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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 50. zasedanju Statistične 
komisije Združenih narodov, ki je potekalo od 5. do 8. marca 2019 v New Yorku
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 
50. zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, ki je potekalo od 5. do 8. marca 2019 v 
New Yorku

                                                                                                 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 DA/NE



Evropske unije
c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e dnja podjetja 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 50. zasedanju Statistične komisije 
Združenih narodov, ki je potekalo od 5. do 8. marca 2019 v New Yorku



PRILOGA  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 50. zasedanju Statistične komisije 
Združenih narodov, ki je potekalo od 5. do 8. marca 2019 v New Yorku.

50. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov je potekalo od 5. do 8. marca 2019 v New 
Yorku. Zasedanja se je udeležila delegacija Republike Slovenije v sestavi Genovefa Ružić, v.d. 
generalne direktorice Statističnega urada RS kot vodja delegacije in Andreja Hočevar, višja 
svetovalka za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Statističnem uradu RS kot 
članica delegacije.

Pred zasedanjem Statistične komisije ZN se je delegacija RS udeležila tudi posebnega 
sestanka namenjenega koordinaciji stališč držav članic EU do vsebin, ki so obravnavane na 
zasedanju Statistične komisije ter določenih stranskih dogodkov organiziranih ob robu 
zasedanja.

Srečali smo se tudi s slovensko veleposlanico pri ZN Darjo Bavdež Kuret, ki je podala predlog, 
da bi ob prihodnjem zasedanju Statistične komisije Slovenija organizirala enega od stranskih 
dogodkov.   

I. Vsebina

Statistična komisija je pri 1. točki dnevnega reda izvolila predsedstvo in predsedujočega 
zasedanja – predstavnika Kenije. Sledila je 2. točka dnevnega reda pri kateri je bil potrjen  
dnevni red zasedanja.  V okviru 3. točke dnevnega reda – točke za razpravo in odločanje – so 
udeleženci zasedanja razpravljali o aktualni problematiki na naslednjih statističnih področjih:

a) Podatki in kazalniki za Agendo 2030 za trajnostni razvoj – Komisija je sprejela poročilo o 
delu medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega razvoja (SDG) 
v zvezi z implementacijo globalnega okvirja kazalnikov. Potrdila je kriterije za 
implementacijo smernic in najboljših praks glede pretoka podatkov in globalnega 
poročanja podatkov za cilje trajnostnega razvoja ter predloge glede letnih izboljšav 
kazalnikov in program dela medagencijske in strokovne skupine za prihodnje leto. 
Komisija je pozdravila poročilo generalnega sekretarja o delu v zvezi s pregledom 
napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Pozvala je Statistični oddelek ZN, da 
še naprej vodi koordinacijo za pripravo prihodnjega poročila v okviru statističnega sistema 
ZN. Poudarila je tudi pomen usposabljanja in institucionalne krepitve na področju 
statistike z vidika spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja. V okviru razprave o 
poročilu skupine na visoki ravni za partnerstvo, koordinacijo in izboljšanje statistike za  
Agendo 2030 za trajnosti razvoj je Komisija potrdila predlagan program skupine in 
Dubajsko deklaracijo ter ustanovitev inovativnega mehanizma za mobilizacijo nacionalnih 
in mednarodnih finančnih virov s ciljem krepitve institucionalne usposobljenosti 
nacionalnih statističnih sistemov. Največ pozornosti pa je bilo posvečeno predlogom 
glede boljše koordinacije statističnega sistema ZN. Delegacije so soglašale, da je boljša 
koordinacija nujno potrebna, imele pa so različna mnenja o tem, kako to vzpostaviti. Več 
delegacij je izrazilo pomisleke glede predloga, da Statistični oddelek ZN dobi pooblastilo 
za koordinacijo celotnega statističnega sistema ZN (vključno s statističnimi oddelki 
regionalnih komisij ZN ter mednarodnih organizacij v sistemu ZN), direktor statističnega 
oddelka pa postane t.i. glavni statistik ZN (»Chief statistician of the UN«) in je v tej funkciji 
imenovan za pomočnika generalnega sekretarja ZN. Med argumenti proti temu predlogu 
je bilo predvsem poudarjeno, da bi tovrstna sprememba vodila v podvajanje dela, ker 
telo, ki je pooblaščeno za koordinacijo statističnega sistema ZN že obstaja (ustanovila ga 
je Statistična komisija) ter da je funkcija pomočnika generalnega sekretarja ZN politična, 
kar je v neskladju s strokovno neodvisnostjo. Komisija je sprejela odločitev, da je treba 
okrepiti obstoječe mehanizme za koordinacijo statističnega sistema ZN ter posredovati 



