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obravnaval Poročilo  o izvajanju letnega programa statističnih 
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in sprejel naslednji 
 
 
 
 
 

SKLEP 
 

 
»Statistični svet Republike Slovenije se je seznanil s Poročilom o izvajanju letnega 
programa statističnih raziskovanj za leto 2004 in predlaga generalni direktorici 
Statističnega urada Republike Slovenije, da ga, upoštevajoč pripombe članov 
Sveta, sprejme.« 
 
 
 
 
        RUDOLF MOGE 
                                                                                                      p r e d s e d n ik 
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UVODNA BESEDA 
generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije 
 
 
 
Republika Slovenija je 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije (v nadaljevanju EU). V 
predpristopnem obdobju statistika ni bila predmet pogajanj, temveč pogoj za pogajanja. Statistični urad RS 
(v nadaljevanju SURS) je bil med 31 delovnimi skupinami, ki so usklajevale slovenski pravni red, nosilec 
samostojne delovne skupine. Slovenska statistika je podpirala institucije, odgovorne za izvajanje 
posameznih politik, pri spremljanju in odločanju na nacionalni in mednarodni ravni ter svojo vlogo nadaljuje 
pri naslednji pomembni nalogi – prevzemu evropske valute v letu 2007. 
 
Leto 2004 je zaznamovala tudi 60-letnica slovenske uradne statistike, saj je 19. avgusta 1944 Slovenski 
narodnoosvobodilni svet ustanovil Statistični urad. Prehojeno pot in temeljne značilnosti razvoja statistične 
stroke smo zapisali v publikaciji z naslovom 60 let slovenske statistike. Praznovanja v počastitev tega 
jubileja, ki je bilo 10. septembra 2004, so se udeležili zaposleni in upokojenci SURS-a, predsednik Vlade 
RS, direktorji statističnih uradov Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, predsednik Statističnega sveta RS in 
predsednik Statističnega društva Slovenije, predstavniki pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj, 
ministrstev in drugih vladnih ustanov, univerz, fakultet in inštitutov.  
Okrogla miza, pripravljena v okviru praznovanja, je bila namenjena predvsem razpravi o izmenjavi 
statističnih podatkov med obmejnimi državami.  
 
Vsakoletno mednarodno statistično posvetovanje, ki ga organizirata SURS in Statistično društvo Slovenije, 
obravnava vsebino, ki je v tekočem letu aktualna tudi v svetovnem merilu. Glavna vsebina posvetovanja v 
letu 2004  je bila tako namenjena statistiki globalizacije, statistiki storitev in učinkovitosti države.  
 
Racionalizaciji delovanja institucij, odgovornih za državno statistiko, ki se kaže v razbremenjevanju 
poročevalskih enot, zmanjševanju potrebnih človeških in finančnih virov pri zbiranju in obdelovanju 
podatkov, je bilo namenjenih veliko aktivnosti. Sklenjeni so bili dogovori o medsebojnem sodelovanju med 
izvajalci državne statistike in drugimi institucijami, v katerih so dogovorjena statistična raziskovanja,  
naloge, viri podatkov, čas izvedbe raziskovanja ter odgovornosti za posamezno fazo izvedbe in za 
poročanje. Na predlog SURS-a so se začeli dogovori s posameznimi ministrstvi o določanju in pomoči pri 
vzpostavljanju lastnih, t. i. resornih statistik. Nadaljevalo se je sodelovanje pri gradnji in razvoju 
administrativnih evidenc, ki jih potrebujejo institucije za izvajanje svoje lastne dejavnosti in so lahko 
obenem vir za državno statistiko. 
 
V preteklem letu je bil na SURS-u kot posvetovalni organ predstojnika ustanovljen Odbor za varstvo 
podatkov. Ustanovitev je posledica vse večjega povpraševanja po mikropodatkih za raziskovalne in 
analitične namene. Ob posredovanju statistično zaščitenih mikropodatkov je bistvenega pomena ohraniti 
zaupanje javnosti do institucij, ki izvajajo državno statistiko. Odbor je razvil sistem dobrih praks, ki so 
sestavljene iz pravil in postopkov o posredovanju statistično zaščitenih mikropodatkov upravičenim 
uporabnikom. Svoje izkušnje člani Odbora na pripravljenih delovnih srečanjih prenašajo na pooblaščene 
izvajalce državne statistike, člane statističnih sosvetov in drugo zainteresirano javnost. 
 
