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EVA 

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki bo potekal 16. maja 2019 v Luxembourgu
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:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na 40. sestanku Odbora za evropski statistični sistem, ki bo potekal 16. maja
2019 v Luxembourgu

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila 40. 
sestanka Odbora za evropski statistični sistem v sestavi:
-    Genovefa Ružić, v. d. generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije, 
vodja delegacije
-    Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem uradu Republike Slovenije, 
članica delegacije 

                                                                                                 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:  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki bo potekal 16. maja 2019 v Luxembourgu



PRILOGA  

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki bo potekal 16. maja 2019 v Luxembourgu

40. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (v nadaljevanju ESSC) bo potekal 16. maja
2019 v Luxembourgu. Slovenijo bo na sestanku zastopala delegacija Republike Slovenije, ki jo 
bo vodila Genovefa Ružić, v. d. generalne direktorice Statističnega urada RS. 

Odbor za evropski statistični sistem, ki je nadomestil Odbor za statistični program (SPC), je 
ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki (ES) 223/2009. ESSC je komitološki 
odbor, deluje pa tudi kot vodilno telo, v okviru katerega se razpravlja o ključnih strateških 
zadevah evropskega statističnega sistema, vključno z ukrepi, ki jih namerava Komisija sprejeti 
za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, z evropskim statističnim programom, s 
statistično zaupnostjo in z nadaljnjim razvojem Kodeksa ravnanja evropske statistike. Odbor 
zagotavlja evropskemu statističnemu sistemu (v nadaljevanju ESS) strokovne smernice za 
razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. Odbor tudi pripravlja stališča ESS v zvezi s 
strateškimi zadevami  evropske statistike na mednarodni ravni, kakor tudi posebne dogovore 
glede predstavljanja v mednarodnih statističnih telesih. Odbor sestavljajo predstavniki 
nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Komisija. 

I. Vsebina

Komitološke točke

1. Osnutek izvedbene uredbe Komisije o usklajeni uporabi prostorskih tipologij v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1059/2003

Uredba TERCET (2017/2391) dopolnjuje Uredbo NUTS (1059/2003) in v pravni red EU uvaja 
številne prostorske tipologije na lokalni in regionalni prostorski ravni. Različne prostorske 
tipologije se za potrebe spremljanja in izvajanja regionalne politike EU (npr. razvoj podeželja, 
razvoj urbanih območij, dodeljevanje kohezijskih sredstev) že več let uporabljajo za zbiranje, 
obdelavo in izkazovanje primerljivih statistik na ravni EU; gre za vsebinsko različne opredelitve 
prostorskih tipov, in sicer mestnih in podeželskih območij (mestno-podeželske regije, stopnja 
urbanizacije), obalnih predelov (obalne regije, obalna območja), funkcionalnih urbanih območij 
(mesta, območja dnevnih migracij) in metropolitanskih regij. Osnova za določitev prostorskih 
tipologij so evropski podatki o prebivalcih, prikazani na hierarhični mreži velikosti celic 1 km x 1 
km. Uredba TERCET daje Komisiji pooblastila, da z izvedbeno uredbo določi enotne pogoje za 
usklajeno uporabo tipologij na ravni EU. Vsebina izvedbene uredbe so najbolj relevantne 
informacije o prostorskih tipologijah: (a) prostorska raven opredelitve, (b) poimenovanja 
prostrorskih tipov in (c) podrobni pogoji oz. kriteriji za opredelitev prostorskih tipov. 
Stališče Slovenije: Slovenija podpira uporabo usklajenih prostorskih tipologij ter dodatno 
opredelitev enotnih kriterijev na evropski ravni. Statistični urad RS od uveljavitve uporabe 
prostorskih tipologij redno izvaja vse ustrezne postopke, ki so v skladu z zahtevami Komisije.

