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V LETU 20061 

 

 

 

Uvodna beseda generalne direktorice Statističnega urada Republike 
Slovenije 

 
Leto 2006 prinaša na področju državne statistike velike obveznosti, odgovornosti in izzive 
predvsem na naslednjih področjih: 

1. Priprave na prehod na evro 1.1.2007, in sicer tako v smislu konkretnega projekta prehoda, 
pri katerem SURS sodeluje v skupnem projektu, ki ga vodita Banka Slovenije in Ministrstvo za 
finance, kot tudi in predvsem v ustrezni, pravočasni in kakovostni podatkovni podpori za 
spremljanje maastrichtskih kriterijev. V povezavi s tem bo potrebna dopolnitev Dogovora o 
sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik med Ministrstvom za finance, 
Banko Slovenije in Statističnim uradom RS glede doslednega  izpolnjevanja statistične 
zakonodaje. Potrebne dopolnitve so povezane predvsem s spremljanjem podatkov o dolgu.  

2. Priprave podatkov za potrebe strukturnih reform in spremljanje njihovih učinkov. Prav 
zaradi vse večjih potreb po analizi povezanih mikropodatkov za raziskovalne in statistične 
namene bo SURS dosledno izvajal že v letih 2003 in 2004 razvita pravila in dobro prakso na 
področju varstva podatkov. Projekt o dostopanju do mikropodatkov z daljave, h kateremu je 
SURS  že v letu 2004 povabil tudi ministrstvo, pristojno za raziskovalno dejavnost,  bo v letu 
2006 še aktualnejši. Dostopanje raziskovalcev in analitikov do mikropodatkov z daljave je 
ureditev, ki jo uvajajo moderne državne statistike prav s pomočjo ministrstev, pristojnih za 
področje raziskovalne dejavnosti. Povečano povpraševanje po takih podatkih v Sloveniji nujno 
zahteva take rešitve, ki bodo preprečile nepooblaščeno uporabo podatkov in ohranile 
zaupanje v državno statistiko.  

3. Podpora pogajanjem za uveljavitev regionalne delitve Slovenije doma in v Evropski uniji 
ostaja ena pomembnih nalog tudi v letu 2006. Gre predvsem za sodelovanje pri postopkih, 
povezanih z uveljavljanjem potrebnih sprememb klasifikacije NUTS in pripravo podatkov za 
razprave o regionalni delitvi Slovenije na vseh ravneh teritorialne členitve. V primeru delitve 
Slovenije na več kohezijskih regij bo moral SURS poglobiti vzorce nekaterih statističnih 
raziskovanj že v letu 2006. 

                                                 
1 Opis načrtovanega razvoja področij za leto 2006 je predlagan na podlagi naslednjih dokumentov: (i) 2006 Work Programme by themes 
– predlog,  (ii) UMAR, Strategija razvoja Slovenije, razvojna vizija in prioritete, april 2005, (iii) Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 
2000-2006, (iv) Državni razvojni program 2001-2006, (v) Strategija razvoja Slovenije 2006-2013 – predlog, (vi) Usmeritve za 
posvetovanje z Evropsko komisijo o Strateških smernicah Skupnosti za kohezijo dne 30. marca 2005, (vii) Predlog komunikacijske 
strategije v podporo uvedbi evra, maj 2005, (viii) Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, maj 2005, predlog, (ix) Načrt 
priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 – predlog, maj 2005, (x) Pomladansko poročilo 2005, UMAR, maj 2005, (xi) 
Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, (xii) Program dela vlade za leto 2005, (xiii) 
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013, predlog, maj 2005  (xiv) Resolucija o nacionalnem 
programu varstva potrošnikov 2006-2010 – predlog, maj 2005, (xv) Stališča Slovenije glede uresničevanja Lizbonske strategije, februar 
2005, (xvi) Uvedba k rezultatom usmerjenega proračuna za leti 2006-2007, predlog, maj 2005, (xvii) Gospodarstvo – dr. Bogomir Kovač, 
dr. Jože Pavlič Damijan, dr. Marko Jaklič, dr. Boštjan Jazbec, dr. Matej Lahovnik - Gradiva strokovnih skupin, na podlagi katerih je bil 
pripravljen osnutek Strategije razvoja Slovenije, (xviii) Regionalni in prostorski razvoj – dr. Ivo Lavrač, dr. Emil Erjavec, dr. Andrej 
Pogačnik, mag. Peter Wostner - Gradiva strokovnih skupin, na podlagi katerih je bil pripravljen osnutek Strategije razvoja Slovenije, (xix) 
Nacionalna identiteta in kultura – dr. Aleš Debeljak, dr. Tomaž Krpič, Luka Arsenjuk - Gradiva strokovnih skupin, na podlagi katerih je bil 
pripravljen osnutek Strategije razvoja Slovenije. 
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4. Priprave na predsedovanje Slovenije v EU-ju bodo tudi od SURS-a zahtevale poznavanje 
postopkov in dobro obvladovanje vsebinskega področja skupine za statistiko. V letu 2006 bo 
potekalo predvsem izobraževanje in praktično sledenje postopkom, ki so potrebni za 
predsedovanje, ter s tem pridobivanje izkušenj za predsedovanje v letu 2008. 

5. Uvajanje elementov  kakovosti v delo državne statistike, s poudarkom na institucionalni 
neodvisnosti in visoki strokovnosti, se bo preizkušalo tudi s poročanjem v skladu s Kodeksom 
dobre prakse, ki velja za celoten evropski statistični sistem. Razumevanje potreb 
uporabnikov, razbremenjevanje poročevalcev in prepoznavnost uradnih statistik ostaja 
dolgoročna naloga državne statistike tudi v bodoče. Prav v povezavi z razbremenjevanjem 
poročevalcev in zmanjševanjem stroškov bo SURS tudi v letu 2007 aktivno sodeloval pri 
pripravi zakonodaje in izboljšanja kakovosti podatkov evidenc s posebnim poudarkom na 
področju nepremičnin, kmetijstva, šolstva in kulture.V letu 2006 bodo potekale pospešene 
aktivnosti pri uvajanju sprememb klasifikacije dejavnosti v skladu z revizijo Nace Rev. 2, kar 
bo imelo velik vpliv tudi na evidenčno in poslovno okolje, ne le na statistično. Uvajanje 
najboljših praks za tehnološko, vsebinsko in organizacijsko modernizacijo procesa zbiranja, 
obdelave in izkazovanja statističnih podatkov bo še naprej zahtevalo intenzivno sodelovanje 
SURS-a v mednarodnem statističnem okolju, vključno z dajanjem tehnične pomoči nekaterim 
državam zunaj Evropske unije.  

 

Prednostni cilji in delo slovenske državne statistike v letu 2006 

 

Politične odločitve na posameznih področjih človekovega življenja in dela imajo velik vpliv na 
statistiko, saj poudarki usmeritev statistiki kažejo vsebine, ki jih bo treba prednostno 
spremljati, da se ugotovi stanje, potrebno za odločitev o nadaljnjih aktivnostih, in sproti 
ugotavlja njihova učinkovitost. 

Med glavnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije za leto 2006 je poudarjeno 
izpolnjevanje strateških ciljev Lizbonske strategije, ki bo osredotočeno predvsem na naslednje 
cilje: Evropa zanimiva za tuje investicije, promocija znanja in inovacij v Evropi, potrebnih za 
povečanje gospodarske rasti in ustvarjanje boljših možnosti zaposlovanja. 

V okviru statistike bo dan velik poudarek spremljanju statistik storitev, statistik raziskovalne 
dejavnosti in spremljanju človeškega in tehnološkega kapitala ter strukturnih kazalnikov. 
Solidarnost članic bo podprta s statističnim merjenjem socialne in regionalne kohezije, 
kazalniki trajnostnega razvoja ter s statistiko migracij in azila. Na področju varnosti postajajo 
vse pomembnejše zdravstvene statistike, statistike varne hrane in statistike kriminalitete. 
Pomembno mesto ima tudi spremljanje kazalnikov evra. 

Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006–2013 (predlog) bo predstavljala razvojni okvir 
za obdobje celotne nove finančne perspektive EU-ja. Slovenija si je zastavila merljiv in 
konkreten splošni cilj, da v desetih letih preseže povprečno raven ekonomske razvitosti EU-ja 
(merjeno z BDP-jem na prebivalca v pariteti kupne moči) in poveča zaposlenost v skladu s cilji 
Lizbonske strategije na evropsko povprečje. 

Ključni nacionalni razvojni cilji za obdobje 2006–2013 so: (i) trajnostno povečanje blaginje in 
kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov, (ii) izboljšanje možnosti vsakega 
človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v izobrazbo, zdravje, kulturo in druge 
vire za uresničenje osebnih potencialov, (iii) oblikovanje bolj dinamične in prilagodljive 
družbe, ki se bo sposobna hitreje odzivati na izzive globalizacije in enotnega evropskega trga, 
ki Slovenijo postavlja pred resne izzive, (iv) vzdržno povečevanje gospodarske rasti in 
zaposlenosti na temelju načel trajnostnega razvoja in dolgoročnega ohranjanja ekonomskih, 
socialnih in okoljskih ravnovesij, (v) povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem 
inovativnosti in podjetništva ter z učinkovitim vlaganjem v izobraževanje, usposabljanje in 
raziskave in razvoj, (vi) povečanje učinkovitosti države in zmanjšanje njene neposredne vloge 
v gospodarstvu, (vii) zmanjšanje socialnih tveganj za najbolj ranljive skupine, zmanjševanje 
revščine in socialne izključenosti, (viii) ustvarjanje pogojev za trajno obnavljanje prebivalstva, 
(ix) hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih, posebej v vzhodni 
Sloveniji, (x) trajnostni okoljski in prostorski razvoj, (xi) krepitev vseh oblik varnosti, 
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dosledno spoštovanje človekovih pravic, preprečevanje diskriminacije in aktivno zagotavljanje 
enakih možnosti. 

 

Prednostne naloge po statističnih področjih 

 

I. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA 

 

KAKOVOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet finančnih ministrov (Ecofin) je junija 2004 potrdil pomembnost 
integritete, neodvisnosti in odgovornosti organov, odgovornih za zbiranje 
podatkov, pri zagotavljanju kakovosti statistik pa pozval Komisijo, da razvije 
minimalne evropske standarde. Na podlagi tega je Komisija opisala 
strategijo za izboljšanje kakovosti proračunskih statistik, ki so ključnega 
pomena za nemoteno delovanje ekonomske in monetarne unije.  

Maja 2005 je Evropska komisija sprejela Sporočilo Parlamentu in Svetu za 
okrepitev neodvisnosti, integritete in odgovornosti državnih statističnih 
organov in statističnega organa Skupnosti. Sporočilo se zavzema za 
»Kodeks ravnanja evropske statistike«, ki bi povečal zaupanje v 
statistične organe in okrepil kakovost statistik z uporabo najboljših 
mednarodnih statističnih načel in praks.  

Sporočilo »Neodvisnost, integriteta in odgovornost državnih statističnih 
organov in statističnega organa Skupnosti« razvija minimalne standarde za 
izdelavo in razširjanje statistik v Evropi. Čeprav so evropske statistike v 
primerjavi z drugimi svetovnimi regijami zelo kakovostne, bo splošno 
sprejetje najboljših načel in praks sistem še izboljšalo. 

 

Državna statistika      

V delo državne statistike uvaja Kodeks visoke standarde. Od zahtevane vsebine postopno 
uresničuje državna statistika vsa načela, ki so navedena v Kodeksu. Največ dela čaka slovensko 
državno statistiko nedvomno na področju zmanjševanja bremen poročevalskih enot (9. načelo), 
kjer je Slovenija kot majhna država v posebnem položaju. V letu 2006 bo državna statistika 
nadaljevala delo na področju kakovosti: spremljanje kakovosti statističnih raziskovanj tako s 
standardnimi poročili o kakovosti kot tudi z enotnim sistemom kazalnikov kakovosti ter povečano 
komunikacijo s poročevalskimi enotami in z uporabniki podatkov. 

ZAŠČITA PODATKOV Pravno zaščito varstva podatkov zagotavljajo na mednarodni ravni Temeljna 
načela uradne statistike v regiji Ekonomske komisije za Evropo, ki so bila 
sprejeta v Ženevi 15. 4. 1992. Vsebina šestega načela je: »Individualni 
podatki, ki jih zberejo statistični uradi za statistične izkaze in se nanašajo ali 
na fizične ali pravne osebe, so strogo zaupne narave in jih je mogoče 
uporabiti le za statistične namene.« Pravica dostopa do statistično zaščitenih 
mikropodatkov za raziskovalni namen je v EU-ju urejena z dvema 
predpisoma. 

