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EVA 

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 52. (videokonferenčnem)     
zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 1. do 3. in 5. marca 2021

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 52. (videokonferenčnem) zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, 
ki bo potekalo od 1. do 3. in 5. marca 2021

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila 52. 
(videokonferenčnega) zasedanja Statistične komisije Združenih narodov v sestavi:
-   Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije, vodja 
delegacije
-   Ana Božič Verbič, sekretarka, vodja sektorja za demografske in socialne statistike na 
Statističnem uradu Republike Slovenije, članica delegacije
-  mag. Apolonija Oblak Flander, sekretarka, vodja sektorja za okoljske statistike na 
Statističnem uradu Republike Slovenije, članica delegacije
-   Andreja Hočevar, podsekretarka na Statističnem uradu Republike Slovenije, članica 
delegacije  

                                                                                               Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                           V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA

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:

- Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije
             - Andreja Hočevar, podsekretarka 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: Tomaž Smrekar,
                                                       generalni direktor

PRILOGA:  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 52. (videokonferenčnem) zasedanju 
Statistične komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 1. do 3. in 5. marca 2021



PRILOGA  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 52. (videokonferenčnem) 
zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 1. do 3. in 5. marca 
2021

I. Namen obiska

Statistično komisijo Združenih narodov je osnoval Ekonomski in socialni svet OZN (v 
nadaljevanju ECOSOC) z namenom da podpira razvoj in sodelovanje nacionalnih statistik, 
sodeluje s Ekonomskim in socialnim svetom pri koordinaciji dela specializiranih agencij 
Združenih narodov na področju statistike in mednarodnih statističnih programov ter pri promociji 
statistike in statističnih metod ter da svetuje organom OZN pri splošnih vprašanjih vezanih na 
zbiranje, analizo in izkazovanje statističnih informacij. Redna letna zasedanja Statistične 
komisije, ki se jih udeležujejo direktorji in drugi predstavniki nacionalnih statističnih uradov in 
statističnih oddelkov mednarodnih organizacij, predstavljajo tudi svetovni forum, kjer se 
sprejemajo statistični standardi, obravnavajo aktualne vsebine ter razvojna vprašanja na 
različnih statističnih področij, mednarodne aktivnosti na področju statistike ter promocija uradne 
statistike in statističnih metod. 

52. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov bo potekalo v obliki videokonference z 
ustrezno prilagojenim dnevnim redom. Slovenijo bo na zasedanju zastopala delegacija RS, ki jo 
bo vodil Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada RS.

II. Program obiska 

V skladu s poslovnikom bo Statistična komisija na začetku zasedanja pod točko 1 dnevnega 
reda izmed predstavnikov članic izvolila Biro. Biro bo izvoljen za obdobje enega leta z 
možnostjo podaljšanja še za eno leto za predstavnike tistih članic Statistične komisije, ki jim v 
tem obdobju ne poteče članstvo v Komisiji. Biro bo izvoljen po načelu enakomerne geografske 
porazdelitve. 

Po izvolitvi Biroja in potrditvi dnevnega reda zasedanja - točka 2 dnevnega reda - bodo 
udeleženci zasedanja obravnavali več vsebinskih sklopov, ki bodo na dnevnem redu kot točke 
za razpravo in odločanje, točke za informacijo, točka o programu ter predlog dnevnega reda in 
datum prihodnjega zasedanja Statistične komisije. 

V okviru točke 3 dnevnega reda - točke za razpravo in odločanje - bodo udeleženci zasedanja 
Statistične komisije (v nadaljevanju Komisije) zaradi specifike letošnjega zasedanja 
(videokonferenca) razpravljali predvsem o poročilih delovnih teles o napredku pri delu na 
navedenih  statističnih področjih: 

