
Številka: 004-8/2019/2
Ljubljana, 24.1.2019
EVA 

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

ZADEVA: Popravek gradiva št. 1

1. Navedba gradiva, ki se spreminja:

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 39. sestanku Odbora za evropski statistični 
sistem, ki bo potekal 7. februarja 2019 v Luxembourgu

2. Obrazložitev:

V gradivu je spremenjena sestava delegacije Republike Slovenije ter okvirni predračun stroškov 
udeležbe.

3. Priloga

Čistopis predloga vladnega gradiva



Številka: 004-8/2019/1
Ljubljana, 21.1.2019
EVA 

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 39. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki bo potekal 7. februarja 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 39. sestanku Odbora za evropski statistični sistem, ki bo potekal 7. februarja  
2019 v Luxembourgu

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegatko Republike Slovenije, ki se bo udeležila 39. 
sestanka Odbora za evropski statistični in sicer:
-    Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem uradu Republike Slovenije 

                                                                                                 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:  Karmen Hren,
                                             namestnica generalne direktorice

PRILOGA:  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 39. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki bo potekal 7. februarja 2019 v Luxembourgu



PRILOGA  

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 39. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki bo potekal 7. februarja 2019 v Luxembourgu

39. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (v nadaljevanju ESSC) bo potekal 7. 
februarja 2019 v Luxembourgu. Slovenijo bo na sestanku zastopala delegatka Republike 
Slovenije Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem uradu 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

Točke v mnenje

1. Vizija ESS 2020
Eurostat bo predstavil redno poročilo o izvajanju Vizije ESS 2020 ter predlog, ki ga je pripravila 
skupina za izvedbo Vizije glede implementacije statističnega programa 2021-2027. 
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.

2. Standardizacijski portfelj ESS 2019 
ESS standardi so nezakonodajni dokumenti, njihova potrditev bazira na soglasju, njihova 
implementacija na nacionalni ravni pa ni zavezujoča. ESSC se je na 26. sestanku leta 2015 
dogovoril o postopku za potrditev novih in obstoječih standardov ESS na usklajen in pregleden 
način. V skladu s tem postopkom je bil prvi set (10) ESS standardov potrjen leta 2017. ESSC bo 
sedaj v potrditev predložen nov set (3) ESS standardov.    
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlog.  
  

3. Evropska strategija za okoljske račune 2019-2023
Evropska strategija za okoljske račune 2019-2023 ima štiri glavne cilje: (1) nadaljevanje dela na 
izboljšanju kakovosti obstoječih evropskih okoljskih računih, vključno z zagotovitvijo dolgoročnih 
časovnih serij, (2) izboljšanje komunikacije o uporabnosti in pomenu okoljskih računov, (3) 
zadovoljevanje potreb uporabnikov z nadaljnjo širitvijo in uporabo kazalnikov pripravljenih na 
podlagi razpoložljivih okoljskih računov, (4) širitev obstoječih okoljskih računov z novimi 
področji, zlasti z računi ekosistemov, subvencij in transferjev na okoljske izdelke, računi 
izdatkov za upravljanje naravnih virov, računi zemljišč, gozdnimi računi, vodnimi računi, 
subvencijami in podpornimi ukrepi, ki so potencialno škodljivi za okolje. Nekatera od teh 
področij bodo morda podprta s pravno podlago. V letu 2020 je predviden vmesni pregled, ko naj 
bi se na osnovi ustreznosti in stopnji razvitih metodologij in v kontekstu potreb aktualnih politik 
odločili, kateri računi so zreli za vključitev v Uredbo 691/2011. Poleg navedenih štirih glavnih
ciljev peti cilj - ki je presečne narave - govori o podpornih dejavnostih, zlasti za pripravljavce 
računov (finančna sredstva/granti, usposabljanje/ESTP, metodološki priročniki, razvoj orodij).
Stališče Slovenije: Slovenija podpira strategijo. Dokument je bil predhodno usklajen v okviru 
skupine direktorjev za sektorske in okoljske statistike in račune.