Varstvo podatkov ima slovenska državna statistika urejeno zlasti z Zakonom 
o državni statistiki, dodatno pa z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja, kjer je kot absolutna izjema navedena zavrnitev dostopa do 
podatkov, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih 
podatkov o poročevalskih enotah, in o katerih tudi ni presoje javnega 
interesa.  

 

Državna statistika      

Odbor za varstvo podatkov pri SURS-u deluje kot svetovalno telo predstojnika SURS-a. Njegovo 
intenzivno strokovno delo je privedlo do razvoja sistema dobrih praks, ki so sestavljene iz pravil in 
postopkov o posredovanju statistično zaščitenih mikropodatkov upravičenim uporabnikom. S 
svojim znanjem in izkušnjami odbor seznanja pooblaščene izvajalce državne statistike in druge 
zainteresirane uporabnike. 

Prednostne naloge na področju statistične zaščite podatkov v letu 2006 bodo prenos znanja s 
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SURS-a na pooblaščene izvajalce državne statistike in informiranje dajalcev podatkov in 
uporabnikov podatkov o statistični zaščiti podatkov tudi v duhu Kodeksa ravnanja evropske 
statistike. 

INFORMIRANJE 
JAVNOSTI IN 
NOTRANJE 
INFORMIRANJE 

 

Hiter dostop do kakovostnih podatkov, opremljenih na način, da za njihovo 
razumevanje ni potrebno specifično znanje in da njihova interpretacija ne 
dopušča dvoma, je naloga, ki se v državni statistiki nikoli ne konča. 

Neprekinjen razvoj spletnih strani omogoča kakovostno grajenje odnosov z 
uporabniki, katerega glavni cilji so: ponuditi uporabnikom več informacij; 
ponuditi informacije, ki jih potrebujejo; ponuditi kakovostne informacije; 
omogočiti hitrejši dostop do informacij ter informacije opremiti z 
metapodatki na način, da so uporabnikom razumljive.  

Zagotavljanje navedenega spreminja temelje dosedanjega vodenja in 
strukturiranja procesov dela, vpliva na spremembo moči uporabnikov, hkrati 
pa ponuja možnost za boljše razumevanje in prepoznavnost statistike.  

  

Državna statistika      

Prednostna naloga, ki se bo intenzivno uresničevala tudi v letu 2006 in v prihodnje je 
neprekinjeno, 24-urno in strokovno obveščanje javnosti (media/citizens) o vseh pomembnih 
statističnih podatkih in informacijah. Dostopnost statističnih informacij na spletnih straneh SURS-a 
se je kakovostno povečala že v letu 2005 s poenostavitvijo uporabe in možnostjo samooskrbe. 
Prednostne naloge so v nadaljnjem povečevanju spletne ponudbe predvsem na področjih časovnih 
vrst (zgodovinske časovne vrste, časovne vrste, povezane s prehodom na evro, časovne vrste, 
povezane z revizijo klasifikacij dejavnosti in proizvodov), bogatejše ponudbe metodologij 
statističnih podatkov in koledarja objav statističnih podatkov, ki bo napovedoval najbolj iskane 
statistične podatke za najmanj tri mesece vnaprej. 

Notranje informiranje se uresničuje z razvojem intranetnih strani. Cilj izbrane informacijske 
strategije je ustvariti klimo, ki bo zagotavljala dobro medsebojno sodelovanje zaposlenih in 
informacijski servis, ki bo istočasno izboljševal njihovo učinkovitost. 

Na področju tiskanih informacij/publikacij bomo le-te prilagodili vse bogatejši ponudbi podrobnih 
statističnih podatkov v podatkovnih bazah, dostopnih prek spletnih strani. Publikacije bodo imele 
več analitičnega dela in manj podrobnih podatkov. 

SPREMLJANJE 
ZADOVOLJSTVA 
UPORABNIKOV 

Uporabniki statističnih storitev so poklicani, da presodijo kakovost 
opravljenega dela in storitve. Posebno pozornost je treba posvetiti 
razumevanju njihovih ciljev in zahtev, ter njihovih pričakovanj. Izpolnjevanje 
pričakovanj je ključ do uspeha, zato je treba pričakovanja ugotavljati in jih 
razumeti tako, kot jih razumejo uporabniki.  

Razpoložljivi statistični podatki morajo zadovoljevati potrebe uporabnikov, 
kar se uresničuje s postopki za pridobivanje povratnih informacij od 
uporabnikov, s spremljanjem ustreznosti in uporabnosti obstoječih statistik 
za zadovoljevanje potreb uporabnikov ter z zaznavanjem novih potreb in 
prioritet. 

 

Državna statistika      

V letu 2006 bo SURS nadaljeval z aktivnostmi, ki so namenjene spremljanju zadovoljstva 
uporabnikov ter spoznavanju zahtev in navad različnih uporabniških skupin. To bo potekalo preko 
formalnih oblik sodelovanja (statistični sosveti za posamezno strokovno področje, 
medinstitucionalno sodelovanje, sprotno zaznavanje potreb in zadovoljstva uporabnikov preko 
zaprosil za podatke), posebna pozornost pa bo namenjena spremljanju zadovoljstva uporabnikov 
spletne strani. Z redno letno spletno anketo bo SURS ugotavljal kakovost ponudbe spletne strani 
in njeno vsebino ter preglednost sproti prilagajal potrebam uporabnikov. Predlogi in želje 
uporabnikov so bili temelj za pripravo vsebine Akcijskega načrta. V okviru posebnega poročila v 
letu 2006 bo SURS seznanil uporabnike z napredkom pri uresničevanju ciljev, ki si jih je z načrtom 
zadal. 
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KLASIFIKACIJE 1. Klasifikacije in nomenklature, ki so v Sloveniji sprejete kot nacionalni 

standard, so delno prevzeti, nacionalnim potrebam prirejeni mednarodni 
statistični standardi. Nomenklature in klasifikacije se uporabljajo pri pripravi 
in izvajanju statističnih raziskovanj. 

Prednostna naloga v EU-ju je nadaljevanje revizije klasifikacij dejavnosti in 
proizvodov (namen je vključitev novih dejavnosti in proizvodov in večji 
pomen storitvenih dejavnosti; doseči večjo mednarodno primerljivost 
podatkov, kar naj bi bilo doseženo z »zbliževanjem» evropske NACE in 
NAICS, ki jo uporabljajo ZDA, Kanada in Mehika): sprejem uredb, uvajanje 
revizije sistema klasifikacij NACE/CPA v evropski statistični sistem, objava 
priročnika za NACE in CPA. 

Pričakovanje nosilcev revizije klasifikacij dejavnosti in proizvodov v EU-ju do 
nacionalnih statističnih uradov je, da bodo le-ta sprejela nacionalne uredbe 
in prerazvrstitev enot v poslovnem registru do konca leta 2007.   

2. Pripravljen je aneks k evropski uredbi o skupni klasifikaciji teritorialnih 
enot za statistiko, imenovani NUTS. 

3. Med prednostne naloge v EU-ju je vključeno tudi spremljanje revizije 
Mednarodne klasifikacije poklicev ISCO (izvaja jo ILO) ter predlaganje 
evropske različice ISCO(COM), če bi se izkazalo, da je to potrebno. 

Državna statistika       

1. Pripravo nacionalne klasifikacije, sprejem nacionalne uredbe in prerazvrstitev enot v poslovnem 
registru do konca leta 2007 lahko državna statistika potrdi le, če bo vsebina NACE zaključena do 
septembra 2005 in uredba NACE sprejeta do 1. januarja 2007. V tem primeru je mogoče 
pričakovati, da bo nacionalna uredba sprejeta aprila 2007.  

Aktivnosti bodo v letu 2006 namenjene predvsem sodelovanju v zakonodajnem postopku 
sprejemanja novih uredb NACE Rev. 2 in CPA, strokovni redakciji prevodov novih klasifikacij in 
pripravi slovenskih pojasnil h klasifikacijama NACE Rev. 2 in CPA. SURS bo skupaj s 
prevladujočimi uporabniki klasifikacije in drugimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike proučil 
uvedbo nacionalnih posebnosti in določil ustrezne podrazrede. Pripravil bo osnutek nacionalne 
uredbe. 

2 2. SURS bo kot skrbnik Uredbe št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih enot 
(NUTS) sodeloval v postopku uveljavljanja nove teritorialne delitve države.  

3. Nadaljevalo se bo delo na že obstoječi razvojni nalogi priprave in izvedbe novega 
klasifikacijskega sistema izobraževanja (naloga je kompleksna, dolgoročna, izvaja se v povezavi s 
pristojnimi resorji), spremljanje in sodelovanje v aktivnostih ILO-ja in Eurostata, povezanih z 
revizijo mednarodne klasifikacije poklicev ISCO-88 oziroma evropske različice ISCO-88 (COM), 
priprava podlag za dopolnitev kodirnega seznama nacionalne Standardne klasifikacije poklicev – 
SKP oziroma (v odvisnosti od poteka revizije ISCO-88 in ugotovitev nacionalnih potreb) priprava 
podlag za nacionalno vladno uredbo o spremembi in dopolnitvi SKP-ja ter nova naloga – priprava 
in uvedba rednega standardiziranega poročila o kakovosti podatkov o poklicih, kodiranih s SKP-
jem. 

IZOBRAŽEVANJE 
STATISTIKOV 

Izobraževanje zaposlenih: Za zaposlene v državni statistiki je nenehno 
izobraževanje pogoj, da lahko v poklicnem življenju ustvarjalno delujejo. Za 
izrabo pravice do učenja je pogoj, da poznajo različne možnosti, načine in 
dostopnost izobraževanja. Za presojanje teh možnosti ter sprejemanje 
odločitev potrebujejo ustrezne in natančne informacije.  

Izobraževanje uporabnikov: Ogromna količina dosegljivih informacij 
povečuje možnost uporabnikov za dobro odločanje. Za zagotavljanje 
kakovosti uporabe teh informacij, med katere spadajo tudi statistični 
podatki, je potrebna ustrezna izobrazba na vseh ravneh: tako pri 
proizvajalcih podatkov, uporabnikih in dajalcih podatkov. Še posebej je 
pomembna ustrezna komunikacija med statistiki in uporabniki.  

 

Državna statistika 

Izobraževanje uslužbencev SURS-a se bo v letu 2006 nadaljevalo v dveh smereh: nekatera 
delovna mesta na SURS-u bodo podvržena prestrukturiranju, zato bodo morali uslužbenci pridobiti 
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nova znanja; poleg tega pa bo SURS podpiral tudi širjenje znanj na zahtevnejših področjih 
statistične metodologije. Velik poudarek bo dan tudi izobraževanju uporabnikov, kjer bo glavni 
medij spletna stran www.stat.si.  Pri tem lahko govorimo o izobraževanju za pravilno uporabo 
pridobljenih podatkov in o izobraževanju za načine pridobivanja podatkov. 

 

II. DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE 

 

PREBIVALSTVO 

 

Slovenija se srečuje z izzivi posledic upadanja rojstev, podaljševanja 
življenja in staranja prebivalstva, čemur je treba prilagoditi sisteme 
socialnega, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, politike na 
področju zaposlovanja in socialnega varstva ter potrebo po drugačnem 
pogledu in odnosu do aktivnosti. Ustvarjanje pogojev za zgodnjo socialno in 
ekonomsko osamosvojitev mladih, za pomoč tistim, ki ustvarijo družino in so 
na začetku kariere, za prilagoditev delovnih pogojev in spremenjen odnos do 
starejših zaposlenih, priznanje njihove aktivnosti in povezovanje te 
aktivnosti s formaliziranimi oblikami, lahko najbolj vplivajo na odločanje o 
tistih prvinah, ki na koncu pripeljejo do rezultata, ki bi ga lahko označili kot 
izboljšanje prebivalstvene perspektive. 

Državna statistika      

V letu 2005 je SURS začel obdelavo individualnih podatkov obeh podatkovnih virov rednih 
statističnih raziskovanj prebivalstva in selitev (MNZ – Centralnega registra prebivalstva in MNZ – 
Direktorata za upravne notranje zadeve). Do stanja 30. 9. 2004 je SURS podatke o tujcih od MNZ 
–DUNZ-a pridobival v agregirani obliki na ravni Slovenije, upravnih enot in občin.  

