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Ljubljana, 17.6.2022
EVA 

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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 49. sestanku Odbora za 
evropski statistični sistem, ki je potekal od 18. do 19. maja 2022 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:

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 49. 
sestanku Odbora za evropski statistični sistem, ki je potekal od 18. do 19. maja 2022 v Luxembourgu

                                                                                                                Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA VLADE

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, sekretarka 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, z last i mala in srednja 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: Tomaž Smrekar,
                                                        generalni direktor
                                               

PRILOGA:  
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 49. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki je potekal od 18. do 19. maja 2022 v Luxembourgu



PRILOGA  

Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 49. sestanku Odbora za evropski 
statistični sistem, ki je potekal od 18. do 19. maja 2022  v Luxembourgu

Odbor za evropski statistični sistem, ki je nadomestil Odbor za statistični program, je 
ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki (ES) 223/2009. ESSC je komitološki 
odbor, deluje pa tudi kot vodilno telo, ki razpravlja o ključnih strateških zadevah evropskega 
statističnega sistema, vključno z ukrepi, ki jih namerava Evropska 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 
zastopanja v mednarodnih statističnih telesih. Odbor sestavljajo predstavniki nacionalnih 
statističnih uradov, predseduje pa mu Evropska komisija. 

49. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (v nadaljevanju ESSC) je potekal od 18. do
19. maja 2022 v Luxembourgu. Slovenijo je na sestanku zastopala delegacija RS, ki jo je vodil 
Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada RS. 

I. Vsebina

Točke v mnenje

1. Osnutek predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 
691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih

ESSC je na splošno podprl predlog Uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih 
okoljsko-ekonomskih računih, katere cilje je določitev dodatnih modulov o gozdovih, okoljskih 
subvencijah in ekosistemih, kar bo omogočilo ustrezen odziv na potrebe po statističnih podatkih 
v okviru evropskega zelenega dogovora. Pozdravil je prizadevanja Eurostata, da vključi v 
predlog tudi dopolnila, ki so jih predlagale države članice v okviru tehnične razprave. Več držav 
članic pa je izrazilo mnenje, da računi ekosistemov še niso dovolj zreli, da se jih vključi v 
predlog Uredbe. Evropski statistični sistem bo nadaljeval z aktivnostmi usmerjenimi v krepitev 
zmogljivosti in s pripravami na obvezno posredovanje podatkov. Pripravljene bodo smernice, 
Eurostat pa bo razvil tudi ustrezna orodja za zbiranje podatkov. Na voljo bo tudi posebna 
usposabljanje s tega področja ter finančna sredstva EU.

2. Osnutek Delovnega programa za leto 2023 
ESSC je izrazil načelno podporo osnutku Delovnega programa za leto 2023. To bo tretji letni 
delovni program v okviru novega Evropskega statističnega programa 2021–2027, ki je del 
Programa za enotni trg. V razpravi je več držav izpostavilo, da je delovni program zelo 
ambiciozen in vključuje številne nove potrebe po statističnih podatkih. Poudarile so tudi, da bi 
moral program bolj upoštevati rezultate novega mehanizma za določanje prednostnih nalog, ki 
ga je sprejel ESSC in racionalizirati aktivnosti, ki jim je bila dodeljena nižja prioriteta. Podrobne 
pripombe na osnutek Delovnega programa bodo države članice posredovale Eurostati v okviru 
pisnega postopka. 

3. Dodelitev oznake EMOS in poročilo o napredku pri izvajanju programa EMOS
ESSC se je seznanil s poročilom o napredku pri izvajanju programa Evropskega magistrskega 
študija s področja statistike (EMOS), pozdravil povečanje števila diplomantov v obdobju 
poročanja in predlagal, da se prouči dodeljevanje oznak EMOS za neaktivne univerze. ESSC je 
odobril priporočilo odbora EMOS za podelitev oznake EMOS Atenski univerzi za ekonomijo in 
poslovne vede.

4. Končna struktura NACE
ESSC je potrdil podrobno končno strukturo prenovljene klasifikacije gospodarskih dejavnosti 
(NACE Rev. 2.1), ki bo formalno vzpostavljena z delegiranim aktom. Seznanil se je tudi s 
potekom priprave pojasnjevalnih opomb NACE Rev. 2.1 in pregleda osrednje klasifikacije 
proizvodov (CPA). Prenovljena NACE bo imela neposreden vpliv na širok nabor statistik in je 
pomemben mejnik za kakovost evropske statistike.



