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Ljubljana, 8.7.2019
EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. Sestanku Odbora OECD za 
statistiko in politiko statistike, ki je potekal od 24. do 25. junija 2019 v Parizu
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na  …. seji, dne ……. sprejela naslednji sklep:

- Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije 
na 16. sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike, ki je potekal od 24. do 
25. junija 2019 v Parizu

                                                                                                     Stojan Tramte
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Statistični urad RS
- Generalni sekretariat Vlade RS

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Genovefa Ružić, v. d. generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije
             - Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem uradu Republike Slovenije
/
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE



c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1



SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Izjavljam, da ima gradivo zanemarljive finančne učinke (pod 40.000 EUR v tekočem in naslednjih 
letih).

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE



Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

PODPIS PREDLAGATELJA:   Genovefa Ružić,
                                             v. d. generalne direktorice

PRILOGA:  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. Sestanku Odbora OECD za statistiko 
in politiko statistike, ki je potekal od 24. do 25. junija 2019 v Parizu



PRILOGA  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. Sestanku Odbora OECD za 
statistiko in politiko statistike, ki je potekal od 24. do 25. junija 2019 v Parizu

16. sestanka Odbora OECD za statistiko in politiko statistike (v nadaljevanju CSSP) se je 
udeležila delegacija Republike Slovenije, ki jo je vodila Genovefa Ružić, v.d. generalne
direktorice Statističnega urada RS, članica delegacija pa je bila Andreja Hočevar, višja
svetovalka I, odgovorna za koordinacijo mednarodnega sodelovanja in EU zadev na 
Statističnem uradu RS

I. Vsebina

1. Uvodni del
V okviru uvodnega dela je CSSP potrdil dnevni red sestanka. 

2. Poročilo direktorice Direktorata OECD za statistiko
Direktorica direktorata OECD za statistiko je podala informacijo o zaključkih sestanka 
Ministrskega Sveta, ki je potekal od 22. do 23. 5. 2019 pod naslovom »Izkoriščanje digitalne 
tranzicije za trajnostni razvoj: priložnosti in izzivi« ter o izvajanju programa dela CSSP.  

3. OECD projekt Digitalizacija: časovni načrt merjenja
CSSP je razpravljal o dokumentu »Merjenje digitalne transformacije: časovni načrt za 
prihodnost«. Gre za enega ključnih dokumentov OECD vrha o digitalizaciji, ki je potekal marca 
2019 kot zaključni dogodek prve faze projekta. V poročilu so zbrani relevantni kazalniki na 
osnovi razpoložljivih podatkov, podan pa je tudi časovni načrt merjenja, z namenom, da se bolje 
izmeri različne vidike digitalizacije naših gospodarstev in družb. Časovni načrt vključuje devet 
glavnih področij aktivnosti, ki bi – če bodo ustrezno izvedene – lahko pomembno pripomogle k 
boljši zmogljivosti držav za merjenje digitalne transformacije. CSSP je izrazil podporo 
dosedanjemu delu OECD na tem področju in načelno podprl predlagane prihodnje aktivnosti. 
Izpostavil pa je določene izzive, s katerimi se bo treba soočiti (n. pr. dostop do podatkov, 
pridobivanje zaupanja producentov podatkov) ob doslednem upoštevanju določil statistične 
zaupnosti. Podan je bil tudi predlog, da se pregleda različne prakse in izkušnje držav ter pripravi 
praktične smernice.     

4. Primer uporabe integriranih okoljskih in ekonomskih statistik
Delegacije so se seznanile s prizadevanji OECD za produkcijo bolj konsistentnih okoljskih in 
ekonomskih statistik. V razpravi so države predstavile nacionalne prakse na tem področju tudi z 
vidika uporabe novih podatkovnih virov. Poudarjene so bile prednosti združevanja okoljskih 
podatkov z ekonomskimi in socialnimi podatki, ker to izboljšuje uporabnost kazalnikov za 
uporabnike.  

