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EVA 

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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 51. zasedanju Statistične 
komisije Združenih narodov, ki je potekalo od 3. do 6. marca 2020 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 
51. zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, ki je potekalo od 3. do 6. marca 2020 v 
New Yorku

                                                                                               dr. Božo Predalič
                                                                                           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:

- Bojan Nastav, 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 DA/NE



Evropske unije
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: Bojan Nastav,
                                                    generalni direktor

PRILOGA:  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 51. zasedanju Statistične komisije 
Združenih narodov, ki je potekalo od 3. do 6. marca 2020 v New Yorku



PRILOGA  

51. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov je potekalo od 3. do 6. marca 2020 v New 
Yorku. Zasedanja se je udeležila delegacija Republike Slovenije v sestavi Bojan Nastav, 
generalni direktor Statističnega urada RS kot vodja delegacije, Ana Božič Verbič, sekretarka, 
vodja sektorja za demografske in socialne statistike in Andreja Hočevar, podsekretarka, 
odgovorna za koordinacijo mednarodnega sodelovanja in evropskih zadev na Statističnem 
uradu RS kot članici delegacije.

Pred zasedanjem Statistične komisije Združenih narodov se je generalni direktor SURS - kot 
izvoljeni član skupine UNECE na visoki ravni za modernizacijo uradne statistike - udeležil 
rednega sestanka te skupine, ki je potekal 1.3.2020. Delegacija RS se je udeležila tudi sestanka 
razširjenega Biroja Odbora OECD za statistiko in politiko statistike ter sestanka, ki ga je 
organiziral Eurostat in je bil  namenjen koordinaciji stališč držav članic EU do vsebin z 
dnevnega reda 51. zasedanja Statistične komisije. 

Ob robu zasedanja je bilo organiziranih več t.i. stranskih dogodkov oz. seminarjev. Delegacija 
RS se je udeležila Foruma o uradni statistiki, ki je potekal 2.3.202. Razprava v okviru foruma je 
bila osredotočena na različne vloge statističnih uradov pri upravljanju s podatki v nacionalnih 
podatkovnih ekosistemih. Generalni direktor Statističnega urada RS se je udeležil dogodka o 
okoljskih statistikah in statistiki podnebnih sprememb, kjer je predstavil pomen sodelovanja med 
različnimi institucijami na nacionalni in mednarodni ravni pri zagotavljanju kakovostnih 
statističnih podatkov o podnebnih spremembah ter izkušnje Slovenije s tega področja.
Delegacija RS se je udeležila tudi treh dogodkov, ki so bili namenjeni: (i) razpravi o problematiki 
usklajevanja pravice do zasebnosti in potreb po podatkih, (ii) razpravi o kakovosti uradne 
statistike in (iii) razpravi o statistiki upravljanja države oz. družbe. Poleg tega je sodelovala na 
ad hoc neformalnem sestanku, ki je bil organiziran z namenom, da se uskladi besedilo predloga 
Resolucije o krepitvi koordinacije statističnih programov v okviru sistema Združenih narodov (v 
nadaljevanju ZN).

Delegacija RS se je srečala tudi s stalno predstavnico RS pri OZN veleposlanico Darjo Bavdaž 
Kuret. Z veleposlanico smo razpravljali o organizaciji stranskega dogodka ob robu prihodnjega 
zasedanja Statistične komisije ter o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s kandidaturo Slovenije za 
članstvo v Statistični komisiji.

I. Vsebina

V skladu s poslovnikom je Statistična komisija (v nadaljevanju Komisija) na začetku zasedanja 
pod točko 1 dnevnega reda izmed predstavnikov članic izvolila Biro 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. 

Po izvolitvi Biroja in potrditvi dnevnega reda zasedanja - točka 2 dnevnega reda – so  
udeleženci zasedanja obravnavali več vsebinskih sklopov, ki so bili na dnevnem redu kot točke 
za razpravo in odločanje (3), točke za informacijo (4), točka o programu (5) ter predlog 
dnevnega reda in datum prihodnjega zasedanja Statistične komisije (6). V okviru točke 7 pa so 
udeleženci zasedanja sprejeli poročilo 51. zasedanja, ki vsebuje tudi zaključke, ki bodo 
posredovani ECOSOC.