Točke za razpravo

5. Statistični odziv ESS na krizo, ki jo je povzročila ruska vojaška agresija proti Ukrajini.
ESSC je razpravljal o tem kako zagotoviti pravočasne relevantne podatke o Ukrajini na 
prostovoljni osnovi. Poleg podatkov o prebivalstvu in migracijah, ki so seveda ključni, so zelo 
relevantni tudi podatki s področja energetike, treba pa bo tudi razmisliti kako statistično 
spremljati širok spekter posledic ruske vojaške agresije na Ukrajino in tako zagotoviti ustrezno 
podatkovno podporo za odločanje o nadaljnjih ukrepih EU. 

6. Poročilo o napredku pri izvedbi tretjega kroga strokovnih pregledov v ESS
ESSC se je seznanil s potekom in rezultati izvedenih strokovnih pregledov. Kodeks ravnanja 
evropske statistike predstavlja ključni element okvira kakovosti ESS. Skladnost delovanja 
nacionalnih statističnih sistemov in Eurostata z načeli Kodeksa se preverja v okviru strokovnih 
pregledov neodvisnih strokovnjakov. Do sedaj sta bila izvedena dva tovrstna pregleda in sicer 
leta 2007 ter leta 2014, tretji krog strokovnih pregledov pa se je začel maja 2021 in bo potekal 
do aprila 2023. Do sedaj so bili strokovni pregledi v okviru tega kroga izvedeni v devetih 
državah članicah. 

7. Posodobitev statistike trga dela
ESSC je razpravljal o posodobitvi statistik trga dela zbranih od podjetij. Cilj posodobitve je 
izboljšati kakovost podatkov in fleksibilnost pri zagotavljanju podatkov, hkrati pa upoštevati nove 
potrebe uporabnikov in povečati uporabo administrativnih in inovativnih virov podatkov. ESSC 
načeloma podpira posodobitev zakonodajne osnove za to statistično področje. Javno 
posvetovanje je bilo zaključeno 4.5.2022. Eurostat namerava pripraviti zakonodajni predlog do 
konca prvega četrtletja leta 2023 ter ga posredovati v mnenje ESSC. 

8. Instrument tehnične podpore
ESSC se je seznanil s pregledom izvajanja instrumenta tehnične podpore za leto 2022. 
Instrument tehnične podpore je program EU, ki državam članicam zagotavlja prilagojeno 
strokovno znanje za načrtovanje in izvajanje reform. Tehnična podpora je zagotovljena na 
številnih področjih politike, upravlja pa jo GD REFORM. 

9. Evropska statistika prebivalstva (ESOP) – poročilo o napredku
ESSC se je seznanil z napredkom pri prenovi zakonodajnega okvira evropskih prebivalstvenih 
statistik. Nova uredba bo obsegala vsa področja demografske statistike in popisov prebivalstva.
Evropska komisija namerava zakonodajni predlog sprejeti najpozneje novembra 2022. ESSC 
načeloma podpira cilje, ki jim sledi predlog prenove, vendar pa je mnenja, da je predviden 
časovni okvir priprave zakonodajnega predloga preveč ambiciozen, saj bi bilo treba najprej na 
strokovnem nivoju razjasniti več odprtih vprašanj ter pri tem upoštevati tako potrebe 
uporabnikov kot tudi obremenitve nacionalnih statističnih uradov. Eurostat se je strinjal, da je 
potrebna nadaljnja razprava na strokovnem nivoju ter bo v ta namen organiziral tudi posebno
delavnico, ki bo predvidoma potekala julija 2022.

10. Konferenca direktorjev statističnih uradov EU (DGINS) 
ESSC se je seznanil s potekom priprav na konferenco direktorjev statističnih uradov EU DGINS 
2022 in razpravljal o dnevnem redu konference, ki bo potekala od 26. do 27. oktobra v Oslu. 
Tema konference je upravljanje inovacij v evropskem statističnem sistemu.

11. Inovacijska agenda ESS
ESSC je na osnovi poročila razpravljal o delu posebne delovne skupine za inovacije v okviru
ESS ter odobril predlagane nadaljnje aktivnosti skupine, osredotočene v pripravo inovacijske 
agende ESS. 

Poročila Odboru
ESSC se je seznanil s poročili delovne skupine za indeks cen stanovanjskih nepremičnin v 
katerih bivajo lastniki, Evropskega svetovalnega odbora za statistiko, partnerske skupine, 
francoskega predsedstva na področju statistike, poročilom o statističnem sodelovanju v 
Evropskem ekonomskem prostoru ter poročili direktorskih skupin.
ESSC se je seznanil tudi z načrti češkega predsedstva na področju statistike in s potekom 
priprav na evropski statistični dan 2022.
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