
Številka: 410-7/2017/57
Ljubljana, 23. 5. 2019
EVA: /

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

ZADEVA: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2019–2022 – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije 
na … seji dne… sprejela sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 se skladno s priloženo tabelo uvrsti nov projekt 
1522-19-0012 »Večnamenska statistika in povečanje učinkovitosti«.

                                                                                         Stojan TRAMTE
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge: 
- Obrazložitev
- Mnenje MF
- Obrazec 3

Prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (gp.gs@gov.si)
- Statistični urad Republike Slovenije (gp.surs@gov.si)

Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
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 RS
- Bojan Vovk, sekretar, vodja Sektorja za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo v Statističnem 

uradu RS
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:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) Vlada odloča o uvrstitvi 
projektov oziroma evidenčnih projektov v veljavni NRP. Gradivo pojasnjuje razloge za odpiranje 
novega projekta v načrtu razvojnih programov in pravno podlago za nastanek obveznosti. 
Ministrstvo za finance je dalo soglasje h gradivu oziroma predlogu za uvrstitev novega projekta v 
NRP.
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 m a l a  i n  s r e d n j a  p o d j e t j a  t e 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:
/

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

Statistični urad RS 
(SURS 1522)

1522-19-0012 
Večnamenska 

statistika in povečanje 
učinkovitosti 

160004 
Statistični 

projekti EU 
14-20

0,00 EUR 0,00 EUR

Statistični urad RS 1522-19-0012 160005 0,00 EUR 0,00 EUR



(SURS 1522) Večnamenska 
statistika in povečanje 

učinkovitosti 

Statistični 
projekti EU 

14-20

SKUPAJ: 0,00 EUR 0,00 EUR
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

Statistični urad RS 
(SURS 1522)

1522-17-0001 
Prilagajanje evropski 

statistiki

160004 
Statistični 

projekti EU 
14-20

4.806,00 EUR 13.222,95 EUR

Statistični urad RS 
(SURS 1522)

1522-17-0001 
Prilagajanje evropski 

statistiki

160005 
Statistični 

projekti EU 
14-20

534,00 EUR 429,00 EUR

SKUPAJ: 5.340,00 EUR 13.651,95 EUR

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:
Sodelujoče države so za izvedbo projekta sofinancirane v višini 90 odstotkov upravičenih sredstev 
projekta. Iz slovenske udeležbe bo plačanih zgolj 10% vseh stroškov, zato bistvenih finančnih 
posledic za proračun ni pričakovati.  
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
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –
popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni 
bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
(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

   Genovefa Ružić,
                                        v. d. generalne direktorice



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne… sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 se skladno s priloženo tabelo uvrsti nov 
projekt 1522-19-0012 »Večnamenska statistika in povečanje učinkovitosti«.

                                                                                               Stojan TRAMTE
                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Priloge: 
- Obrazložitev
- Mnenje MF
- Obrazec 3

Prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Statistični urad Republike Slovenije
- Ministrstvo za finance



OBRAZLOŽITEV

Statistični urad Republike Slovenije se prijavlja na različne razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev za izvajanje nalog in projektov na posameznih področjih statističnih raziskovanj, ki jih 
razpisuje Evropska komisija oziroma Eurostat, na podlagi naslednjih dokumentov: 
Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 z dne 18. 7. 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije, sprememb uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 
1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitve Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012, Uredbe št. 99/2013 z dne 15. 1. 2013 o evropskem statističnem programu za 
obdobje 2013–2017 in Uredbe (EU) 2017/1951 z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem 
programa do leta 2020. 

Tovrstno mednarodno sodelovanje je pomembno z vidika mednarodne usklajenosti in 
primerljivosti statističnih raziskovanj in podatkov ter z vidika razvojne usmerjenosti, 
zagotavljanja mednarodne primerljivosti, uporabnosti in kakovosti državne statistike. Poleg tega 
je to tudi eden od načinov za pridobivanje evropskih sredstev. 

Vladi Republike Slovenije se predlaga, da v Načrt razvojnih programov uvrsti projekt 1522-19-
0012 »Večnamenska statistika in povečanje učinkovitosti«, ki sodi v skupino projektov 1522-11-
S001 »Mednarodni projekti«.

Osnovni namen in cilj tega projekta:

Omenjeni projekt je nadaljevanje projekta Big Data Pilots I, ki se je izvajal od januarja 2016 do 
maja 2018 – z namenom, da se ESS pripravi na vključevanje alternativnih virov podatkov (t. i. 
masovnih podatkov, big data) v produkcijo uradnih statistik. Glede na naravo in raznolikost 
alternativnih virov podatkov smo v predhodnem projektu preučili vidike dostopa do podatkov, 
razvili metodologije za statistično obdelavo podatkov, preučili pogoje za dostop do teh podatkov 
in za njihovo uporabo, obravnavali kakovost podatkov in tehnologije za obdelavo podatkov ter 
izračunali pilotne statistike. Glavni cilj tokratnega projekta je uvedba alternativnih virov podatkov 
v produkcijo uradne statistike na ravni ESS. 

Rezultati prejšnjega projekta so pokazali, da se prehod v produkcijo lahko izvede za več 
alternativnih virov podatkov v različnih statističnih domenah, ne pa še za vse vire teh podatkov. 
Obstaja še nekaj drugih potencialno pomembnih virov podatkov, ki še niso bili obravnavani, 
zato je treba raziskave in razvoj z vidika kakovosti podatkov, statistične metodologije, 
standardnih procesov in arhitektur ter skupni razvoj in uporabo IT-rešitev in infrastrukture 
nadaljevati. 

Sodelujoče države so za izvedbo projekta sofinancirane v višini 90 odstotkov upravičenih 
sredstev projekta.  

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.738.888,89 EUR, od tega je 2.463.999,99 EUR 
sofinanciranih z evropskimi sredstvi. SURS v konzorciju sodeluje z 28 partnerji, koordinator 
projekta je Statistični urad Nizozemske. SURS bo sodeloval pri dveh delovnih paketih, in sicer 
pri implementaciji podatkov o prostih delovnih mestih, objavljenih na zaposlitvenih portalih in 
spletnih mestih podjetij, v statistično produkcijo in v pilotnem delovnem paketu za uvajanje 
podatkov o finančnih transakcijah. Ocenjena vrednost projekta za SURS je 54.706,07 EUR, od 
tega bo 49.235,46 EUR sofinanciranih z evropskimi sredstvi. 



S sredstvi projekta bomo sofinancirali predvsem stroške službenih poti za sestanke v okviru 
izvajanja projekta ter druge materialne stroške v skladu s pogodbenimi pravili. S slovensko 
udeležbo bomo krili razliko v deležu sofinanciranja (10 %). Projekt se je začel izvajati 1. 11. 
2018 in bo trajal do konca leta 2020. Sredstva so v proračunu zagotovljena na evidenčnem 
projektu št. 1522-17-0001 - Prilagajanje evropski statistki. Podrobna razdelitev po letih je v 
prilogi – Obrazec 3.
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