SURS je z Banko Slovenije, Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve, Ministrstvom za finance, 
Zavodom RS za zaposlovanje, Inštitutom RS za varovanje zdravja, Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so pooblaščeni izvajalci 
državne statistike, pripravil obsežno poročilo o opravljenem delu v letu 2004 in njegovo skrajšano različico. 
Za uspešno sodelovanje  se  iskreno zahvaljujemo vsem našim partnerjem v sistemu državne statistike in 
tudi članom Statističnega sveta RS in statističnih sosvetov, Statističnemu društvu Slovenije in 
akademskemu ter raziskovalnemu okolju, dajalcem podatkov ter predstavnikom medijev, ki so nam 
pomagali posredovati statistične podatke uporabnikom in skupaj z nami gradili zaupanja vredno in 
uporabniško usmerjeno statistiko. 
 
 
Mag. IRENA KRIŽMAN 
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Pravni okvir delovanja 
 
Poglavje je namenjeno kratki predstavitvi splošnega pravnega okvira delovanja državne statistike, v 
nadaljevanju poročila pa so pravni temelji podrobneje predstavljeni pri posameznih vsebinskih področjih 
dela, in sicer:  podrobnejša predstavitev vsebin sprejetih predpisov v letu 2004 in predstavitev predlogov 
predpisov z navedbo predvidenega roka za njihov sprejem ter kakšen bo njihov neposredni vpliv na 
posamezno področje dela. 
 
Temeljne pravne podlage 
 
V obdobju veljavnosti programa so bile temeljne pravne podlage za izvajanje dejavnosti državne statistike: 
 

• Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001), 
 
• Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 (Uradni list RS, št. 10/2003), 
 
• Letni program statističnih raziskovanj za leto 2004 (Uradni list RS, št. 7/2004).  

 
  

Standardne 
klasifikacije 

Uporaba standardnih klasifikacij v administrativnih zbirkah podatkov je obvezna in vpliva na 
kakovost in usklajenost podatkov v administrativnih evidencah. Tako urejeni evidenčni 
podatki so tudi dober vir za potrebe izvajanja državne statistike in njeno mednarodno 
primerljivost. 
 
Veljavne uredbe s področja standardnih klasifikacij so: 

• Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, 28/2000), 
• Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni 

list RS, št. 56/98), 
• Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po dejavnosti (Uradni list RS, št. 

70/2000), 
• Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 

28/97 in 16/2000). 
 
Poleg klasifikacij, predpisanih z vladnimi uredbami, uporablja državna statistika številne 
druge klasifikacije, ki so predpisane kot statistični standard z metodološkimi navodili. 
 
Vse klasifikacije so dostopne tudi na http://www.stat.si/klasje/klasje.asp.  
 

Sprejeti pravni predpisi SURS-a v letu 2004  
• Letni program statističnih raziskovanj 2005 (Uradni list RS, št. 133/2004).  

 
Priprava predlogov pravnih predpisov na SURS-u v letu 2004  

• Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije izobraževanja (EVA: 1998-1522-0005) – rok: 
31. 12. 2005.  

 
Interni akti Statističnega urada RS, povezani z izvajanjem Letnega programa statističnih 
raziskovanj:  

• Navodilo o lastni dejavnosti Statističnega urada RS,  
• Pravilnik o varstvu podatkov, zbranih s programom statističnih raziskovanj, 
• Navodilo o objavljanju podatkov in informacij na spletnih straneh, 
• Pravilnik o obveščanju javnosti z objavo informacij javnega značaja v medijih. 

 
Dogovori in sporazumi o medinstitucionalnem sodelovanju, sklenjeni v letu 2004   
 
Zaradi zahtevnosti nalog in velike odgovornosti za kakovost ter pravočasnost statistik je SURS v letu 2004 
sklenil posebne dogovore o medinstitucionalnem sodelovanju:  

• DOGOVOR o sodelovanju s Telekomom Slovenije, d. d., je bil podpisan 5. marca 2004.  

• 9. aprila 2004 je bil s Kmetijskim inštitutom Slovenije sklenjen DOGOVOR o sodelovanju pri 
določenih nalogah na področju statistike kmetijstva.  
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• 26. aprila 2004 je bil med Ministrstvom za finance in SURS-om podpisan OPERATIVNI 
SPORAZUM za uspešno upravljanje projektov v okviru programa PHARE. 

• 29. in 30. aprila 2004 so potekali dogovori, na podlagi katerih je bil sklenjen SPORAZUM o 
sodelovanju in delitvi dela in stroškov pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v RS s 
Carinsko upravo RS.  

• 1. julija 2004 je bil med Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in SURS-om podpisan 
DOGOVOR o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik. 

• 30. decembra 2004 je SURS podpisal DOGOVOR o zagotavljanju individualnih podatkov o 
plačilih na in izplačilih z določenih podračunov javnofinančnih prihodkov z Upravo RS za 
javna plačila.  