V okviru točke 3 dnevnega reda - točke za razpravo in odločanje – je potekala obravnava
aktualne problematike navedenih statističnih področij: 

a) Podatki in kazalniki za Agendo 2030 za trajnostni razvoj – Komisija je pozdravila poročilo 
o delu medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega razvoja 
(SDG) ter potrdila načrt dela skupine. Strinjala se je s predlaganimi dopolnitvami in 
potrdila revidiran globalni okvir kazalnikov ter predlog, da skupina pripravi smernice za 
razčlenitev podatkov, ki bi omogočala ustrezno spremljanje ranljivih skupin. Komisija je 



izrazila zaskrbljenost glede specifičnih kazalnikov ter pozvala skupino, da nadaljuje 
metodološko delo s ciljem nadaljnjega izboljšanja okvirja. Komisija je poudarila, da je 
uporaba globalnega okvirja prostovoljni proces, ki ga vodijo države, dodatni oz. 
alternativni kazalniki za spremljanje ciljev na nacionalnem nivoju pa naj se oblikujejo na 
tem nivoju, na osnovi nacionalnih prioritet in zmožnosti. Komisija je podprla predlog, da 
se ustanovi delovna skupina ZN za nadaljnji razvoj in  izboljšanje merjenja podpore za 
razvoj v skladu z Agendo 2030. Komisija tudi spodbuja nadaljnje delo v zvezi z boljšo 
integracijo geoprostorskih in statističnih podatkov. Izpostavila je potrebo po metodoloških 
smernicah za krepitev nacionalnih statističnih sistemov, da bi bili sposobni producirati 
zahtevane kazalnike. V nadaljevanju je Komisija pozdravila poročilo generalnega 
sekretarja o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter delo statističnega 
oddelka Sekretariata ZN na tem področju, opravljeno v sodelovanju z drugimi deležniki 
sistema Združenih narodov. Seznanila se je tudi s predlogom programa dela statističnega 
oddelka ter ga pozvala, da še naprej koordinira pripravo letnega poročila o napredku. 
Komisija je podprla iniciativo »Data for Now«, usmerjeno k uporabi novih podatkovnih 
virov, ki bi omogočili bolj pravočasne in bolj razčlenjene statistične podatke za kazalnike
za Agendo 2030 za trajnostni razvoj ter poudarila, da mora biti pozornost usmerjena na 
manj razvite države. Izpostavila je tudi pomen usposabljanja na področju statistike. 
Polega navedenega je Komisija pozdravila poročilo in delo skupine na visokem nivoju za 
partnerstvo, koordinacijo in krepitev zmogljivosti statistik za Agendo 2030 ter 
programskega odbora za pripravo svetovnega podatkovnega foruma ZN, kot platforme za 
konstruktivno izmenjavo mnenj in izkušenj med različnimi podatkovnimi skupnostmi in 
uporabniki, s ciljem iskanja rešitev za obstoječe izzive in iskanja novih partnerstev. 
Komisija je podprla predlagan finančni mehanizem za financiranje statistik. Potrdila je tudi 
program dela medagencijske in strokovne skupine ter skupine na visokem nivoju.        

b) Koordinacija statističnih programov - Komisija je pozdravila poročilo odbora glavnih 
statistikov sistema Združenih narodov, ki povzema delo na področju koordinacije 
statističnih aktivnosti v okviru sistema ZN. Izpostavila je potrebo bo boljši koordinaciji 
statističnega sistema ZN, kar bi zmanjšalo poročevalsko breme za države in  odpravilo 
neskladnosti pri podatkih v okviru sistema. Poudarila je tudi, da bi moral vložek v 
učinkovit koordinacijski mehanizem dejansko povečati učinkovitost mehanizma, ter da i 
se mora ta problematika nujno obravnavati na ECOSOC.    

c) Prihodnost ekonomskih statistik - Komisija je pozdravila poročilo o delu skupine prijateljev 
predsedstva in podprla predlog programa dela skupine za leto 2020. Strinjala se je, da se 
razpusti vse skupine na področju ekonomskih statistik, ki niso več aktivne. Spodbudila je 
implementacijo novih konceptualnih predlogov, ki so dovolj razdelani za uporabo.  