V drugi polovici leta 2005 bo SURS podatke o tujcih prvič testno prevzel od Centralnega registra 
prebivalstva, in sicer v individualni obliki. Izvedena bo primerjava teh podatkov s podatki o tujcih, 
ki jih zdaj SURS četrtletno prevzema od MNZ-DUNZ-a. Nov način prevzemanja podatkov bo 
omogočil objavo podatkov o prebivalstvu tudi po naseljih, prispeval pa bo tudi k izboljšanju 
spremljanja notranjih selitev (selitve tujcev med naselji Slovenije). Prednostna naloga SURS-a na 
področju statistike prebivalstva in selitev bo v drugi polovici leta 2005 in v letu 2006 tudi 
uskladitev definicij prebivalstva in selitev z zakonodajo Evropske unije o statistikah mednarodnih 
selitev in azila, ki je v pripravi. 

V maju 2005 je bil v okviru Ministrstva za notranje zadeve vzpostavljen matični register, ki je 
nadomestil tri ročno vodene matične knjige (rojstno, poročno in matično knjigo umrlih). Končni cilj 
projekta je informatizirati celoten postopek vpisa od vira, tj. od porodnišnice, bolnišnice, 
zdravstvenega doma, matičnega urada do uporabnikov podatkov. Informatizacija celotnega 
postopka vpisa demografskih dogodkov v matični register za SURS v končni fazi pomeni ukinitev 
demografskih vprašalnikov, ki so bili doslej podatkovni vir za MNZ (na osnovi katerih so se podatki 
v matične knjige vpisovali), IVZ in SURS. Predpogoj, da se vprašalnika za rojene in umrle ukineta, 
je, da Ministrstvo za zdravje in IVZ v letih 2005 in 2006 izpeljeta zastavljena projekta e-emšo in 
e-zdravniško potrdilo (elektronsko poročanje o rojenih in umrlih). Za področje demografskih 
statistik je pomembno, da je matični register povezan s Centralnim registrom prebivalstva, ki 
predstavlja vozlišče podatkov o prebivalstvu.  

V letu 2006 bo na področju demografskih statistik prednostno nalogo za izvedbo statističnih 
raziskovanj rojeni, umrli, poroke, priznanja in ugotovitve očetovstva ter posvojitve otroka 
predstavljal prevzem podatkov iz administrativnih in statističnih virov. Obenem se bo nadaljevala 
vzpostavitev Statističnega registra prebivalstva. 

Večji poudarek kot do sedaj bo tudi na področju projekcij prebivalstva, ki jih je Eurostat v letu 
2005 že pripravil za države članice EU-ja.  

 

ŽIVLJENJSKA RAVEN 
IN  

SOCIALNA ZAŠČITA 

 

Doseženo stopnjo socialnega razvoja odraža indeks človekovega razvoja, 
pričakovanje trajanja življenja pa je kazalnik zdravja in splošne blaginje 
prebivalstva. Podatek o socialni zaščiti kaže obseg javnih sredstev, ki jih 
država namenja za blagostanje prebivalstva preko sistemov obveznega 
socialnega, zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter 
preko drugih sistemov javnega financiranja.  

Koncept socialne politike je treba spremeniti tako, da se bo zmanjšala 
odgovornost in vloga države. Odvisnost od socialnih transferjev je treba 
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zmanjšati (pravico imajo le tisti, ki si iz utemeljenih razlogov dohodka ne 
morejo sami zagotoviti), reformirati področje zdravja, pospešiti 
zagotavljanje neprofitnih najemnin stanovanj in politiko najemnin 
preoblikovati. 

 

Državna statistika  

 V letu 2006 se bo na področju življenjske ravni in socialne zaščite izboljšala podatkovna 
pokritost, saj je SURS v letu 2005 začel z izvajajem raziskovanja o življenjskih pogojih 
prebivalstva, ki bo postalo referenčni vir za statistiko dohodka in življenjske ravni na nacionalni in 
evropski ravni. Uporabljeni so podatki iz administrativnih virov v kombinaciji s statističnimi. V 
prihodnjem letu bodo iz tega raziskovanja prvič na voljo kazalniki socialne povezanosti, za katere 
je bila do zdaj vir Anketa o porabi v gospodinjstvih. Kazalniki so pomemben vir podatkov o 
revščini v povezavi z različnimi socialnoekonomskimi značilnostmi prebivalstva, ki se uporabljajo 
tudi za podporo različnih politik na področju boja proti revščini in socialni izključenosti. Vse večji 
poudarek je dan tudi kazalnikom s področja pokojnin. 

 

TRG DELA 

 

Poglavitni cilji prenovljene Lizbonske strategije so: poslovno okolje, primerno 
za investicije in razvoj novih podjetij (izboljšanje delovanja in večja 
učinkovitost notranjega trga, pospešena vlaganja v izboljšanje produktivnosti 
in krepitev ključnih dejavnikov rasti, širitev in izboljšanje transportne in 
komunikacijske infrastrukture), znanje in inovacije za rast (raziskave in 
razvoj, informacijsko-komunikacijska tehnologija), ustvarjanje novih in 
kakovostnejših delovnih mest. 

Pomembno je ravnovesje med fleksibilnostjo (učinkovitejše odzivanje na 
zunanje šoke in povečanje prilagodljivosti gospodarstva ob vedno večji 
izpostavljenosti konkurenčnim pritiskom na skupnem trgu) in varnostjo dela 
(delo za določen čas). Za ljudi, ki so sposobni za delo, predstavlja zaposlitev 
temeljno rešitev pred socialno izključenostjo in revščino. Treba je povečati 
zaposlitvene možnosti težje zaposljivih oseb, zvišati izobrazbeno raven 
aktivnega prebivalstva, razvijati ključne (poklicno-transferzalne) kompetence 
med zaposlenimi in brezposelnimi, zagotoviti vključenost mladih brezposelnih 
v programe zaposlovanja, preden preidejo v dolgotrajno brezposelnost, 
zmanjšati regijska neskladja na trgu dela, zvišati rast zaposlenosti in pospešiti 
ustvarjanje novih delovnih mest. 

Z vidika makroekonomske stabilnosti in ravnovesja je potrebno, da je v 
srednjeročnem obdobju (prek obdobja enega gospodarskega cikla) rast plač 
skladna s trendom rasti produktivnosti dela in hkrati omogoča novo 
zaposlovanje. Takšna rast plač ne povečuje stroškov na enoto proizvodnje in 
ne ustvarja stroškovnih pritiskov na inflacijo. Takšna opredelitev je tudi 
skladna s predlogom Integriranih smernic za rast in zaposlovanje. 

Državna statistika      

Na področju trga dela bo SURS tudi v prihodnje kontinuirano spremljal aktivnost prebivalstva, 
povezano z različnimi dejavniki, kot so izobrazba, spol, starost in regionalna razporeditev. 
Pridobljeni podatki omogočajo tudi spremljanje strategije aktivne politike zaposlovanja in 
nacionalnega programa na področju trga dela in zaposlovanja ter doseganje ciljev Lizbonske 
strategije na področju zaposlovanja. Statistično spremljanje aktivnosti in delovne aktivnosti bo 
zajelo tudi vidik vpliva prostega pretoka delavcev na trg dela v Sloveniji in zagotovilo potrebne 
osnove za morebitno uveljavljanje varnostne klavzule na tem področju. 

Večji poudarek bo dan različnim vidikom spremljanja plač iz administrativnih virov (izboljšava 
informacij o stroških dela in delovnih urah) in spremljanju ustvarjanja prostih novih delovnih 
mest, ki je tudi ena od bistvenih prednostnih nalog Eurostata. Ob tem bo SURS poenostavil in 
optimiziral postopke zbiranja podatkov, ki bodo razbremenili poročevalske enote. 
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IZOBRAŽEVANJE  

IN  

USPOSABLJANJE 

 

Izobraženost in usposobljenost sta najpomembnejša dejavnika uresničevanja 
družbe znanja, ki sta tesno povezana in odvisna od komplementarnih 
dejavnikov (vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj, prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso, uvajanje inovacij ter široka uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije). 

Zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti, ki so pomemben pogoj za 
socialno enakost v družbi, je nujno. Uvedba koncepta vseživljenjskega 
izobraževanja ni veliko napredovala. Ustvariti je treba zakonske in 
organizacijske pogoje, da bodo šole postale regionalni centri vseživljenjskega 
učenja, ki bodo hitro odgovarjalena potrebe gospodarskega okolja, ki bodo 
lahko razvijale razvojne naloge v okviru dogovorjene avtonomije, se 
povezovale z gospodarskim okoljem zaradi izobraževanja za pridobitev 
izobrazbe in zaradi usposabljanja za potrebe delodajalcev. Z usposabljanjem 
in izobraževanjem za poklice, ki se iščejo na trgu delovne sile, se bosta 
znižala delež brezposelnih oseb in strukturno neskladje med povpraševanjem 
in ponudbo. 

 

Državna statistika       

Poleg izvajanja statističnih raziskovanj s področja formalnega izobraževanja in priprave podatkov 
o financiranju izobraževanja bo dan v letu 2006 velik poudarek spremljanju podatkov o 
vseživljenjskem učenju. Izvedena bo pilotna anketa (usklajena na ravni EU-ja) o izobraževanju 
odraslih (glavna anketa se bo izvajala v letu 2007). 

Izvedeno bo tudi na ravni EU-ja usklajeno raziskovanje o nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju zaposlenih. 

 

ZDRAVJE, VARNOST 
IN  

VARSTVO 
POTROŠNIKOV 

 

Zdravje je vrednota vsakega posameznika, na družbeni ravni pa je dobrina, ki 
je pogoj za uspešen ekonomski in socialni razvoj države. 

Sedanji družbeni trendi so usmerjeni v pospešeno rast izdatkov 
zdravstvenega varstva zaradi hitrega širjenja in razvoja medicinske znanosti, 
spremenjene patologije, staranja prebivalstva, večje zahtevnosti in 
povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Omejene zaostrene razmere 
slabšajo dostopnost do zdravstvenih storitev in njihovo kakovost. 

Obstaja visoka stopnja povezanosti med socialnoekonomskimi kazalci ter 
življenjskim slogom, stopnjo umrljivosti, obolevnostjo in pričakovano 
življenjsko dobo ob rojstvu. Vsak posameznik je sam dolžan skrbeti za lastno 
zdravje, pri tem pa morajo biti poleg minimalne življenjske ravni zagotovljeni 
tudi nekateri drugi pogoji: informacije, znanje, obvladovanje veščin in 
dostopnost do zdravih izbir in zdravstvenega varstva. 

Slovenija je oblikovala nacionalne politike in strategije za omogočanje 
zdravega življenjskega sloga: prehransko politiko, strategijo spodbujanja 
telesne aktivnosti za zdravje, protialkoholno politiko, protikadilsko politiko, 
strategijo za krepitev duševnega zdravja in strategijo zmanjševanja vseh oblik 
odvisnosti. 

Program Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov 2007–2013 
daje poudarek znanju (izobraževanju, osveščanju, zavedanju pravic) 
potrošnikov in upoštevanju varstva potrošnikov pri vseh politikah. Potrošniki 
imajo pravico do: varnih proizvodov in storitev na trgu, obveščenosti, izbire, 
zastopanosti, pravnega varstva, izobraževanja, zdravega in trajnostnega 
naravnega okolja.  

Na urejanje sistema zdravstvenega zavarovanja zelo vpliva mobilnost 
pacientov in trg zdravstvenih storitev (v okviru EU-ja). 

Državna statistika      

Pri zagotavljanju statistik zdravja, varnosti in varstva potrošnikov se bodo v letu 2006 nadaljevale 
pospešene aktivnosti na urejanju usklajene statistične infrastrukture.    

Prednostne naloge s področja statistik zdravja in zdravstvenega varstva, na katerih bo tudi v letu 
2006 poseben poudarek, so: 

- razvojna naloga uvedbe sistema nacionalnih zdravstvenih računov, pri kateri sodeluje več 
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partnerjev (IVZ RS, SURS, UMAR, Ministrstvo za zdravje in ZZZS);  

- usklajevanje obstoječega informacijskega sistema o poškodbah in zastrupitvah z 
informacijskim sistemom EU Injury Database; 

- usklajevanje statistik bolnišničnih obravnav in dejavnosti; 

- reorganizacija in razvoj zunajbolnišnične zdravstvene statistike; 

- razvoj in implementacija s strani Eurostata predpisanih anket o zdravju in zdravstvenem 
varstvu; 

- uvedba elektronskega zdravniškega potrdila o smrti tudi v primeru, če oseba umre zunaj 
bolnišničnega sistema ter priprava na avtomatsko kodiranje smrti; 

- celostna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu oziroma varstva aktivne populacije; 

- spremljanje kakovosti pitne vode in kopalnih vod; 

- epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni; 

- promocija zdravja, spremljanje aktivnosti promocije zdravja in raziskovanja na področju 
vedenjskega sloga; 

- spremljanje uporabe prepovedanih drog. 