Točke v mnenje

2. Spremembe Uredbe o statistiki energetike
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.  
  

3. Osnutek delovnega programa 2020
ESSC je pozvan, da poda mnenje glede osnutka delovnega programa 2020. Delovni program 
2020 je zadnji letni program za izvedbo Evropskega statističnega programa 2013-2020. Delovni 
program vključuje seznam načrtovanih aktivnosti in produktov ter osnutek seznama 
najpomembnejših statistik, ki jih pripravlja in izkazuje Eurostat. Sledi novi strukturi, ki vključuje 
tudi finančno perspektivo. Po razpravi na ESSC bo potekalo nadaljnje usklajevanje vsebine 
programa med državami članicami in Komisijo, ki mora program sprejeti do konca leta 2019.



Stališče Slovenije: Slovenija načeloma podpira osnutek delovnega programa. Podrobne 
pripombe, ki se nanašajo predvsem na razmejevanje evropskih in drugih statistik, bomo 
posredovali v nadaljnjem postopku sprejemanja programa.

4. Posodobljen ESS okvir za zagotavljanje kakovosti
Po spremembi Kodeksa ravnanja evropske statistike konec leta 2017 je bilo treba posodobiti 
tudi ESS okvir za zagotavljanje kakovosti (ESS QAF). ESS QAF dopolnjuje Kodeks kot zbirka 
dobrih metod in praks, ki jih lahko uporabimo z namenom boljše skladnosti s Kodeksom. 
Predlog posodobljenega ESS QAF, ki je predložen v sprejem ESSC, predstavlja dober 
kompromis predlogov držav članic.
Stališče Slovenije: Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi posodobljenega ESS QAF in 
podpira predlog. 

5. Evropski magistrski študij s področja statistike (EMOS)
ESSC je leta 2015 podelil oznako EMOS 12 magistrskim programom, ki jih izvaja iz 11 univerz. 
Med magistrske programe, ki so pridobili oznako EMOS, je bil vključen tudi program Uporabna 
statistika (Univerza v Ljubljani). Oznake EMOS so bile podeljene za obdobje štirih let in 
potečejo maja letos. Odbor EMOS, odgovoren za oceno univerz, ki so zaprosile za obnovo 
oznake EMOS, predlaga da le-ta za obdobje 2019 – 2023 podeli devetim univerzitetnim 
programom (in pogojno programu Univerze v Southamptonu). Univerza v Ljubljani ni zaprosila 
za  obnovo oznake EMOS.
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlog.

6. Postopek revizije Statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti (NACE)
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.  

7. Izvajanje Bukareštanskega memoranduma o "Uradni statistiki v podatkovni družbi 
(Zaupanja vredne pametne statistike)"

ESSC je pozvan, da poda mnenje o predlogu programa "Zaupanja vredne pametne statistike"
(Trusted Smart Statistics), ki naj bi omogočil slediti spremembam v okolju na področju uporabe 
novih virov podatkov. Neposredni cilj programa je predvsem nadaljevanje razvoja specifikacij, 
arhitektur in tehničnega okolja ter izboljšanje že razvitih prototipov za kasnejše ponovno 
uporabo v statistični produkciji. Glede na lastnosti podatkovnih virov, posebne značilnosti 
podatkov in glede na vrsto možnih statističnih aplikacij, so prednostna področja predvsem 
pridobivanje informacij iz spleta, uporaba podatkov operaterjev mobilnih omrežij in izkoriščanje 
podatkov, pridobljenih s t.i. «pametnih» naprav, ki so uporabni na več statističnih področjih.
Stališče Slovenije: Slovenija načeloma podpira predlog programa. Podrobne pripombe tehnične 
narave bomo podali v nadaljnji obravnavni predloga. 

8. Izvolitev novega predstavnika ESSC v ESAC (Evropski svetovalni odbor za statistiko)
ESSC bo izvolil novega predstavnika, ki bo zastopal Odbor v ESAC (Evropski svetovalni odbor 
za statistiko). Nadomestil bo dosedanjega predstavnika ESSC, ki mu je potekel mandat. 