d) Nacionalni računi - Komisija se je seznanila s poročilom delovne skupine za nacionalne 
račune, ki povzema napredek pri obravnavi konceptualnih vprašanj glede implementacije 
sistema nacionalnih računov (SNA). Potrjena je bila opcija kontinuiranega uvajanja 
manjših sprememb na osnovi praktičnih smernic, ki se sproti dopolnjujejo. Delovna 
skupina je bila pozvana, da nadaljuje z dopolnjevanjem praktičnih smernic, ter da za 
prihodnje zasedanje Komisije pripravi časovni načrt revizije SNA, ki bo potrjen na 
zasedanju leta 2025. Komisija je tudi izrazila zaskrbljenost, ker večje število držav še 
vedno ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede obsega in podrobnosti podatkov nacionalnih 
računov.

e) Mednarodna trgovina in poslovne statistike – Komisija je pozdravila poročilo o napredku 
pri delu odbora strokovnjakov za poslovne statistike in statistiko trgovine ter 
medagencijske delovne skupine za statistiko mednarodne trgovine. Strinjala se je z 
ustanovitvijo centralnega repozitorija za poslovne statistike in statistiko mednarodne 
trgovine. 

f) Statistika cen – Komisija je razpravljala o poročilu o napredku pri delu delovne skupine za 
statistiko cen in potrdila posodobljen priročnik za indeks cen življenjskih potrebščin kot 
mednarodni statistični standard. 



g) Mednarodni program primerjav – Komisija se je seznanila s poročilom o dejavnostih, ki so 
bile izvedene v letu 2019 na svetovni, regionalni in nacionalni ravni v okviru 
mednarodnega programa primerjav. 

h) Okoljsko-ekonomski računi – Komisija je razpravljala o napredku pri delu odbora 
ekspertov za okoljsko-ekonomske račune, in sicer predvsem pri razvoju sledečih področij 
dela: koordinacija, metodološki razvoj normativnih statističnih standardov - ki vključuje 
centralni okvir za sistem okoljsko-ekonomskih računov, eksperimentalni ekosistem 
okoljsko-ekonomskih računov, razvoj podatkovnih baz, implementacijo in statistično 
institucionalno izgradnjo ter oblikovanje statističnega odziva na zahteve politik. Komisija 
je tudi podprla predlagane usmeritve za revizijo eksperimentalnega ekosistema okoljsko-
ekonomskih računov. 

i) Kmetijske in ruralne statistike – v okviru razprave o poročilu FAO o nedavnih  razvojnih 
dosežkih na področju kmetijskih in ruralnih statistik je Komisija potrdila glavna načela 
globalne strategije za napredek kmetijskih in ruralnih statistik in  akcijski načrt za obdobje 
2020-2025 ter program dela medagencijske in ekspertne skupine za kmetijske in ruralne 
statistike.

j) Demografske statistike – Komisija se je seznanila s poročilom generalnega sekretarja o 
implementaciji svetovnega programa popisa prebivalstva in gospodinjstev 2020 in 
sprejela priporočila o metodologiji za razmejitev mest in urbanih ter ruralnih področij za 
namene mednarodne primerjave. 

k) Matični registri in vitalna statistika - Komisija je pozdravila poročilo generalnega sekretarja 
o uvedbi agende ZN o pravni identiteti ter pozvala države članice, da agendo čimprej 
implementirajo. 

l) Zdravstvena statistika – Komisija se je seznanila s poročilom WHO o zdravstveni statistiki 
in krepitvi statističnih sistemov z vidika spremljanja ciljev trajnostnega razvoja s področja 
zdravja in poudarila pomen koordinacije med nacionalnimi statističnimi uradi, ministrstvi 
za zdravje ter nacionalnimi institucijami, ki so odgovorne za matične registre in vitalno 
statistiko. 

m) Statistika spolov – Komisija je pozdravila poročilo generalnega sekretarja o delu in 
razvoju na področju statistike spolov. Potrdila je predlog za revizijo priročnika za 
produkcijo statistike porabe časa ter prednostne naloge Statističnega oddelka ZN in 
medagencijske in strokovne skupine za statistiko spolov v okviru globalnega programa 
statistike spolov. 