 

KULTURA 

 

Spodbujanje in krepitev mreže kulturnega in ustvarjalnega dogajanja prispeva 
k večji socialni vključenosti različnih socialnih in starostnih skupin. Podpora 
kulturni raznolikosti mora postati aktivni dejavnik, ki prispeva k bogastvu 
kulturnega življenja, miroljubnemu sobivanju ljudi z različnimi identitetami in 
prepoznavnosti Slovenije v svetu kot države, ki varuje človekova pravice.  

Splošni cilji Strategije kulturnega razvoja Slovenije so: (i) ohranjanje in 
razvoj slovenščine, (ii) spodbujanje kulturne raznolikosti, (iii) krepitev 
povezav med kulturno dediščino in krepitev kulturne vzgoje, (iv) 
posredovanje informacij in znanja med prevladujočo slovensko kulturo na eni 
strani in kulturami italijanske in madžarske manjšine, romske skupnosti ter 
priseljenskih skupnosti v RS na drugi strani, (v) zagotavljanje demokratične 
dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev, (vi) ureditev subvencioniranja 
kulturnih programov in projektov, (vii) iskanje ustreznega razmerja med 
tradicionalnimi oblikami kulture in novimi kulturnimi praksami, (viii) 
povečevanje vlaganja proračunskih sredstev v javno kulturno infrastrukturo, 
(ix) upravna posodobitev nacionalnih kulturnih institucij in manjših javnih 
zavodov, (x) pospeševanje kulturnega razvoja italijanske, madžarske in 
romske narodne skupnosti in krepitev njihovega povezovanja s prevladujočo 
slovensko kulturo, (xi) krepitev informacijske infrastrukture v javnih zavodih 
in drugih ustanovah, katerih osnovne naloge so ohranjanje kulturne dediščine 
in skrb za novo kulturno proizvodnjo. 

 

Državna statistika       

V skladu z usmeritvami Eurostata bo SURS spremljal kulturo z gospodarskega in socialnega vidika 
(zaposlenost, financiranje, udeležba v kulturnih dejavnostih). Vir teh podatkov bodo obstoječi 
administrativni viri in druga raziskovanja znotraj SURS-a (Statistični register delovno aktivnega 
prebivalstva, Strukturne statistike, Poslovni register, Anketa o porabi gospodinjstev …). Podatki o 
udeležbi v kulturnih aktivnostih bodo zbrani v okviru Ankete o izobraževanju odraslih – prvo 
izvajanje te ankete je predvideno v letu 2007, pilotna anketa pa bo izvedena v letu 2006. V 
skladu z revizijo spremljanja kulture z institucionalnega vidika v okviru SURS-a bodo na letni 
ravni zbrani od institucij, ki delajo na področju kulture, le najosnovnejši podatki, podrobnejši pa z 
večletno periodiko. Zbrani in objavljeni pa bodo tudi razpoložljivi podatki s tega področja drugih 
institucij. 
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DRUGE SOCIALNE 
STATISTIKE 

 

Pravna varnost 

Učinkovitost pravosodja ostaja pomembna naloga, ki se bo uresničevala z: 
zagotavljanjem večje pravne varnosti, izvajanjem funkcij pravne in socialne 
države, spremljanjem izvajanja sodnih postopkov o prekrških, 
institucionalizacijo izobraževanja v pravosodju, učinkovitim izvajanjem 
kazenskih sankcij, zagotavljanjem večje pravne varnosti in načela 
zakonitosti na področju kazenskega prava in prava izvrševanja kazenskih 
sankcij, skrajševanjem čakalne dobe za opravljanje pravniškega državnega 
izpita in gospodarnejšo javno porabo. 

Enakost spolov 

Z uresničevanjem načela enakosti spolov se bo povečala konkurenčnost 
žensk in moških na različnih področjih družbenega življenja (npr. na trgu 
dela, pri zaposlovanju in podjetništvu, pri ustvarjanju družin – usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja, v političnem in drugem javnem 
odločanju itd.). 

Invalidi 

Slovenija se stara. Delež prebivalstva, starejšega od 65 let, nezadržno 
raste. Invalidi v Sloveniji in tudi v Evropski uniji predstavljajo približno 10 
odstotkov vsega prebivalstva. Študij, ki bi odgovorile na vprašanje, kakšni 
bodo trendi v prihodnosti oziroma kako bodo pričakovana demografska 
gibanja vplivala na invalidno populacijo, ni, predvideno pa je, da se bo, 
upoštevajoč razvoj medicine in pričakovano daljšo življenjsko dobo, število 
invalidov v naslednjih desetletjih večalo.  

Zagotoviti je treba podporno okolje, ki je prijazno do invalidov, oblikovati 
standarde in okolja, ki preprečujejo nastop ali poslabšanje invalidnosti. 

Stanovanja 

Kakovost, cenovna dosegljivost in razpoložljivost stanovanj in 
stanovanjskega sklada (vsem npr. zagotoviti stanovanja vsaj določene 
kakovosti in cene) so osnovni cilji stanovanjske politike. Le-ta je postavljena 
tudi v funkcijo boja proti socialni izključenosti (segregaciji, brezdomstvu in 
brezposelnosti). 

 

Državna statistika 

 Na področju statistike kriminalitete bo potekalo poleg izvajanja rednih raziskovanj statistike 
pravosodja tudi sodelovanje z Eurostatom pri posredovanju obstoječih podatkov in metodologije 
zanje in pri razvoju sistema mednarodno primerljivih statistik s tega področja. SURS bo spremljal 
razvoj mednarodnih metodoloških priporočil glede mednarodno primerljivega izvajanja 
viktimoloških anket, ki jih pripravlja posebna delovna skupina v okviru Združenih narodov in ki 
bodo tudi podlaga za prihodnje izvajanje ankete o viktimizaciji v Sloveniji. 

Pomemben vidik statistike je tudi prikazovanje podatkov po spolu, predvsem je to pomembno na 
področju statistike dela, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, izobraževanja ter na 
drugih področjih življenja. 

Zaradi velike potrebe po zbranih podatkih o invalidih na enem mestu bo poudarek na sodelovanju 
različnih institucij za zagotavljanje ustreznega podatkovnega sistema. 

Vir za statistiko stanovanj bo med drugim še vedno Popis 2002, podatki o stanovanjskih pogojih v 
povezavi z drugimi vidiki življenjske ravni pa bodo na voljo tudi iz raziskave o življenjskih pogojih 
prebivalstva. 
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III. GOSPODARSKE STATISTIKE 

 
Strategija razvoja predvideva v naslednjih desetih letih razvojne spremembe na treh temeljnih 
gospodarskih področjih:  
1/ Na makroekonomskem področju se vzpostavlja nabor ekonomskih politik, ki so usklajene z EU-jem in 

omogočajo dinamičen gospodarski razvoj. V naslednjih desetih letih želi Slovenija doseči: (i) hitrejšo 
gospodarsko rast kot v povprečju EU-ja, (ii) z EU-jem primerljive stopnje inflacije, (iii) znižanje 
brezposelnosti na dolgoročno socialno sprejemljivo raven, (iv) razvojno prestrukturiranje 
javnofinančnih odhodkov, (v) učinkovito uvajanje evra in monetarno vključitev v evropski monetarni 
sistem.  

2/ Na institucionalnem področju  Slovenija sprejema temeljne strukturne spremembe gospodarjenja v 
okviru EU-ja in želene reforme socialno-tržnega gospodarstva. V naslednjih desetih letih želi doseči: 
(i) hitrejše prestrukturiranje vseh delov finančnega sektorja, (ii) hitrejše in ciljno naravnano 
povezovanje izobraževalnega, raziskovalnega, tehnološkega in podjetniškega področja (povezanost 
tehnološkega razvoja in rasti produktivnosti, zaščita intelektualne lastnine), (iii) hitrejšo rast 
konkurenčnosti javnega in podjetniškega sektorja (spodbujanje poslovnih sprememb, politika 
konkurence in sodelovanja), (iv) hitrejše spremembe na področju infrastrukturnih dejavnosti in 
regionalnega razvoja.  

3/ Na podjetniškem področju Slovenija oblikuje temeljne podjetniške in konkurenčne vzvode za čimbolj 
dinamično gospodarsko strukturo v okviru EU-ja in globalnega gospodarstva. V naslednjih desetih 
letih želi doseči: (i) hitrejše spremembe pri učinkovitem uveljavljanju poslovnih sprememb, (ii) večjo 
izvozno usmerjenost in odprtost za investicijsko dejavnost doma in v tujini, (iii) hitrejši razvoj in 
osredotočenje na področja z relativnimi konkurenčnimi prednostmi, (iv) hitrejše oblikovanje globalnih 
povezav.  

 

III.1 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE 

 

Slovenija vzpostavlja na makroekonomskem področju nabor ekonomskih politik, ki so usklajene z EU-
jem in omogočajo dinamičen gospodarski razvoj. Z njimi želi doseči: (i) hitrejšo gospodarsko rast kot v 
povprečju EU-ja, (ii) z EU-jem primerljive stopnje inflacije, (iii) znižanje brezposelnosti na dolgoročno 
socialno sprejemljivo raven, (iv) razvojno prestrukturiranje javnofinančnih odhodkov, (v) učinkovito 
uvajanje evra in monetarno vključitev v evropski monetarni sistem. 

Če bo Slovenija izpolnjevala vseh pet maastrichtskih meril (nizka inflacija, uravnotežen javni 
primanjkljaj, javni dolg nižji od 60 % BDP-ja, nizke dolgoročne obrestne mere, stabilni tečaj), bo evro 
lahko uvedla 1. januarja 2007.  

Fleksibilnost javnofinančnih izdatkov je potrebna zaradi sofinanciranja prilivov iz evropskega proračuna. 
Na področju socialnih transferjev je treba povečati njihovo ciljno učinkovitost, zato je treba nadaljevati 
pripravo projekcij, ki bodo ovrednotile dolgoročno finančno vzdržnost javnega financiranja in potrebo po 
spremembi sedanje ureditve sistema pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. 

Državna statistika      

Prednostna naloga na področju razvoja nacionalnih računov v letu 2006 bo delo na nefinančnih 
sektorskih računih tako na letni kot tudi četrtletni ravni ter nadaljevanje dela na izboljšanju 
zajetja dejavnosti v obračun BDP skupaj z vključitvijo ilegalne ekonomije v uradni izračun BDP-ja. 
Prednostne naloge bodo tudi dokončanje deskripcije virov in metod obračuna bruto nacionalnega 
dohodka v skladu z zahtevami Odobora za bruto nacionalni dohodek pri Eurostatu, nadaljevanje 
dela  na prilagoditvi metod obračuna v stalnih cenah z ESA 1995 ter opis virov in metod obračuna 
v stalnih cenah v skladu z zahtevami Eurostata. Na področju letnih računov bo prednostna naloga 
izdelava tabel bruto investicij v osnovna sredstva po dejavnostih in institucionalnih sektorjih po 
proizvodih v skladu z ESA 1995.  

Prednostna naloga na področju razvoja četrtletnih računov bo v uvajanju proizvodne metode 
obračuna BDP v tekočih cenah in povečanje števila komponent kategorij izdatkovne strukture 
BDP. 

Na področju finančnih računov bo Banka Slovenije v letu 2006 v skladu z zahtevami ECB 
(Guideline of the European Central Bank of 21 November 2002 on the statistical reporting 
requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts 
(ECB/2002/7) prednostno vzpostavila sistem četrtletnih finančnih računov z ustreznimi časovnimi 
vrstami.  
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Poleg tega so za četrtletne finančne račune za sektor države po uredbi Evropskega parlamenta in 
Sveta št. 501/2004 o četrtletnih finančnih računih države za leto 2006 (vključno s pripravo 
podatkov za prvo poročanje in priprave serije za nazaj do leta 1999), po Dogovoru o sodelovanju 
na področju makroekonomskih in finančnih statistik skupaj odgovorni SURS, BS in MF. 