4. Mandat ekspertne skupine za strokovne preglede
Eurostat po posvetovanju z ESSC in drugimi deležniki predlaga, da se za pripravo celotnega 
paketa metodologije in gradiv za naslednji krog strokovnih pregledov ustanovi ekspertna
skupina v katero bodo vključeni generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov oz. njihovi 
namestniki. Skupina bo poročala ESSC. Glavna naloga skupine bo podpora Eurostatu pri 
sprejemanju strateških usmeritev pri pripravi metodologije strokovnih pregledov (usmeritve za 
izbiro pristopa strokovnih pregledov, usmeritve za kriterije za vključitev drugih pooblaščenih 
izvajalec uredne statistike ter za kriterije za strokovne preglednike, izdelava komunikacijske 
strategije za strokovne preglede...). ESSC je pozvan, da odobri predlog o ustanovitvi skupine 
ter njene pristojnosti in naloge. 
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlog.

5. Evropski magistrski študij s področja statistike (EMOS)
Razpis za akreditacijo EMOS programov je bil objavljen 15.3.2018 in zaključen 30.6.2018. 
Prispelo je 18 kandidatur, ki jih je ocenil Odbor EMOS po enotnih merilih. ESSC je pozvan, da 
potrdi priporočila Odbora EMOS za akreditacijo EMOS programov.
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlog.

6. Poročilo o certifikacijskih pregledih informacijske varnosti 2018
Eurostat bo podal poročilo o rezultatih certifikacijskih pregledov informacijske varnosti, ki so bili 
opravljeni v letu 2018 v šestih državah članicah in Eurostatu. Pregled so že uspešno zaključili 
SURS, Statistični urad Švedske ter Eurostat. Do konca letošnjega leta naj bi bili pregledani vsi 
statistični uradi držav članic. Predlagano je tudi, da ESSC potrdi certifikacije uradov, ki so 
uspešno prestali pregled. 
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlog.

Točke za razpravo

7. Razprava z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov
Sestanka ESSC se bo udeležil tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. V okviru te točke 
bodo udeleženci izmenjali mnenja o implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v 
državah članicah in njenem vplivu na produkcijo uradnih statističnih podatkov. 
Stališče Slovenije: Slovenija bo v razpravi izpostavila predvsem uveljavljanje odstopanj od 
določil Uredbe v zvezi z obdelavo podatkov za statistični namen.

8. 50. zasedanje Statistične komisije ZN, 5.- 8. 3. 2019
ESSC pred vsakim rednim letnim zasedanjem Statistične komisije ZN izvede kratko razpravo o 
točkah, ki so na dnevnem redu zasedanja Statistične komisije ZN in se dogovori o možnem 
skupnem pristopu držav članic EU k problematiki določenih področij z dnevnega reda. 
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.  

9. Vloga komunikacije v statistiki in strategije komuniciranja za uporabnike statistike
Predsedujoči ESAC (Evropski svetovalni odbor za statistiko) bo ESSC predstavil spremembe v 
načinih, kanalih, vrstah komuniciranja in uporabi tehnologij za komuniciranje, ki vplivajo na 
delovanje statističnih uradov ter kako izkoristiti izzive, ki se ponujajo na tem področju. ESAC  
predlaga 9 priporočil, ki naj bi pripomogla k bolj učinkoviti komunikaciji. 
Stališče Slovenije: Slovenija podpira predlagana priporočila. SURS jih delno že uvaja v svoje 
delo. 

Poročila Odboru

10. 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 
predstavljen tudi povzetek razprave skupine o določanju prednostnih nalog.  
Stališče Slovenije: Slovenija se bo seznanila s poročilom in se strinja s predlogom dnevnega 
reda.



11. Poročilo predsedstva 
V okviru te točke bo romunsko predsedstvo predstavilo poročilo o napredku pri predsedovanju
na področju statistike.
V času priprave izhodišč dokumenta še ni bilo na voljo.

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

13. Najava konference NTTS 2019 (Nove tehnike in tehnologije za statistiko)
Eurostat bo podal informacijo o Konferenci NTTS 2019.  
Stališče Slovenije: Slovenija se bo seznanila z informacijo. 

III. Sestava delegacije

Sestanka se bo udeležila Andreja Hočevar, višja svetovalka I na Statističnem uradu RS.

IV. Okvirni predračun stroškov

Skupni stroški udeležbe na sestanku (letalski prevoz, dnevnice, hotelski stroški, lokalni prevoz) 
bodo predvidoma znašali 700 EUR. Stroške letalskega prevoza v znesku 460 EUR bo povrnila 
Evropska komisija. Finančna sredstva so zagotovljena na PP 5211 Mednarodno sodelovanje. 
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