jasno sporočilo v tem kontekstu Ecosoc, pred tem pa je potrebna nadaljnja razprava o 
tem predlogu. 

b) Temeljna načela uradne statistike – Komisija je sprejela poročilo skupine prijateljev 
predsedstva o izvajanju Temeljnih načel, ki povzema rezultate globalnega pregleda o 
izvajanju načel. Ugotovila je, da pri implementaciji načel na posameznih področjih še 
obstajajo pomanjkljivosti in se strinjala, da skupina nadaljuje svoje delo. 

c) Odprti podatki – Komisija je potrdila dokument o implementaciji odprtih podatkov, ki 
vključuje tudi dokument o interoperabilnosti podatkovnih orodij, ter odobrila predlog glede 
ustanovitve delovne skupine, ki bi nadaljevala delo na tem področju. Pozvala je tudi k 
nadaljnji krepitvi odnosov med statistično skupnostjo in vsemi relevantnimi deležniki. 

d) Nacionalni okvirji za zagotavljanje kakovosti - Komisija je potrdila priročnik ZN o 
nacionalnih okvirjih za zagotavljanje kakovosti za uradne statistike, ki vključuje tako 
priporočila kot tudi praktične smernice za njihovo implementacijo. Poleg tega je potrdila 
tudi predlog delovnega programa ekspertne skupine za to področje. Poudarila je potrebo 
po koordinaciji dela v zvezi z omenjenim priročnikom, priročnikom statističnih organizacij 
ter Temeljnih načel in dela v zvezi z odprtimi podatki.     

e) Regionalni statistični razvoj – Komisija je na osnovi poročila Ekonomske komisije za Azijo 
in Pacifik razpravljala o najpomembnejših aktivnostih v regiji, ki so zanimive za globalno 
statistično skupnost.

f) Nacionalni računi  - Komisija je pozdravila poročilo,  ki povzema opravljeno delo skupine 
za nacionalne račune v obdobju od lanskega sestanka in načrte za prihodnje delo. 
Sprejela je programe dela delovne skupine in svetovalne ekspertne skupine za 
nacionalne račune in pozvala delovno skupino da nadaljuje pripravo praktičnih smernic 
ter na prihodnjem zasedanju predloži predlog o postopku priprave dopolnitve sistema 
nacionalnih računov (SNR). 

g) Finančne statistike – Komisija se je strinjala s predlogom medagencijske delovne 
skupine, da se pristojnosti skupine, vezane na konceptualna in metodološka vprašanja 
glede statistike zunanjega dolga, zaradi racionalizacije delovanja prenesejo na Odbor 
IMF za statistiko plačilne bilance.   

h) Statistika mednarodne trgovine in poslovna statistika – Komisija je pozdravila  poročilo 
ekspertne skupine za statistiko mednarodne trgovine in ekonomske globalizacije. 
Strinjala se je s predlogom, da se ustanovi skupina prijateljev predsedstva - vendar 
največ za obdobje dveh let - ki bo pripravila oceno o učinkovitosti in odzivnosti upravljanja 
obstoječega sistema ekonomskih statistik. Skupina bo za prihodnje zasedanje pripravila 
poročilo in predlog glede nadaljnjih aktivnosti. Komisija je potrdila ime Odbora ekspertov 
za poslovne statistike in statistiko mednarodne trgovine ter smernice ZN za statistične 
poslovne registre. Odbor bo o napredku pri delu poročal na prihodnjem zasedanju. 
Komisija je potrdila tudi mednarodno klasifikacijo za netarifne ukrepe.  

i) Komisija je potrdila prenos pristojnosti za industrijske statistike na UNIDO. 