 

 

III.2 POSLOVNE STATISTIKE 

 

Gospodarska rast se v Sloveniji povečuje, kljub temu da je slovensko gospodarstvo preveč regulirano, 
birokratizacija poslovnega okolja pa omejuje podjetniški razvoj. Nova političnoekonomska vizija 
Slovenije je socialno tržno gospodarstvo, ki bo povezalo bolj liberalno in tržno gospodarstvo z bolj 
ekonomsko učinkovito in prilagodljivo, toda socialno partnersko državo. 

Vizija modela družbenega razvoja je: deregulacija in liberalizacija trgov, spodbujanje nastajanja in rasti 
podjetij (izboljšanje okolja za razvoj podjetništva, zagotavljanje specifičnih potreb in interesov malih in 
srednjih podjetij; povečanje zavesti o pomenu podjetništva, zmanjšanje propadanja podjetij, 
izboljšanje socialnih shem podjetnikov), odprtost finančnih trgov in konkurence, večja prožnost trga 
dela, odprto in široko partnersko usklajevanje, decentralizacija in javno zasebno partnerstvo, 
individualne potrebe in odgovornost ter poudarek trajnostnemu razvoju na temelju strukturnih reform 
in večje družbene dinamike. 

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 je vključitev 
ukrepov in instrumentov na področju pospeševanja podjetništva in razvoja malega gospodarstva, 
povečevanja investicij v znanje in tehnološki razvoj, pospeševanje internacionalizacije podjetij in novih 
investicij v celovit in sistematični pristop k ustvarjanju pogojev za razvoj mednarodno konkurenčnega 
podjetniškega sektorja, ki bo zagotavljal dolgoročno stabilno gospodarsko rast. 

 

Državna statistika  

Da se lahko kar najhitreje odzivajo na spremembe v gospodarstvu, analitiki, politiki 
gospodarstveniki potrebujejo kratkoročne statistike. Prav zato so doseganje boljših rezultatov pri 
objavah podatkov, dodajanje novih kratkoročnih statistik ter izboljšava kakovosti podatkov 
prednostne naloge. V letu 2007 bo v Sloveniji uveden evro, s tem bo Slovenija postala del 
območja evra. Na področju industrije bo uvedeno spremljanje prihodka od prodaje in novih 
naročil na tujem trgu ločeno za območje evra in neevra. Tako bo dosežena usklajenost z Uredbo o 
kratkoročnih kazalnikih (1165/98). V sklopu evropskega pilotnega projekta bo SURS izvedel 
nalogo Prilagoditev proizvajalčevih cen na območje evra in neevra. Revidirano bo raziskovanje za 
mesečno spremljanje vrednosti gradbenih del in novih naročil. Pri tem bo dosežena usklajenost na 
področju gradbeništva z letos sprejetim dopolnilom k prej omenjeni Uredbi.  

SURS se je vključil v evropski pilotni projekt izboljšave kratkoročnih statistik, in sicer na področju 
zmanjševanja bremena poročanja podjetjem. Za dejavnosti trgovine, gostinstva in drugih 
storitvenih dejavnosti bo SURS primerjal rezultate, izračunane na osnovi davčnih prijav za davek 
na dodano vrednost (DDV, obrazec DDV-O), ki jih podjetja pošiljajo DURS-u, z rezultati mesečnih 
statističnih raziskovanj. Pričakujemo, da bo kakovost davčnih podatkov za računanje indeksov 
prihodka ustrezna in da bo možno vsaj pri malih in srednjih podjetjih opustiti neposredno zbiranje 
podatkov. To bo pomenilo tudi zniževanje stroškov in kadrovsko razbremenitev. 

Pri kratkoročnih statistikah se bodo začele priprave na prevzem in uporabo klasifikacije dejavnosti 
Nace Rev. 2. 

Pri letni statistiki industrije bo pozornost usmerjena v zagotavljanje manjšega deleža zaupnih 
podatkov, ter še nadaljnji izboljšavi kakovosti zbranih podatkov.  

Predvideno je, da bo do konca leta 2005 sprejeta nova evropska uredba o poslovnih registrih za 
statistični namen. Ena od ključnih novosti uredbe, ki je že v postopku sprejemanja, je zbiranje 
informacij o skupinah podjetij. Podatki o skupinah podjetij bodo na ravni države omogočali ocene 
koncentracije nacionalnega gospodarstva, na mednarodni ravni pa vpetost nacionalnega 
gospodarstva v globalne tokove. Trenutno stanje, ko so registrirani samo okrnjeni deli skupin 
podjetij na ozemlju posamezne države, ni zadovoljivo in ne zadošča za statistično merjenje tokov 
globalizacije. Nova uredba predvideva združevanje podatkov o večnacionalnih skupinah podjetij 
na evropski ravni. Evidentiranje povezav glede nadzora nad pravnimi enotami je ena od 
prednostnih nalog poslovnih statistik. SURS je že raziskal možne vire podatkov za skupine 
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podjetij, v letu 2006 pa namerava poskusno vzpostaviti pilotni register skupin podjetij.  

Kot dopolnitev k navedeni novi uredbi o poslovnih registrih poteka postopek sprejemanja 
evropske uredbe o statistiki tujih podružnic. Predvideno je, da bo SURS spremljal dejavnost enot 
pod tujim nadzorom v Sloveniji. V zvezi s tem letos na SURS-u že poteka pilotno raziskovanje. 
Gre za zbiranje primerljivih podatkov o poslovanju, produktivnosti, zaposlovanju, vlaganjih v 
raziskovanje in razvoj za populacijo enot pod tujim in populacijo enot pod domačim nadzorom. 
SURS bo kot prednostno nalogo vzpostavil vrsto letnih primerljivih podatkov od leta 2003 dalje. 

Med prednostnimi rednimi nalogami bo v letu 2006 raziskovanje Demografija podjetij, ki bo na 
osnovi evropskega metodološko usklajenega vprašalnika potekala na SURS-u že tretje leto. 
Rezultati raziskovanja so pomembni predvsem za spremljanje razvoja in načrtovanje politike 
malega podjetništva v Sloveniji. Z raziskovanjem spremljamo dinamiko odpiranja in zapiranja 
podjetij ter njihovo stopnjo preživetja. Kot dopolnitev k rednemu letnemu raziskovanju izvaja 
SURS še priložnostno raziskovanje Dejavniki poslovne uspešnosti, s katerim bo raziskal razloge za 
ustanovitev podjetja ter glavne dejavnike preživetja in rasti novonastalih podjetij. Rezultati tega 
raziskovanja bodo predvidoma razpoložljivi konec leta 2006. 

Na področju statističnega spremljanja storitvenih dejavnosti bo prednostno redno letno 
raziskovanje Poslovne storitve, s katerim SURS zbira podatke o razčlenjenosti prihodka od 
prodaje po vrsti proizvoda in po sedežu kupca za dejavnosti, ki se po SKD-ju razvrščajo med 
poslovne storitve. SURS je raziskovanje razvil s pomočjo sredstev Evropske komisije in je v celoti 
usklajeno z zahtevami, opredeljenimi v osnutku dopolnitev uredbe o strukturni statistiki. 

SURS želi sodelovati v priložnostnem raziskovanju Upravljanje znanja, ki ga bo Evropska komisija 
predvidoma razpisala letos v jeseni, potekalo pa naj bi v letih 2006 in 2007. 

 

ENERGETIKA  

IN  

SUROVINE 

 

Liberalizacija energetskega sektorja, ki bo potekala v mejah, postavljenih z 
nacionalnimi interesi posameznih držav znotraj EU-ja, sodi med dolgoročne 
strategije države. S stališča izvajanja javnih gospodarskih služb je 
pomembno, da se pri nadaljevanju liberalizacijskih procesov vzpostavi 
celovito spremljanje zanesljivosti in kakovosti oskrbe, ki bo posredno 
omogočal oceno stanja energetske infrastrukture ter regulacijo, kar je osnova 
za nadaljnjo spremembo lastniškega in organizacijskega preoblikovanja 
energetskega sektorja. 

Slovenija je z ratifikacijo Kjotskega protokola sprejela obveznost zmanjšanja 
vseh toplogrednih plinov za 8 % v obdobju 2008–2012 glede na izhodiščne 
emisije v letu 1986. Po vladnem operativnem programu zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov se zmanjševanje povezuje zlasti z dodatnimi ukrepi v 
največjih virih, v energetiki (pri rabi in pretvarjanju energije) in prometu. 

Energetski razvoj Slovenije mora do leta 2013 dajati prednost ukrepom 
varčevanja za zmanjšanje rasti porabe energije največ do ravni, določene z 
nacionalnim energetskim programom, kar bo ob povečevanju gospodarske 
rasti z energetsko intenzivnimi investicijami v skladu s cilji Strategije 
omogočilo, da se bo zmanjševanje energetske intenzivnosti približalo 3,5 % 
letno. S tem bi Slovenija do leta 2013 več kot razpolovila sedanji presežek 
nad povprečjem EU-15 in se uvrstila med energetsko učinkovitejše države. 
Povečevanje deleža obnovljivih virov energije naj bi bilo prednostno 
namenjeno postopni zamenjavi neobnovljivih virov energije, ne pa 
zadovoljevanju novih, dodatnih potreb po energiji. Temeljni pogoj za 
uresničitev takih usmeritev je večplastna javna podpora energetsko, 
surovinsko in emisijsko manj zahtevnim gospodarskim in infrastrukturnim 
sistemom ter gospodinjstvom.  

Državna statistika  

SURS bo nadaljeval redno spremljanje podatkov s področij strukturnih in kratkoročnih statistik ter 
s področja trajnostnega razvoja, kamor spadajo soproizvodnja električne in toplotne energije ter 
kazalniki energetske učinkovitosti.  

Še naprej bo sledil trendu razvoja liberalizacije trgov z energijo, kamor spada tudi učinkovitost 
konkurence na trgu z električno energijo in plinom. V teh tržnih razmerah so za SURS pomembni 
predvsem transparentnost cen za končnega uporabnika in kazalniki konkurenčnosti, ki jih bo 
redno spremljal.  

Tesna povezava tega področja z okoljem je postala še pomembnejša z ratifikacijo Kjotskega 
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protokola. Zato bo SURS uskladil in primerjal podatke s podatki drugih institucij, predvsem 
Agencije RS za okolje, ki poroča podatke o emisijah toplogrednih plinov po navedenem protokolu. 

 

TRGOVINA 

 

Področje notranjega trga spremlja in ureja vse aktivnosti, ki po svojem 
značaju zadevajo red in normalni potek poslov pri prometu blaga in storitev. 
Ukrepi in aktivnosti notranjega trga so prednostno usmerjeni v: trgovino, 
storitve in intelektualno lastnino (trgovinska dejavnost, zagotavljanje 
svobodnega opravljanja storitev – zagotavljanje enakih pogojev vsem 
subjektom in uresničevanje javnega interesa, urejanje intelektualne in 
patentne lastnine), prost pretok blaga, reguliranje in spremljanje cen 
(spremljanje, analiziranje in prognoziranje gibanj cen blaga in storitev ter 
izvajanje pravic in dolžnosti nosilcev ekonomske politike v RS na področju 
cen; v letu 2006 bodo posebej pomembne aktivnosti, povezane z dvojnim 
označevanjem cen, in sicer v tolarjih in v evrih), preskrbo in blagovne rezerve 
(organiziranje oblikovanja sistema preskrbe in državnih blagovnih rezerv, 
vključno z obveznimi rezervami naftnih derivatov za zagotavljanje nemotene 
preskrbljenosti trga in s tem povezane stabilnosti cen), harmonizacijo in 
izvedbo tehnične zakonodaje.  

Državna statistika   

Izveden bo Popis prodajnih zmogljivosti v trgovini na drobno, za katerega bodo vir podatkov 
obrazci za prijavo obratovalnega časa prodajaln. Te zbirajo upravne enote.  

Izvedena bo študija izvedljivosti uporabe administrativnih (davčnih) podatkov. Če bodo rezultati 
študije pozitivni, bo opuščeno četrtletno raziskovanje TRG/ČL. Tako bodo razbremenjena 
podjetja, saj bodo poročala v letno raziskovanje, ki bo ostalo vir podrobnejših podatkov. 
Uporabnikom pa bodo mesečno na voljo podatki o prihodku v trgovini na drobno, debelo in 
posredništvu. 

 

TRANSPORT 

 

Slovenija ima izjemno pomembno geostrateško lego na križišču petega in 
desetega vseevropskega koridorja in si utrjuje položaj pomorske tranzitne 
države.  