n) Statistika beguncev – Komisija je razpravljala o poročilu ekspertne skupine za statistiko 
beguncev in mednarodno razseljenih oseb in pozdravila razvoj priročnika o statistiki 
beguncev in notranje razseljenih osebah. Podaljšala je mandat strokovne skupine do leta 
2025 in poudarila potrebo po podpori državam članicam za izboljšanje kakovosti statistike 
s tega področja. 

o) Statistika upravljanja, miru in varnosti – Komisija se je seznanila s poročilom Praia 
skupine in potrdila priročnik o statistiki upravljanja.

p) Regionalni statistični razvoj – Komisija je pozdravila celovito poročilo Ekonomske komisije 
za Latinsko Ameriko in Karibe o sodelovanju pri regionalnega razvoju na področju 
statistike.

q) Temeljna načela uradne statistike - Komisija se je seznanila s poročilom skupine 
prijateljev predsedstva o izvajanju Temeljnih načel ter potrdila vsebino dveh dodatnih 
poglavij Temeljnih načel in sicer smernic za oceno skladnosti in zrelosti statističnih 
organizacij pri uvajanju Temeljnih načel ter smernic za uporabo načel pri uporabi novih 
podatkovih virov. Pozdravila je tudi prenovljeno spletno stran o Temeljnih načelih. 



r) Vodenje in modernizacija statističnih sistemov - Komisija je razpravljala o poročilu 
generalnega sekretarja o vodenju in modernizaciji statističnih sistemov. Potrdila je 
predlog prenovljene strukture priročnika za statistične organizacije in se strinjala s 
predlogom, da se naslov priročnika spremeni v priročnik o vodenju in organizaciji 
nacionalnih statističnih sistemov. 

s) Statistika informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) – Komisija je pozdravila   
poročilo partnerstva za razvoj merjenja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki 
vključuje tudi revizijo metodoloških smernic glede IKT kazalnikov. Potrdila je tematski 
seznam IKT kazalnikov za spremljanje napredka pri implementaciji Agende 2030. 

t) Masivni podatki – v okviru razprave o poročilu globalne delovne skupine za masivne 
podatke, je Komisija pozdravila vzpostavitev globalne platforme ZN za namen 
mednarodnega sodelovanja, deljenja podatkov in metod med partnerji ter poslovnega 
modela. Pozvala je globalno statistično skupnost ter druge deležnike da promovirajo 
globalno platformo in mobilizirajo vire v podporo platformi.     

u) Integracija statističnih in geoprostorskih informacij - Komisija je potrdila poročilo 
ekspertne skupine in sicer predvsem predlog globalnega geoprostorskega referenčnega 
okvirja za statistiko ter pozvala države članice, da nadaljujejo z implementacijo okvirja.

v) Odprti podatki - Komisija je sprejela poročilo delovne skupine o odprtih podatkih, ki 
vsebuje smernice za uporabo načela odprtih podatkov na področju uradne statistike ter 
primere dobrih praks oblikovanja in izvajanja politik odprtih podatkov. 

w) Delovne metode Statistične komisije – Komisija je pozdravila poročilo Biroja Komisije, ki 
podaja podroben pregled različnih skupin, ki delujejo v okviru Komisije, tako z vidika 
njihove strukture kot tudi z vidika njihovih funkcij, s ciljem boljše koordinacije in skladnosti 
pri delu skupin. Potrdila je referenčni okvir kot smernice za poenotenje določenih 
administrativnih in tehničnih vidikov delovanja skupin ter pozvala vodje skupin, da  
vzdržujejo posodobljene spletne strani skupin.   

x) Svetovni dan statistike – Komisija je potrdila slogan svetovnega dneva statistike 2020 - ki 
bo že tretje leto zapored obeležen 20. oktobra - in sicer »Connecting the world with data 
we can trust«, ter se seznanila s stanjem priprav na svetovni dan statistike. 

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 52. zasedanja Statistične komisije, ki bo potekalo v New Yorku od 2.- 5. marca 2021. 

V okviru točke 7 dnevnega reda pa so udeleženci zasedanja sprejeli poročilo 51. zasedanja, ki 
vsebuje tudi zaključke, ki bodo posredovani ECOSOC. 
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