a) Podatki in kazalniki za Agendo 2030 za trajnostni razvoj – Komisija se bo posvetila 
poročilu o delu medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega 
razvoja (SDG) in njenih treh delovnih skupin - za izmenjavo statističnih podatkov in 
metapodatkov, za geoprostorske informacije in za podporo merjenja razvoja. Strokovna 
skupina poroča, da je bil velik napredek dosežen z vzpostavijo SDG podatkovne baze, 
ki se od leta 2019 osvežuje štirikrat letno (marca, julija, oktobra in decembra). 
Vzpostavljen je bil tudi SDMX sistem za posredovanje podatkov in metapodatkov. V letu 
2020 so morali način dela strokovne skupine in delovnih skupin zaradi pandemije 
covida-19 spremeniti. Prilagoditi so morali tudi določene načrtovane aktivnosti. Zaradi 
pandemije je bil narejen tudi vsebinski premislek o SDG kazalnikih in sicer so bila 
določena  področja, na katera naj bi imela pandemija največji vpliv. Statistični oddelek 



ZN je avgusta 2020 na spletni strani za SDG-je objavil tudi e-priročnik za pripravo SDG-
jev. Slovenija se je seznanila s poročilom in nima pripomb.

b) Koordinacija statističnih programov - Komisija se bo seznanila s poročilom Odbora 
glavnih statistikov OZN o koordinaciji statističnih programov v sistemu OZN. Poročilo 
vsebuje tudi predloge za nadaljnje izboljšanje koordinacije. Slovenija se je seznanila s 
poročilom in podpira predloge za nadaljnje izboljšanje koordinacije statističnih 
programov. 

c) Ekonomske statistike - Komisija bo obravnavala poročilo skupine prijateljev predsedstva 
o napredku pri delu skupine in predlogu programa. Poročilo vsebuje tudi priporočila za 
boljše sodelovanje in povezovanje med statističnimi uradi razvitih držav in nerazvitih 
držav (izmenjava znanja, upravljanje z podatki, tehnologija), za izboljšavo državnih 
statističnih podatkovnih baz ter za izboljšavo postopkov usklajevanja sistema 
ekonomskih statistik na način da se povezujejo v celosten sistem, kjer se vključi več 
subjektov in pa bolj odziven sistem ekonomskih statistik (hitrejša vključenost sprememb 
na področju gospodarstva, družbe in okolja). Slovenija se je seznanila s poročilom in 
podpira predlagana priporočila.

d) Nacionalni računi - Komisija bo razpravljala o poročilu v katerem je predstavljen delovni 
program za posodobitev sistema nacionalnih računov (SNA) 2008 in ki vključuje opis 
posameznih faz postopka posodobitve, časovni razpored, navedbo virov s katerimi se 
financira posodobitev, postopek odločanja ter izzive s katerimi se soočajo delovne 
skupine pri nadaljnjem razvoju in posodobitvi SNA 2008. Poročilo povzema tudi 
napredek na štirih glavnih področjih posodobitve: globalizacija, digitalizacija, blaginja in 
trajnostni razvoj ter komuniciranje. Slovenija se je seznanila s poročilom.

e) Poslovne statistike in mednarodna trgovina – Komisiji bo predstavljeno poročilo o 
napredku na področju globalizacije, digitalizacije, blaginje in vzdržnosti, poslovne
dinamike in poslovnih registrih. V poročilu je med drugim izpostavljena tudi nujnost 
dialoga z dajalci podatkov, partnerji in uporabniki, ki je v spremenjenih okoliščinah -
nastalih zaradi pandemije Covid-19 - postal ključnega pomena. Napovedana je revizija 
priročnika o trgovanju z blagom in storitvami iz 2010 in poudarjena integracija teh 
statistik s poslovnimi statistikami. Slovenija se je seznanila s poročilom.

f) Okoljsko-ekonomski računi – Komisija se bo seznanila s poročilom o napredku Odbora 
strokovnjakov za okoljsko-ekonomske račune, ki obsega predlog revidiranega 
centralnega  okvira za sistem okoljsko-ekonomskih računov ter podaja tudi informacije o 
napredku pri razvoju praktičnih smernic. Slovenija se je seznanila s poročilom.