Prometna infrastruktura mora poleg zagotavljanja mednarodne mobilnosti 
omogočati stroškovno učinkovite domače povezave na celotnem slovenskem 
ozemlju ter vključitev Slovenije v mednarodne prometne povezave z močnimi 
gospodarskimi središči držav članic EU-ja in z državami vzhodne Evrope. 
Prometno infrastrukturo  je treba dokončati in posodobiti, pri čemer je treba 
zmanjšati vpliv na okolje in povečati varnost v prometu. Velik razvojni pomen 
za Slovenijo ima tudi t. i. tretja razvojna os, ki bi čez območje Slovenije 
povezala avstrijsko Koroško in primorsko Hrvaško. Ta povezava ima 
transnacionalni pomen in pomen v smislu spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja. 

Državna statistika    

Doseženo usklajenost z zahtevami evropske statistične zakonodaje bo treba nadgraditi predvsem 
v smislu doseganja predpisane kakovosti zbranih in posredovanih podatkov, opredeljene s 
podzakonskimi akti EU-ja. V okviru obstoječe zakonodaje bo posebna pozornost usmerjena v 
zagotovitev kazalnikov intermodalnega transporta, ki so zaenkrat pogosto opredeljeni kot 
opcijske spremenljivke, ki naj bi jih zagotovila nacionalna raziskovanja. Na področju pomorskega 
transporta se bodo predvidoma v drugi polovici leta 2006 začele priprave, povezane z 
napovedano novo uredbo s tega področja (delo v okviru delovne skupine Eurostata).  

Pomembna bo priprava kakovostnih strukturnih in regionalnih kazalnikov in tudi kazalnikov 
omrežij, varnosti prometa, transporta in okolja (TERM) ter trajnostnega razvoja s področja 
transporta (Skupni vprašalnik UNECE, ECMT, Eurostat in druga mednarodna izkazovanja). 

V letu 2006 bodo potekale aktivnosti v zvezi s prehodom na novo blagovno klasifikacijo v 
statistiki transporta (NST 2000). 
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INFORMACIJSKA 
DRUŽBA 

 

Slovenija ima dobre pogoje in možnosti, da na področju telekomunikacij in 
informacijskih tehnologij postane visokotehnološki testno-razvojni center EU-
ja. Cilj Slovenije je, da na osnovi visoko razvitih in razširjenih informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, lastnega razvoja, proizvodnje in trženja 
proizvodov in sistemov na svetovnem trgu, visoko usposobljenih kadrov, 
dobre informacijske in telekomunikacijske razvitosti in dinamičnih nosilnih 
podjetij v panogi postane vzorčni primer razvite države na področju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

Široka uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na vseh področjih 
poslovnega, javnega in zasebnega življenja pomembno prispeva k ustvarjanju 
družbe znanja. 

Izobraževanje za potrebe informacijske družbe bo namenjeno tudi 
usposabljanju tistih kategorij prebivalstva, ki so jih procesi informatizacije v 
vseh slabostih družbenega življenja obšli. Ohranjanje digitalnega razkoraka 
pomeni namreč večjo socialno izključenost, hkrati pa manjšo možnost trženja 
sodobnih informacijskih storitev. Izgradnja širokopasovnih omrežij bo 
omogočila vstop v informacijsko dobo vsem območjem in skupinam 
uporabnikov.  

Državna statistika     

Tudi v letu 2006 bo SURS izvedel ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
gospodinjstvih in podjetjih ter v finančnem sektorju. To so temeljna raziskovanja informacijske 
družbe in zato del evropskih pilotnih projektov. SURS bo v letu 2006 skupaj z Ministrstvom za 
gospodarstvo in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Direktorat za 
informacijsko družbo) sodeloval v evropskem primerjalnem preskusnem projektu eEurope 2010. 

Na področju statistike komunikacij (pošta, fiksna in mobilna telefonija) bo poudarek na 
razbremenitvi poročevalskih enot, SURS bo sodeloval z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo in Agencijo za pošto in elektronske komunikacije tako glede nacionalnih spremenljivk 
kot tudi glede obveznosti poročanja Eurostatu z vprašalnikom COINS (Communication and 
Information Statistics). 

 

TURIZEM 

 

Turistična politika temelji na temeljnih strateških ciljih Strategije turizma 
2002–2006, to je povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva 
in povečati obseg sedanje turistične dejavnosti.  

Na področju promocije in trženja slovenskega turizma bo poudarek na 
nadaljnji koncentraciji trženjskih aktivnosti na ključnih trgih in uvajanju 
sodobnih metod tržnega komuniciranja ter na nadaljnji izgradnji povezanega 
turistično-informacijskega sistema.  
Na področju investicijske politike se bo nadaljevalo izvajanja ukrepov 
spodbujanja razvoja turističnih destinacij s sofinanciranjem turističnih 
projektov v turistično infrastrukturo, graditev menedžmenta turističnih 
destinacij, vlaganje v športno turistično infrastrukturo in kulturne objekte v 
okviru Enotnega programskega dokumenta. 

 

Državna statistika  

V letu 2006 se bodo nadaljevale priprave na uvedbo večletnega raziskovanja z delovnim 
naslovom Tuji potniki v Sloveniji. S tem raziskovanjem bo ugotovljena struktura tujih potnikov: 
turisti, izletniki in tranzitni potniki ter njihova potrošnja v Sloveniji. Izvedeno bo pilotno 
raziskovanje. Način izvedbe bo treba proučiti, poiskati dobre prakse. To raziskovanje bo dalo 
vhodne podatke za izračun plačilne bilance, natančneje postavke »potovanja«, ki jo izračunava 
Banka Slovenije.  

Nadaljevalo se bo delo za izboljšavo seznama enot, ki so vključene v mesečno nastanitveno 
statistiko. 

Statistični urad bo še naprej sodeloval z Ministrstvom za gospodarstvo pri metodologiji in 
izračunih za satelitske račune s področja turizma. 
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III.3 DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE 

 

Temeljni cilj denarne politike je postopno zniževanje inflacije na raven, ki bo omogočala vključitev 
Slovenije v evropsko monetarno unijo. Osnovna usmeritev fiskalne politike pa je prestrukturiranje 
javnofinančnih odhodkov in prihodkov, ki bo spodbudno vplivalo na konkurenčnost gospodarstva in bo 
omogočilo postopno uravnovešenje javnih financ brez povečanja deleža prihodkov v bruto domačem 
proizvodu. 

Za vodenje proračunske politike bo uvedeno računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka, kar bo 
podlaga tudi za neposredno poročanje v skladu z ESA 95. Treba je tudi zagotoviti poročanje v skladu z 
zahtevami mednarodnega denarnega sklada (metodologija za spremljanje državne finančne statistike 
GFS 2001), kar pomeni, da mora država sestavljati popolno premoženjsko bilanco in ugotavljati neto 
vrednost. 

Glavni cilj ekonomske politike v naslednjem letu je doseči zadostno stopnjo nominalne konvergence, ki 
bo omogočila prevzem evra v začetku leta 2007. To pomeni, da bo treba izpolniti maastrichtska merila, 
ki določajo pogoje za prevzem, že ob koncu leta 2005 (za merila, ki se nanašajo na fiskalno politiko) 
oziroma sredi leta 2006 (za merila, ki se nanašajo na denarno politiko). Slovenija od petih 
maastrichtskih meril še ne izpolnjuje meril glede stabilnosti cen in tečaja. Za obdobje pred prevzemom 
evra in po njem je treba prilagoditi tudi druge maastrichtske politike. Za ohranjanje fiskalne stabilnosti 
bo imelo ključen pomen zagotavljanje stabilnosti prihodkov javnega sektorja in povečevanje 
fleksibilnosti javnih izdatkov. Na področju denarne politike je pomembna uskladitev obrestnih mer v 
času do prevzema evra. Do sredine leta 2006 je treba zagotoviti izpolnitev inflacijskega merila, k čemur 
lahko denarna politika prispeva predvsem prek ohranjanja stabilnega tečaja tolarja, ostale 
makroekonomske politike pa morajo to zniževanje podpreti. Potrebno bo nadaljevanje vladne 
restriktivne politike na področju reguliranih cen ter aciklično prilagajanje trošarin na tekoča goriva. 
Banka Slovenije mora uskladiti raven obrestnih mer z obrestnimi merami območja evra. 

Državna statistika 

Statistika cen:   

 Prednostne redne naloge v letu 2006 na področju statistike cen so: 
indeks cen življenjskih potrebščin (ICŽP), harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin 
(HICŽP), paritete kupne moči (PKM), indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 
ter naloge in aktivnosti, povezane z uvedbo evra. Na področju razvojnih nalog pa so 
prednostne naloge nadaljnji razvoj indeksa cen življenjskih potrebščin, ocena vzorcev v 
statistiki drobnoprodajnih cen – 2. faza, razvoj skupnega (domačega in izvoznega) 
indeksa proizvajalčevih cen ter razvoj in uvedba indeksa cen storitev pri proizvajalcih. V 
okviru HICŽP-ja bo prihodnji razvoj usmerjen predvsem v pripravo metodoloških osnov za 
izvajanje prilagoditev zaradi sprememb v kakovosti in vzorčenja, zbiranje podatkov in 
oblikovanje posebnega indeksa cen za področje stanovanjske gradnje ter za oblikovanje 
posebnega HICŽP-ja s fiksno davčno stopnjo.   

 Poleg navedenih nalog je SURS vključen v svetovno meddržavne primerjave cen za 
Albanijo, BiH, Hrvaško, Makedonijo ter Srbijo in Črno goro in spremlja tržni del najemnin 
za potrebe izračuna plač evropskih uradnikov.  

Na področju denarne in bančne statistike bo Banka Slovenije v letu 2006 zagotovila Evropski 
centralni banki vse podatke, ki so potrebni za vključitev Slovenije v EMU, začela pa bo priprave za 
zagotovitev podatkov nedenarnih finančnih posrednikov po uredbi ECB v pripravi.  
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MENJAVA BLAGA 

 

Usmeritve zunanjetrgovinske politike temeljijo na predpostavki, da je za 
prihodnji vzdržni in dinamični gospodarski razvoj Slovenije eden ključnih 
pogojev rast menjave s tujino. 

Cilj politike je zagotoviti podjetjem dostop do trgov, ne glede na to, ali so 
podjetniški interesi usmerjeni na regijo, skupino držav, Evropo ali globalni 
trg. Politika podjetjem zagotavlja, da so zahteve, ki jih morajo na izvoznih 
trgih izpolnjevati, nediskriminatorne, kolikor mogoče enostavne in za 
podjetja neobremenjujoče, ter da je na voljo učinkovit sistem reševanja 
problemov, ki pri tem nastajajo. 

Slovenija si bo prizadevala za progresivno liberalizacijo trgovine ter za 
okrepitev pravil in upravljanje multilateralnega trgovinskega sistema, 
podpiranje dvostranskega in regionalnega gospodarskega sodelovanja, zlasti 
z državami, s katerimi ima tradicionalne gospodarske in trgovinske vezi. 

 

Državna statistika     

Potekala bo nadgradnja leta 2004 uvedenega raziskovanja Intrastat (statistika blagovne menjave 
med državami članicami) na metodološkem (vsebinskem), tehničnem (informacijski sistem) in 
operativnem področju (sodelovanje s Carinsko upravo RS in Carinskim uradom Nova Gorica). 
Potrebno bo nadaljnje izobraževanje poročevalskih enot. Prav tako bo potekala posodobitev 
programske opreme in obdelav (prenos obdelav podatkov v lokalno omrežje) za Extrastat 
(statistika blagovne menjave s tretjimi državami). Izboljševali se bosta kakovost in diseminacija 
podatkov. Nadaljevala se bo revizija izračuna indeksov povprečnih vrednosti izvoza in uvoza. V 
drugi polovici leta 2006 se bodo začele priprave na obširnejšo revizijo Kombinirane nomenklature. 

 

PLAČILNA BILANCA 

 

Plačilna bilanca je zapis, ki za določeno časovno obdobje sistematično 
zajema ekonomske transakcije med subjekti gospodarstva države in 
tujino, praviloma med rezidenti države in nerezidenti. V plačilno bilanco 
se zajemajo naslednje vrste transakcij: izvoz in uvoz blaga, izvoz in 
uvoz storitev, prejemki in izdatki iz naslova dohodkov, finančne terjatve 
in obveznosti do tujine ter enostranske transakcije – transferji. Te 
transakcije se zajemajo v dva temeljna podračuna plačilne bilance: v 
tekoči račun ter v kapitalski in finančni račun. 

Plačilno bilanco Slovenije sestavlja Banka Slovenije na priporočilih pete 
izdaje Priročnika za izdelavo plačilne bilance, ki ga je izdal Mednarodni 
denarni sklad, in v okviru razpoložljivih podatkov. 