j) Statistika cen – Komisija je pozvala delovno skupino da predloži posodobljen Priročnik za 
indeks cen življenjskih potrebščin v potrditev na prihodnjem zasedanju.  

k) Mednarodni programa primerjav – Komisija se je seznanila s poročilom, ki opisuje 
dejavnosti, izvedene v letu 2018 na svetovni, regionalni in nacionalni ravni v okviru 
mednarodnega programa primerjav. 

l) Okoljsko-ekonomski računi – Komisija se je seznanila s poročilom Odbora ekspertov za 
okoljsko-ekonomske račune o napredku na področju osrednjega okvira SEEA  in SEEA 
eksperimentalnih ekosistemskih računov. Pozdravila je dokončanje priročnika za globalne 
račune materialnih tokov. Zahvalila se je tudi za pripravo transparentnega postopka 
revizija SEEA. Poudarila je pomembnost razvoja globalnih podatkovnih baz SEEA ter 
diseminacije podatkov preko SEEA spletne strani.  



m) Statistika naravnih katastrof - Komisija je prepoznala naraščajoči pomen statistike s tega 
področja in potrebo po nadaljnji koordinaciji in krepitvi skupnega statističnega okvirja. 
Pozvala je Statistični oddelek ZN in regionalne komisije ZN, da proučijo opcije in  
modalitete za ustanovitev in koordinacijo formalnih mehanizmov in omrežja ekspertov za 
celovit pristop k spremljanju naravnih nesreč in nevarnih dogodkov tako pri zbiranju kot 
tudi pri analizi in upravljanju podatkov.

n) Statistika mednarodnih migracij – Komisija je potrdila predlog programa dela ekspertne 
skupine ter poudarila, da je pomembno sprejeti integriran pristop glede zagotavljanja 
podatkov za potrebe politik. Pozvala je statistični oddelek ZN in ekspertno skupino, da 
sodelujejo z relevantnimi deležniki na tem področju.

o) Statistika poselitvenih območij – Komisija se je seznanila z napredkom pri razvoju 
metodologije, zbiranja podatkov in poročanja na tem statističnem področju. Podprla je 
sprejem koncepta nacionalnega vzorca mest ter ustanovitev ekspertne skupine za 
revizijo smernic in načel implementacije  za t.i. City prosperity Index. 

p) Statistika drog in uživanja drog – Komisija  se je seznanila s poročilom Urada ZN za 
droge in kriminal ter podprla predlagane aktivnosti.

q) Statistika izobraževanja – Komisija je pozdravila poročilo UNESCO Inštituta za statistiko v 
katerem so povzete iniciative, ki j ih je izvedel Inštitut na globalni ravni glede  
institucionalne krepitve nacionalnih statističnih sistemov.  

r) Delovne metode Statistične komisije – Komisija je razpravljala o poročilu Biroja Komisije, 
ki podaja podroben pregled različnih skupin, ki delujejo v okviru Komisije, tako z vidika 
strukture kot tudi z vidika funkcij in delovanja skupin. Strinjala se je, da gre za izjemno 
kompleksen mehanizem. Za bolj učinkovito delovanje tega mehanizma bi bilo treba 
spremeniti delovne metode s ciljem boljše koordinacije in medsebojne povezanosti. 
Pozvala je Biro, da nadaljuje z delom glede racionalizacije upravljanja in vodenja različnih 
delovnih teles in da Komisiji predloži predlog priporočil in smernic.    

V okviru točke 4 dnevnega reda – točke za informacijo - so se udeleženci zasedanja seznanili s 
poročili z različnih statističnih področij. 

V okviru točke 5 dnevnega reda – programska vprašanja – je direktor statističnega oddelka ZN 
podal ustno poročilo o aktivnostih, ki jih izvaja statistični oddelek, načrtih za prihodnje delo in 
prednostnih nalogah. 

Udeleženci zasedanja so se v okviru točke 6 dnevnega reda seznanili z osnutkom dnevnega 
reda ter s terminom prihodnjega zasedanja. 

V okviru točke 7 dnevnega reda so udeleženci zasedanja sprejeli poročilo 50. zasedanja.
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