g) Statistika selitev – Komisiji bo predstavljeno poročilo o ključnih ugotovitvah posveta o 
konceptih, definicijah in podatkovnih virih, ki se uporabljajo v statistiki selitev po vsem 
svetu. Predstavljeni so ključni gradniki predlaganega prenovljenega konceptualnega 
okvira in spremljajočih definicij glede mednarodnih selitev in mobilnosti. Povzete so tudi 
druge aktivnosti, vključno z razvojem zmogljivosti, delom s podatki in kazalniki, ter 
zgodnje priprave na tretji mednarodni forum o statistiki migracij. Slovenija se je 
seznanila s poročilom in podpira predlog prenovljenega konceptualnega okvirja.

h) Regionalni statistični razvoj – Komisija se bo seznanila s poročilom Ekonomske komisije 
za Zahodno Azijo o sodelovanju pri regionalnem razvoju na področju statistike. 
Slovenija se je seznanila s poročilom.

i) Vodenje in modernizacija statističnih sistemov - Komisija bo razpravljala o poročilu
generalnega sekretarja o upravljanju in modernizaciji  statističnih sistemov, ki povzema 
napredek pri pripravi priročnika za statistične organizacije pri soočanju s skupnimi izzivi 
ter razvoju inovativnih rešitev. Komisija je tudi pozvana, da potrdi predlog nove izdaje 
priročnika. Slovenija se je seznanila s poročilom in podpira predlog priročnika. 

j) Masivni podatki - Komisija se bo seznanila z rednim letnim poročilom globalne delovne 
skupine za masivne podatke, ki predstavlja dosežke posameznih delovnih skupin in 
prednostne naloge za delo v letu 2021. Opisani so projekti, ki se v različnih fazah 
zrelosti trenutno izvajajo na globalni platformi za masovne podatke. Slovenija se je 
seznanila s poročilom. 



k) Mednarodne statistične klasifikacije - Komisija bo razpravljala o poročilu o delu 
strokovne skupine za mednarodne statistične klasifikacije. Komisija je tudi pozvana, da 
potrdi predlog postopka revizije mednarodne standardne klasifikacije gospodarskih 
dejavnosti (ISIC). Slovenija se je seznanila s poročilom in podpira predlog postopka 
revizije ISIC.

l) Raziskovanja o gospodinjstvih – Komisiji je v razpravo predloženo poročilo o opravljenih 
dejavnostih in dosežkih delovne skupine za raziskovanja o gospodinjstvih, predvsem na 
področju usklajevanja, metodološkega razvoja in komuniciranja, ter tudi mnenje skupine 
o vplivu COVID-19 na raziskovanja o gospodinjstvih. Delovna skupina pripravlja tudi 
vizijo za izvajanje raziskovanj po pandemiji. Komisija je pozvana, da potrdi predlog 
revidiranega mandata delovne skupine. Slovenija se je seznanila s poročilom in podpira 
predlog revidiranega mandata delovne skupine.

m) Komisija bo razpravljala poročilu generalnega sekretarja o izkazovanju podatkov in 
metapodatkov. Komisija je pozvana, da potrdi predlagano vizijo in nadaljnje aktivnosti 
za vzpostavitev podatkovnega portala Združenih narodov, ki bo temeljil na modernejši 
tehnologiji, na boljšem prikazu podatkov in na zvezni strukturi upravljanja podatkov. 
Predlaga se tudi ustanovitev medresorske skupine, ki bi skrbela za izvajanje vizije in bi 
bedela nad izvedbo posodobitve portala. Slovenija se je seznanila s poročilom in 
podpira predlog vizije ter nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev podatkovnega portala 
OZN.

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

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

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

V okviru točke 7 dnevnega reda bodo udeleženci zasedanja sprejeli poročilo 51. zasedanja.

III. Sestava delegacije

Zasedanja se bodo udeležili Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije kot vodja delegacije, Ana Božič Verbič, sekretarka, vodja sektorja za demografske in 
socialne statistike, mag. Apolonija Oblak Flander, sekretarka, vodja sektorja za okoljske 
statistike in Andreja Hočevar, podsekretarka odgovorna za koordinacijo mednarodnega 
sodelovanja na Statističnem uradu RS, kot članice delegacije.
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