Osnovni viri podatkov za izdelavo plačilne bilance Slovenije so: mesečni 
podatki o transakcijah in stanjih, carinske listine, podatki o registriranih 
črpanjih/odplačilih kreditov v poslovanju s tujino, računovodski podatki 
Banke Slovenije in bank, poročila o naložbah ter ocene. 

Državna statistika     

Na področju plačilno bilančne statistike bo Banka Slovenije v letu 2006 vzpostavila nov koncept 
neposrednega poročanja udeležencev v  transakcijah z nerezidenti, zaradi določil Uredbe EU o 
čezmejnih plačilih v evrih znotraj EU.  

Za potrebe plačilne bilance bo SURS v skladu z dogovorom o sodelovanju (med SURS, MF in BS) 
zagotavljal Banki Slovenije podatke za postavki blagovna menjava in potovanja, sodeloval pri 
usklajevanju zajema podatkov o menjavi drugih storitev z nerezidenti, pomagal pa ji bo tudi pri 
pridobivanju dodatnih virov za celovito spremljanje sektorja prebivalstva (npr. transferji, 
potovanja, nepremičnine, ipd.). 

Nadalje bo po dogovoru o sodelovanju MF zagotavljal BS mesečne podatke o transakcijah s 
proračunom EU in vseh mednarodnih transferjev (pomoči, darila) sektorja države z ostalimi 
mednarodnimi institucijami ter državami. 
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IV. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Gospodarski, socialni in prostorski razvoj podeželskih območij kot največjega dela prostora je v največji 
meri še zmeraj določen z razvojem kmetijstva. Splošne trende v evropskem kmetijstvu lahko opišemo s 
pojmi, kot so globalizacija, koncentracija prek trgovine, zmanjševanje števila poslovnih subjektov, 
vendar tudi regionalizacija, zahteve po višji kakovosti in varni hrani, po posebnih prehranskih 
proizvodih, in to predvsem v povezavi z okoljem. Na evropsko kmetijstvo ključno vpliva skupna 
kmetijska politika, ki v kmetijstvu preprečuje svetovno konkurenco in kmetom zagotavlja dohodke, 
primerljive z drugimi dejavnostmi. 

Slovenija ni dokončala, v večji meri niti ne začela, prestrukturiranja kmetijstva. Posledice so šibka 
konkurenčnost, boleči socialni problemi in težko delo na mešanih kmetijah. Majhna posest in njena 
razdrobljenost sta trajni oviri modernega kmetijstva. Zaradi tega imajo kmetje slabo izkoriščenost 
zmogljivosti, večje stroške pridelave, večje težave pri prometu s kmetijskimi zemljišči, težave pri 
uveljavljanju neposrednih plačil itd. Treba je izboljšati posestno in parcelno strukturo na način, da bodo 
imeli kmetje v posesti večje strnjene površine kmetijskih zemljišč.  

Politika za razvoj podeželja spodbuja: (i) kakovost hrane (podpora kmetom, ki sodelujejo v shemi za 
izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov in predelave; spodbujanje organizacij proizvajalcev, da 
obveščajo in izboljšujejo kakovost izdelkov – upoštevanje določil za varno hrano), (ii) večnamenskost, 
družinska podjetja in podeželsko industrijo ter tako spodbuja zaposlovanje in preprečuje demografsko 
praznjenje območij, (iii) usposabljanje mladih kmetovalcev, (iv) potencial žensk, ki imajo pomembno 
vlogo tako pri kmetovanju kot pri razvoju podeželja. 

Uresničujejo se ukrepi za odpravo ovir za rast, krepitev in širitev sektorja ekološkega kmetijstva, in 
sicer na področju trga z ekološkimi proizvodi, politike do javnosti ter standardov in nadzora. 

 

Državna statistika  

SURS bo aktivno sodeloval pri reformi statistike kmetijstva na ravni EU-ja, pri čemer bo zastopal 
tudi pomen poenostavitve zakonodaje na področju statistike kmetijstva ter možnosti čim večje 
uporabe administrativnih virov v statistični namen. 

Tako bo področje izrabe administrativnih virov podatkov za potrebe statistike še vedno ostalo 
skupna dolgoročna naloga predvsem v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

H kakovosti podatkov bo prispeval tudi projekt EU-ja TAPAS 2005 – Spremljanje malih statističnih 
enot v kmetijstvu, za katerega je SURS zaprosil že v letu 2004. 

Strukturna raziskovanja kmetijskih gospodarstev2 zagotavljajo osnovne podatke za vodenje 
skupne kmetijske politike v EU-ju. Hkrati so vir mikropodatkov o socialnoekonomskih značilnostih 
družinskih kmetij, rabi kmetijskih zemljišč, živini in mehanizaciji ter predstavljajo statistično 
osnovo za izbor kmetijskih gospodarstev v vzorčna raziskovanja drugih kmetijskih statistik. V letu 
2006 bo SURS objavil končne podatke raziskovanja, izvedenega v letu 2005, in jih primerjal s 
preteklimi3. V letu 2006 bodo že potekale priprave na naslednje raziskovanje, ki bo leta 2007. 

SURS bo na področju statistike rastlinske pridelave aktivno sodeloval v razpravi o spreminjanju 
pravnih osnov v EU-ju na tem področju. Na področju zbiranja podatkov o pridelavi sadja in 
zelenjave ter okrasnih rastlin bo v EU-ju v letu 2006 poudarek na izboljšanju metodologije v 
državah članicah, pri čemer bo Slovenija s svojimi izkušnjami skušala prispevati čim več. 
Prednostna naloga bo redna objava podatkov o rastlinski proizvodnji kmetijskih pridelkov za leto 
2005. V letu 2006 bo tretjič izveden tudi Popis tržnega vrtnarstva v Sloveniji. Pospešene bodo 
priprave za prevzem administrativnega vira podatkov za Popis intenzivnih sadovnjakov, ki bo 
izveden po določilih EU-ja v letu 2007. V letu 2006 bo SURS začel tudi redno poročati o zgodnjih 
napovedih pridelka nekaterih pomembnih poljščin, in sicer mesečno od aprila do oktobra. 

Na področju statistike živinoreje bo poleg redne objave podatkov o številu živine ter prireji v letu 
2005 prednostna naloga izpopolnjeno zbiranje podatkov statistike mleka in mlečnih izdelkov, ki bo 
tako popolnoma prilagojena zahtevam EU-ja. Tako kot druge države članice EU-ja bo tudi 

                                                 
2 O. p. – vsakih 10 let popis, med popisoma pa še tri vmesna vzorčna raziskovanja. 

3 Uredba Komisije, ki dopolnjuje Uredbo Sveta 571/88 in dopolnjuje Odločbo Komisije 2000/115 glede raziskovanj v 
letih 2005 in 2007 določa, da morajo biti podatki, zbrani v strukturnem vzorčnem raziskovanju 2005, poslani Eurostatu 
za Slovenijo najpozneje v juniju 2006.  
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Slovenija morala izboljšati spremljanje podatkov o perutninarstvu.  

SURS bo tekoče spremljal priporočila mednarodnega okolja po podatkih o varni hrani. Intenziviral 
bo sodelovanje na tem področju z MKGP in IVZ-jem.  

V letu 2006 bo SURS nadaljeval posodobitev Statističnega GIS-a pokrovnosti tal po planimetrični 
metodi na stanje 2005. Izvajal se bo Eurostatov pilotni projekt o pokrovnosti in rabi tal LUCAS po 
novi točkovni vzorčni shemi. Rezultati tega projekta bodo odločali o prihodnjih obveznostih držav 
EU-ja za poročanje konjunkturnih podatkov o pričakovanih pridelkih. 

Za spremljanje analize medsebojne povezave med kmetijstvom in okoljem bo treba zagotavljati 
statistične podatke, kazalnike in statistične analize4. SURS bo v okviru rednih nalog spremljal 
morebitne spremembe zakonodaje na tem področju in sodeloval pri njenem nastajanju (Eurostat v 
letu 2006 načrtuje obravnavo nove Uredbe o statistiki porabe pesticidov v kmetijstvu). 

Glede na to, da politika razvoja podeželja presega ozke okvire kmetijstva in se širi tudi na ostala 
področja, narašča potreba po zagotavljanju različnih statističnih podatkov, ki služijo za 
načrtovanje razvoja in ukrepov, njihovo vrednotenje ter merjenje in spremljanje učinkov. Državna 
statistika bo v sodelovanju z ostalimi institucijami v državi, ki so odgovorne za razvoj podeželja, 
sodelovala pri projektu vzpostavitve baze podatkov za ruralna območja. 

V statistiki ribištva glede na Eurostatove prednostne naloge v letu 2006 poudarjamo pomembnost 
doseženega Dogovora, ki bo omogočil, da se naloge v zvezi s statistiko ribištva smiselno razdelijo 
med ustanovami, ki spremljajo to področje: SURS-om, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Zavodom za ribištvo RS. V 
prihodnjem letu bo poudarek na spremljanju socioekonomskih podatkov v ribištvu. 

Ekonomski računi za kmetijstvo (ERK) imajo od leta 2004 V Evropski uniji zakonsko podlago. V 
letu 2006 bodo prednostne naloge na področju ERK-ja uvajanje metodologije EAA 97 Rev. 1.1, 
izboljševanje kakovosti podatkov v skladu z novimi oz. kakovostno izboljšanimi viri ter priprava 
metodologije za Slovenijo. V skladu z evropskimi smernicami bo poudarek na pridobivanju in 
uporabi kakovostnih podatkov o subvencijah v kmetijstvu v skladu z metodološkimi zahtevami 
ERK-ja. Nadaljevalo se bo poglobljeno delo na področju priprave ERK-ja v stalnih cenah, na 
katerih temelji izračunavanje dohodkovnih kazalnikov kmetijstva. 

V letu 2005 bo v okviru projekta Grant 2003 pripravljena metodologija ekonomskih računov za 
gozdarstvo (ERG) in prvi izračuni postavk računa proizvodnje in dohodka za obdobje 1995–2003 v 
tekočih cenah. V letu 2006 bo priprava ERG-ja postala redna letna naloga SURS-a. Finančni 
podatki EAF-ja, pripravljeni po metodologiji EAF 97 Rev. 1.1., so osnova za ekonomsko 
opredelitev gozdarstva, omogočili bodo primerjavo gozdarstva z drugimi gospodarskimi 
dejavnostmi ter prikazali njegov položaj v slovenskem gospodarstvu.  

 

 

V. MEDPODROČNE STATISTIKE 

 

OKOLJE 

 

Skrb za trajnostni razvoj postaja osrednje načelo in merilo presoje 
prihodnjega družbenega razvoja, zavarovalna polica za varnost in stabilnost. 
Okoljevarstvene, sonaravne razvojne usmeritve in ukrepi pa podpirajo tudi 
možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. 

Slovenijo označujejo velika ohranjenost okoljskega kapitala na večjem delu 
njenega ozemlja, izjemna pokrajinska in biotska raznovrstnost, praviloma 
ozemeljsko ožja območja čezmernih pritiskov na okolje in onesnaženih 
sestavin okolja ter planetarno dolgoročno nesprejemljiva količina porabe 
naravnih virov in obremenjevanje okolja na prebivalca. Slovenija in EU bosta 
morala gospodarsko zmogljivost in način organizacije bivanja, dela in 
preživljanja prostega časa trajno prilagoditi zmogljivostim lastnih pokrajinskih 
danosti in tudi planetarnemu ekosistemu. 

Ključni izzivi so opredeljeni na štirih področjih: (i) podnebne spremembe, (ii) 
narava in biotska raznovrstnost, (iii) kakovost življenja ter odpadki in (iv) 
industrijsko onesnaževanje. 

                                                                                                                                                      
4 Skupna kmetijska politika (CAP) ima pri Komisiji tudi v letu 2005 visoko prednost. 
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Osnovni cilji po posameznih področjih so: poudariti podnebne spremembe kot 
pomemben izziv v naslednjih letih in zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter 
tako prispevati k dolgoročnemu cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih 
plinov v ozračju, kakor tudi zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje 
ozonskega plašča; zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto 
živeče živalske in rastlinske vrste; prispevati k visoki ravni kakovosti življenja 
in socialni blaginji državljanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven 
onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje in z 
vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih; ravnanje z odpadki in poraba 
obnovljivih naravnih virov, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, 
pripomorejo k zmanjševanju onesnaženja okolja in porabi energije tako, da 
ne preseže nosilne zmogljivosti okolja. 

