
Številka: 004-10/2018/10
Ljubljana, 5.11.2018
EVA 

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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 38. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki je potekal 12. oktobra 2018 v Bukarešti

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 
38. sestanku Odbora za evropski statistični sistem, ki je potekal 12. oktobra  2018 v Bukarešti

                                                                                                   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, generalna direktorica 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 srednja podjet ja ter 

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 38. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki je potekal 12. oktobra 2018 v Bukarešti



PRILOGA  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 38. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki je potekal 12. oktobra 2018 v Bukarešti

Slovenijo je na 38. sestanku Odbora za evropski statistični sistem (v nadaljevanju ESSC), ki je 
potekal 12. oktobra 2018 v Bukarešti, zastopala delegacija RS v sestavi: Genovefa Ružić, v.d. 
generalne direktorice Statističnega urada RS, vodja delegacije in Tomaž Špeh, podsekretar na 
Statističnem uradu RS, član delegacije.

I. Vsebina

Komitološke točke

1. Osnutek izvedbene uredbe Komisije, ki določa podatke (seznam spremenljivk in njihove 
definicije), ki se zagotovijo za leto 2020 v okviru Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o integriranih kmetijskih statistikah 

Nedavno sprejeta Uredba o integriranih kmetijskih statistikah določa, da se seznam 
spremenljivk in njihove definicije za leto 2020 sprejme z izvedbenim aktom. ESSC je potrdil 
Izvedbeno uredbo. 

2. Osnutek izvedbene odločbe Komisije, ki dovoljuje odstopanje Slovaški glede 
zagotavljanja statističnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1099/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta o statistiki energetike

Uredba (predstavlja pravno osnovo za energetsko statistiko. V skladu z uredbo (ES) št. 
1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetiki lahko države zaprosijo za 
določena odstopanja od določil Uredbe. Slovaška je zaprosila za odstopanje v določenih 
elementih uredbe za referenčna leta 2017-2019. ESSC je potrdil Izvedbeno uredbo. 

3. Osnutek izvedbene odločbe Komisije o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam 
glede zagotavljanja statističnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o evropski statistiki cen 
zemeljskega plina in električne energije

Konec leta 2016 je začela veljati Uredba (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta o 
evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije. Nemčija, Španija, Italija in Ciper 
so v skladu z Uredbo zaprosile za odstopanja glede zagotavljanja določenih statističnih 
podatkov za določeno obdobje. ESSC je potrdil Izvedbeno uredbo. 

4. Izvedbena uredba Komisije o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega 
ukrepa za izkazovanje izbranih tem popisa prebivalstva in stanovanj 2021, geokodiranih 
na mrežo 1 km˛.

Osnutek uredbe vzpostavlja začasni neposredni statistični ukrep v skladu z drugim odstavkom 
14. člena Uredbe (EU) št. 223/2009, ki se nanaša na popis prebivalstva in stanovanj 2021, 
zajema program podatkov in metapodatkov, referenčni datum, tehnične specifikacije za podatke 
in njihovo zagotavljanje ter izkazovanje statistike prebivalstva, geokodirane na evropsko mrežo 
1 km. ESSC je potrdil Izvedbeno uredbo. 

5. Izvedbena uredba komisije o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za 
leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98

Izvedbena uredba določa tehnične parametre priložnostnega modula 2020, ki bo - skupaj s 
podatki iz rednega dela ankete - predstavljal dopolnitev že obstoječim raziskovanjem o delovnih 
nezgodah. ESSC je potrdil Izvedbeno uredbo. 

6. Uredba Komisije (EU) o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) 
glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2020 o prezadolženosti, 
potrošnji in premoženju ter delovni sili.

Uredba določa seznam ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki jih je treba vključiti v 
izvedbo raziskovanja EU-SILC za leto 2020. Tema tega leta je prezadolženost, potrošnja in 



premoženje, poleg tega pa bodo zbrani tudi nekateri podatki o delu, kot so značilnosti 
delovnega mesta in zaposlitveni status. ESSC je potrdil Uredbo.

Točke v mnenje

 ESSC je sprejel »The Bucharest Memorandum on Official Statistics in datafied society 
(Trusted Smart Statistics).

 Za prihodnjo DGINS konferenco, ki bo oktobra 2019 v Bratislavi je potrjena tema o 
globalizaciji. Za temo neformalnega sestanka generalnih direktorjev v februarju 2019 je 
bilo podanih več predlogov, zato je ESSC odločil, da o temi dokončno odloči  
Partnerska skupina.

 V razpravi o strateških prioritetah letnega delovnega programa 2020 je več držav med 
drugim izrazilo nestrinjanje z zbiranjem podatkov o obrambi. Eurostat je pojasnil, da je 
Svet EU sprejel obrambni plan, da ugotavljajo pomanjkanje podatkov, zato je prva 
prioriteta raziskati, kateri podatki so na voljo. Eurostat bo pripravil dopolnjen predlog 
programa, ki ga bo ESSC obravnaval na sestanku maja 2019.

 ESSC je podprl ESS sporazum o cenah kmetijskih zemljišč in najemnin.

Točke za razpravo

 V razpravi o naslednjem strokovnem pregledu so bila podana različna in tudi 
nasprotujoča si mnenja glede sestave skupin preglednikov, vloge Eurostata ipd. 
Pripombe se bodo upoštevale pri pripravi ustreznih dokumentov.

Poročila Odboru

ESSC se je seznanil s ključnimi točkami t.i. statističnega paketa za zasedanje ECOFIN 
novembra 2018, ter s poročili Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih 
podatkov, partnerske skupine in avstrijskega predsedstva s področja statistike. 
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