5. Uporaba merjenja blaginje za potrebe politik
Razprava pri točki je bila osredotočena na multidimenzionalne prikaze kazalnikov, ki jih je 
nedavno razvilo več statističnih uradov in ki se jih lahko uporablja za oceno blaginje, 
trajnostnega razvoja in/ali napredka pri doseganju ciljev Agende 2030. Prikazani so bili tudi 
konkretni ukrepi, ki jih je sprejelo več vlad z namenom, da se merjenje trajnosti na strukturiran 
način vključi v politične procese. V razpravi so države - med njimi tudi Slovenija - predstavile  
konkretne primere nacionalnih praks glede uporabe kazalnikov za oblikovanje in spremljanje 
izvajanja politik oz. nacionalnih strategij. 

6. Panelna razprava o tem, ali bi nacionalni statistični uradi lahko oz. bi morali predvideti in
uvajati inovacije ter vlagati v nastajajoče zadeve 



V okviru točke so delegacije razpravljale o tem ali naj bodo - in v kolikšni meri - nacionalni 
statistični uradi korak pred institucijami, ki postavljajo zahteve po novih podatkih, ter ali naj 
samoiniciativno vlagajo omejene človeške in finančne vire s katerimi razpolagajo v področja, 
kjer anticipirajo nove statistične potrebe. Izkazalo se je, da imajo države različne poglede na to 
problematiko, strinjajo pa se, da morajo nacionalni statistični uradi stremeti k temu, da ostanejo 
relevantni, vendar ne na škodo kakovosti in predvsem strokovne neodvisnosti.  

7. Publikacjja »OECD Regions and Cities at a Glance«
CSSP je bilo predstavljeno delo v okviru OECD-jevega Centra za podjetništvo, majhna in 
srednje velika podjetja ter lokalni razvoj (CFE). Del aktivnosti CFE je usmerjen tudi v 
zagotavljanje številnih primerljivih kazalnikov za mesta in regije v državah članicah OECD ter v 
pripravo analiz in razvojnih politik za regije in mesta. Podatki in kazalniki so dosegljivi v 
podatkovnih bazah ter v publikacijah OECD. OECD poskuša v čim večji meri pokriti potrebe po 
podatkih tudi za nižje prostorske ravni in dopolnjuje vsebine tudi s t.i. modeliranimi kazalniki in 
nekonvencionalnimi podatkovnimi viri. V razpravi so države predvsem poudarile pomen 
sodelovanja med nacionalnimi statističnimi in geodetskimi uradi.  

8. Uporaba poslovnih statistik
Razprava v okviru točke je bila osredotočena na rastoče potrebe po bolj podrobnih podatkih o 
podjetjih, kar potrjuje tudi vse večje število zahtev po mikropodatkih, s katerimi razpolagajo 
statistični uradi. Poudarjeno je bilo, da bi se pogosto morda lahko odzvali na tovrstne zahteve z 
bolj podrobno členitvijo in povezovanjem statističnih podatkov o podjetjih na najnižjih ravneh, 
vendar pa je bilo izpostavljeno, da je treba ravnati premišljeno in previdno, ter dosledno
upoštevati pravila statistične zaupnosti. OECD bo organiziral delavnico, kjer se bo pregledalo 
nacionalne prakse in podrobno proučilo predlagane novosti.  

9. Izvajanje Priporočil Sveta OECD o dobri statistični praksi
Priporočila Sveta OECD o dobri statistični praksi so bila sprejeta novembra 2015 in dopolnjena 
marca 2019 z namenom, da se v postopek ocene statističnih sistemov z vidika izvajanja 
Priporočil lahko vključijo tudi države nečlanice OECD. CSSP spremlja izvajanje Priporočil in o 
tem poroča Svetu. Delegacije so bile v okviru točke seznanjene s ključnimi elementi poročila,
celotno besedilo poročila pa bo predloženo CSSP v pisni postopek do konca leta 2019. 

10. Točke v informacijo
V okviru točke je bilo delegacijam predstavljeno poročilo OECD skupnosti za sodelovanje na 
področju statističnih informacijskih sistemov. Predstavnik Izvršnega odbora Odbora OECD 
programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) pa je zaprosil za sodelovanje 
držav članic pri pregledu metodologije raziskovanja in postopkov zagotavljanja kakovosti za 
PISA 2021.

Na zaupnem delu sestanka, ki se ga udeležili samo predstavniki držav OECD, so bile 
delegacije seznanjene s predhodnimi rezultati poglobljene ocene delovanja CSSP. 
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