Poročila Odboru

9. Priročnik o primanjkljaju in dolgu države
Eurostat bo ESSC ustno predstavil zadnje posodobitve Priročnika o primanjkljaju in dolgu 
države. 

10. Poročilo Eurostata o izvajanju aktivnosti za izboljšave skladnosti nacionalnih statističnih 
uradov s Kodeksom ravnanja evropske statistike – stanje 31.12.2018

ESSC se bo seznanil s četrtim poročilom o napredku izvajanja aktivnosti, ki jih po strokovnem 
pregledu - na podlagi priporočil ESS - izvajajo posamezni nacionalni statistični uradi. V letu 
2018 je bilo zaključenih 86 aktivnosti, odprtih je bilo še 250 aktivnosti (predvsem tiste, v katere 
so vključene tudi institucije izven nacionalnih statističnih sistemov). Predstavljena je osnovna 
tematska analiza zaključenih in odprtih aktivnosti. Eurostat ocenjuje, da je bil dosežen dober 
napredek, hkrati pa opozarja, da je treba dodatno pozornost posvetiti aktivnostim pri katerih 
sodelujejo institucije izven nacionalnih statističnih sistemov ter aktivnostim, ki imajo status 
kontinuirano. Spremljanje se bo zaključilo januarja 2020. Slovenija je od načrtovanih 30 do 
konca leta 2018 zaključila 29 aktivnosti.
Stališče Slovenije: Slovenija se je seznanila s poročilom. 



  
11. Partnerska skupina (PG)

Partnerska skupina je usmerjevalna skupina in omogoča učinkovito delovanje Odbora ESS, 
obravnava pa tudi vse ključne strateške zadeve ESS. ESSC bo predstavljeno poročilo z 
zadnjega sestanka ter predlog dnevnega reda prihodnjega sestanka skupine. V okviru točke bo 
predstavljeno tudi poročilo s prvega sestanka posebne delovne skupine za določanje 
prednostnih nalog.   
Stališče Slovenije: Slovenija se je seznanila s poročilom in se strinja s predlogom dnevnega 
reda.

12. DGINS konferenca 2019 
ESSC bo obveščen o stanju priprav na DGINS konferenco, ki bo potekala oktobra 2019 v 
Bratislavi.  
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.

13. ESAC – Poročilo o delu
Predstavnik ESAC (Evropski svetovalni odbor za statistiko) bo podal ustno poročilo o delu 
Odbora.

14. Priporočila ESAC glede kazalnikov in metodologij za boljše opisovanje družbe v 
informacijski dobi

V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.

15. Evropski dan statistike 2019
Eurostat bo članom odbora poročal o pobudah glede obeležitve Evropskega dneva statistike v 
letu 2019. 
Stališče Slovenije: Slovenija se je seznanila z informacijo.

16.   Poročilo predsedstva in načrti bodočega predsedstva
V okviru te točke bo romunsko predsedstvo predstavilo poročilo o napredku bodoče (finsko) 
predsedstvo pa načrte za predsedovanje na področju statistike.
Stališče Slovenije: Slovenija se je seznanila s poročilom in načrti.

17. Poročila s sestankov direktorskih skupin
ESSC bo predstavljeno poročilo o strateških aktivnostih direktorskih skupin. 
Stališče Slovenije: Slovenija se je seznanila s poročilom. 

III. Sestava delegacije

Sestanka se bo udeležila delegacija v sestavi: Genovefa Ružić, v. d. generalne direktorice
Statističnega urada RS, vodja delegacije in Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem 
uradu RS, članica delegacije.

IV. Okvirni predračun stroškov

Skupni stroški udeležbe na sestanku (letalski prevoz, dnevnice, hotelski stroški, lokalni prevoz) 
bodo predvidoma znašali 1800 EUR. Stroške letalskega prevoza v znesku 556 EUR bo povrnila 
Evropska komisija. Finančna sredstva so zagotovljena na PP 5211 Mednarodno sodelovanje. 
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