Državna statistika     

SURS bo izvajal že utečena raziskovanja iz področij industrijskih in komunalnih odpadkov, voda, 
izdatkov za varstvo okolja in ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč. 

Na področju odpadkov bo v sodelovanju z Agencijo RS razvoj usmerjen v zmanjšanje obveznosti 
poročevalskih enot. Potekale bodo analize izrabe naravnih virov in razvoj analiz na področju 
materialnih tokov. SURS bo prvič poročal podatke, kot jih določa Uredba o statistiki odpadkov. 

Potekalo bo usklajevanje med vodenjem okoljskih računov in izdatkov za varstvo okolja. Poudarek 
bo tudi na okoljskih taksah. Začele se bodo priprave na spremljanje izdatkov za varstvo okolja na 
področju okoljskih industrij. 

Na področju vodenja satelitskih računov za okolje je SURS začel pregledovati metodologijo za MFA 
(računi materialnih tokov), preučil bo možnost izračunavanja kazalnika DMI (direktni materialni 
input) ter pospešil medinstitucionalno sodelovanje. V zvezi z vodnimi računi bo še izboljšal 
metodologijo zbiranja podatkov ter pospešil pridobivanje podatkov iz administrativnih virov. 

Podatki o črpanju in uporabi vode ter o proizvajanju in čiščenju odpadne vode se bodo izboljševali 
z uporabo obstoječih administrativnih virov. S tem se bodo zmanjševale obremenitve za 
poročevalske enote. Kakovostni podatki so pogoj za izpolnjevanje obveznosti do Eurostata, 
Komisije in do EOA-ja. 

Za spremljanje ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč se bo poglobilo sodelovanje z Upravo 
za zaščito in reševanje in Fitosanitarno upravo RS, ki zbirata podatke o ocenjeni škodi na 
posameznih vrstah elementarnih nesreč. 

 

 

REGIONALNI IN 
PROSTORSKI RAZVOJ  

TER  

GOSPODARJENJE Z 
NEPREMIČNINAMI 

 

Regionalna politika je del ekonomske politike vlade in se izvaja na celem 
ozemlju države. Lokalne in državne interese naj bi povezala v celovite 
regionalne razvojne programe, pri čemer pa naj bi bila posebna pozornost 
namenjena območjem s posebnimi razvojnimi problemi, ki so iz različnih 
razlogov manj sposobna za trajnostni razvoj. 

Domača regionalna politika je pod močnim vplivom kohezijske politike EU-ja. 

Slovenija je že tradicionalno zavezana k spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. Danes lahko Slovenijo v razvojnem smislu razdelimo na tri enote, ki 
so na zelo različnih stopnjah razvoja, predvsem pa imajo drugačne 
strukturne značilnosti, kar povzroča tudi razlike v smiselni razvojni politiki. 
Osnovna usmeritev razvojnih politik bo zato tudi v prihodnje bolj 
uravnotežen razvoj slovenskih regij na osnovi koncepta policentričnega 
razvoja, kar bo po eni strani vodilo k postopnemu zmanjšanju regionalnih 
razvojnih razlik, po drugi pa k boljši izrabi razpoložljivih človeških, finančnih 
ter naravnih virov. 

Pomembne usmeritve so: razvoj in krepitev regionalnih središč, oblikovanje 
mestnih regij in spodbujanje regionalnih ekonomij s tehnološkimi parki in 
podjetniškimi inkubatorji; regionalno razvejena mreža terciarnega in 
vseživljenjskega izobraževanja ter drugih javnih storitev; tesnejše 
sodelovanje med mestnimi in podeželskimi območji; nadgradnja ukrepov za 
ohranjanje poseljenosti in kulturne pokrajine ter krepitev razvojne vitalnosti 
ter privlačnosti podeželja; izboljšanje prometne povezanosti. 

Slovenija nadaljuje pogovore z Evropsko komisijo o predlogu teritorialnih 
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sprememb na ravni NUTS 2. 

Nadaljevale se bodo priprave za ustanovitev pokrajin, ki bi imele pristojnosti 
in sredstva (po načelu fiskalne decentralizacije) za spodbujanje lastnega 
razvoja.  

Nepremičnine 

Pravna država na področju nepremičnin in urejanja prostora v Sloveniji v 
primerjavi z EU-jem slabo deluje. To ima multiplikativno negativne učinke na 
gospodarski razvoj. Glavni problemi so slaba kakovost občinskih prostorskih 
aktov, dolgotrajni in prezapleteni postopki in pravna negotovost pri nakupih 
nepremičnin, slabe evidence, črne gradnje kot akumulirani problem iz 
preteklosti itd. 

Slovenski trg nepremičnin je obremenjen s tranzicijskimi blokadami, ki 
izhajajo iz denacionalizacij, neažurnih evidenc in prostorskih aktov ter sodnih 
zaostankov. Velik lastnik nepremičnin je javni sektor, kjer so še velike 
rezerve pri spremljanju in usmerjanju gospodarjenja z nepremičninami. 

Z zakonom, ki je v postopku sprejemanja, bodo dosežene poenostavitve 
postopkov urejanja mej in novosti na geodetskem sistemu, s čimer bo dana 
podlaga za vzpostavitev katastra stavb; dosežen bo enovit sistem 
evidentiranja stavb in podatkov o stavbah ter povezovanje različnih 
informacij (podatkov) o prostoru prek evidence zemljiškega katastra in 
katastra stavb; urejeno bo področje sistemskega množičnega vrednotenja 
nepremičnin. 

Državna statistika     

Geografski informacijski sistemi so vedno bolj uporabljena metoda za ugotavljanje posledic 
izvajanja politik, njihovo ocenjevanje in pravočasno ukrepanje na različnih teritorialnih ravneh. Pri 
svojem delu jih uporabljajo tako direktorati Evropske Komisije kot razni oddelki Eurostata. 
Potreba po enotnih in primerljivih geokodiranih bazah podatkov držav članic je privedla do pobude 
INSPIRE (gre za  infrastrukturo za prostorske podatke v Evropi, ki bo predstavljala povezavo med 
prostorskimi podatki iz cele vrste različnih virov, ki so bili ločeno vzpostavljeni in vzdrževani), v 
okviru katere je v postopku sprejemanja Direktiva o uvedbi infrastrukture za prostorske 
informacije. 

SURS sodeluje v postopku sprejemanja direktive s pripombami. Istočasno je že opravil študijo 
hierarhične mreže in izdelal način prenosa registrskih podatkov na mrežo. V letu 2006 bo SURS 
začel z analizo podatkov po geomatičnih načelih. 

Državna statistika bo tudi v letu 2006 dajala podatkovno in kartografsko podporo pri oblikovanju 
enot na ravni NUTS. Ne glede na izide dogovorov o teritorialni delitvi Slovenije na ravni NUTS 2 bo 
v letu 2006 mogoče tudi po rednem postopku uveljavljati morebitne teritorialne spremembe na 
kateri koli ravni iz uredbe NUTS.  

Nadaljevalo se bo sodelovanje v mednarodnem  projektu Urban Audit, kjer si bo SURS prizadeval 
ne samo za zbiranje statističnih podatkov, pač pa tudi za njihovo posredovanje najširšemu krogu 
uporabnikov.  

Med redne naloge s področja regionalnih statistik spada tudi grafično prikazovanje statističnih 
podatkov z izraznimi sredstvi tematske kartografije. 

V diseminacijski bazi na spletni strani SURS-a bo uporabnikom na voljo širok spekter regionalnih 
podatkov z različnih statističnih področij. 

Že nekaj zadnjih let potekajo aktivnosti na področju nepremičnin v smeri povezanosti in 
izboljšanja kakovosti nepremičninskih evidenc ter njihove analitične in statistične nadgradnje. Pri 
tem velja poudariti, da je za učinkovito spremljanje in izkazovanje podatkov na tem področju, 
potrebno razmejiti vsebine, ki jih spremlja državna statistika ter vsebine, ki jih spremljajo druge 
institucije v okviru svojih resornih statistik. Tudi v prihodnjih letih bo tako kot do sedaj, potrebno 
spremljati in sodelovati pri nastajajoči zakonodaji na področju nepremičnin. Ena od nalog, 
povezana z ureditvijo nepremičninskih evidenc je tudi Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 2011, v zvezi s katerim že potekajo priprave. Za izvedbo Popisa v letu 2002 je 
SURS uporabil številne administrativne vire in registre, seveda predvsem za prebivalstveni del 
vsebine popisa. Podatki o stavbah in stanovanjih so bili zbrani na tradicionalni način, saj zaradi 
neurejenih evidenc registrski popis ni bil mogoč. Seveda je takšna izvedba popisa izjemno draga 
in pomeni za proračun veliko obremenitev. Tudi to je eden izmed temeljnih razlogov, ki zahtevajo, 
da se evidenčno okolje uredi do take mere, da bo omogočalo povezovanje virov in izvedbo 
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registrskega popisa. Poleg tega pa tudi spremljanje drugih statistik za to področje (npr. cene 
stanovanjskih nepremičnin, oblikovanje tekoče stanovanjske statistike). 

RAZISKAVE IN 
RAZVOJ 

 

Za ekonomsko politiko predstavlja pomemben izziv, kako povečati 
učinkovitost delovanja nacionalnega inovacijskega sistema (podjetja, 
raziskovalne institucije, državna uprava). Za države, ki se dinamično 
razvijajo v smer družbe, temelječe na znanju, so značilne tesna povezanost 
med javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, 
intenzivne naložbe v raziskave in razvoj, visoka stopnja inovativnosti, visoko 
usposobljena delovna sila ter ustrezna informacijska infrastruktura s 
podpornimi institucijami. 

Cilj na tem področju so učinkovito ustvarjanje, prenos in uporaba znanja za 
gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta. Raziskovalno-razvojne 
dejavnosti se bodo usmerjale v področja, v katerih se lahko raziskovalni 
potencial poveže z gospodarsko dejavnostjo, s čimer se doseže dvig dodane 
vrednosti. Te dejavnosti so: elektronske komunikacije in informacijska 
tehnologija, biotehnologija in farmacija, nanotehnologija, novi materiali, 
procesne in okoljske tehnologije. 

Cilj bo podprt z uveljavitvijo meril uporabnosti in prenosa znanja v 
gospodarstvo pri javnem financiranju, s spodbujanjem zaposlovanja 
raziskovalcev v gospodarstvu, oblikovanjem sistema vzpodbujanja naložb 
poslovnega sektorja, s spodbujanjem vračanja slovenskih strokovnjakov iz 
tujine, z dvigom informacijske pismenosti za pospeševanje produktivnosti in 
podjetništva, z uvajanjem fleksibilnih oblik dela in dela na daljavo ipd.   

Državna statistika 

Izvedeno bo redno raziskovanje o raziskovalno-razvojni dejavnosti v skladu z mednarodno 
metodologijo Frascati, s katero bodo, ločeno po sektorjih, zbrani podatki o kadrovskem 
potencialu, ki deluje na raziskovalno-razvojnem področju, vključno z mobilnostjo; o bruto izdatkih 
za RiR po virih financiranja in namenih porabe, o rezultatih RiR-a, ter podatki o objavljenih 
strokovnih člankih in znanstvenih monografijah v Sloveniji in v tujini. Zbrani bodo tudi podatki o 
državnih proračunskih sredstvih za RiR glede na družbenoekonomske cilje. 

Objavljeni bodo rezultati statističnega raziskovanja o inovacijski dejavnosti, v skladu z 
mednarodno metodologijo Oslo in priporočili Eurostata za 4. harmonizirani popis inovacijske 
dejavnosti. 

Podatke bodo strokovnjaki na ravni države uporabili za izračun osnovnih makroekonomskih 
kazalnikov in izdelavo primerjalnih analiz, ki so potrebne za načrtovanje politik na tem področju, 
posredovani pa bodo tudi Eurostatu in OECD-ju prek novega harmoniziranega vprašalnika. 

 

 

 

Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 2006 je 
obravnaval Statistični svet Republike Slovenije na svoji 16. seji dne 8. julija 2005 in sprejel 
naslednji  

 

s  k  l  e  p 

 
»Statistični svet Republike Slovenije se je seznanil s Prednostnimi rednimi in 

prednostnimi razvojnimi nalogami v sistemu državne statistike v letu 2006 in 

predlaga izvajalcem državne statistike, da jih, upoštevajoč pripombe članov 

Statističnega sveta RS, upoštevajo pri pripravi Letnega programa statističnih 

raziskovanj za leto 2006«. 