 
 

Delo Statističnega Sveta Republike Slovenije v letu 2004 
 
Vloga statističnega 
sveta RS 

Statistični svet Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) kot najvišji predstavnik 
uporabnikov in strokovne javnosti v sistemu državne statistike predstavlja strokovno 
metodološko-posvetovalno telo, ki je namenjeno reševanju strateških in razvojnih 
vprašanj državne statistike.  

 
Člani Sveta v letu 
2004  

 
 
Svet je v letu 2004  v skladu z Zakonom o državni statistiki1 sestavljalo štirinajst članov: 

• Rudolf Moge, dr. Milan Orožen Adamič in Jožica Velišček kot predstavniki 
Državnega zbora RS,  

• Petra Kersnič kot predstavnica Državnega sveta RS,  
• dr. Alenka Kajzer in dr. Miroslav Lozej kot predstavnika Vlade RS, 
• Janez Fabijan kot predstavnik Banke Slovenije,  
• Anton Kožar kot predstavnik delodajalcev,   
• Vida Fras kot predstavnica delojemalcev, 
• Jože Tratnik kot predstavnik sodne veje oblasti, 
• dr. Ivo Lavrač in dr. Anton Kramberger kot predstavnika statistične stroke ter 
• mag. Irena Križman in Genovefa Ružić kot predstavnici Statističnega urada 

RS. 
 

 
Člani Sveta in predsednik imajo štiriletni mandat. Predstojnik SURS-a ne more biti 
predsednik Sveta. Svet je na svoji 11. seji dne 15. 1. 2004 za predsednika izvolil g. 
Rudolfa Mogeta, poslanca Državnega zbora RS, namestnica predsednika pa je 
postala ga. Genovefa Ružič, namestnica generalne direktorice SURS-a.   
 

Gostovanje sej Sveta Svet je ob začetku svojega delovanja sklenil, da bo vsak član za sejo Sveta ponudil 
prostor institucije, v kateri je zaposlen. Glavni namen takšne oblike gostovanja je, da 
se institucija na kratko predstavi in izrazi lastno potrebo oz. interes po statističnih 
podatkih oz. informacijah, sama pa dobi dodaten vpogled v javno delovanje državne 
statistike. Vse institucije, ki so svoj prostor že ponudile, so sejo sveta predstavile tudi 
v svojih internih informacijah, nekatere pa tudi kot informacijo na svojih spletnih 
straneh. 
 

Glavne teme sej v letu 
2004 

Svet se je v letu 2004 sestal na štirih sejah, ki so jih tematsko najbolj zaznamovale 
razprave o zagotavljanju in spremljanju kakovosti statističnih izdelkov in storitev za  
uporabnike, racionalizacija zbiranja podatkov in s tem razbremenjevanje 
poročevalskih enot, problematika regionalizacije oz. izvajanje evropske uredbe NUTS2 
ter s tem v zvezi prilagajanje veljavne uredbe o Standardni klasifikaciji teritorialnih 
enot in pravočasno zaznavanje nastajajočih sprememb v okolju in prihodnjih potreb 
po statističnih podatkih.  
 

Obravnavana  
gradiva  

Člani Sveta so podrobneje razpravljali o gradivih, ki jih je SURS pripravil samostojno 
ali v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike:  

• Predlog letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004, 

                                                 
1 Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001. 
2 Regulation EC No 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common 
classification of territorial units for statistics.  
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• Vmesno poročilo o Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
Republiki Sloveniji leta 2002, 

• Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj  
za leto 2003, 

• Prednostne redne in prednostne razvojne naloge državne statistike  
v letu 2005, 

• Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005, 
• Končno poročilo o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 

Republiki Sloveniji leta 2002.  
 

Posebne predstavitve 
dela SURS-a  

Glede na glavne vsebine, o katerih je razpravljal Svet, je bilo članom Sveta sproti 
predstavljeno delo na posebnih projektih, ki so potekali (nekateri še potekajo) na 
SURS-u, in sicer samostojno ali v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci ter drugimi 
institucijami. V letu 2004 so bile na sejah Sveta predstavljene naslednje novosti: 

• Informacija o izvajanju Uredbe EU-ja NUTS in prilagajanje veljavne 
Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot.  

• Statistični register kmetijskih gospodarstev, pri čemer je bilo še posebej 
poudarjeno sodelovanje med institucijami na področju registrov in 
administrativnih evidenc v Sloveniji.  

• Racionalizacija zbiranja podatkov o plačah in aktivnosti SURS-a ter 
Agencije RS za javnopravne evidence in storitve pri pripravi skupnega 
spremljanja mesečnih plač na osnovi enotnega obrazca, ki naj bi 
korenito razbremenil dajalce podatkov.  

• Predstavitev SURS-a v smislu uporabnikov s predstavitvijo rezultatov 
Ankete o zadovoljstvu uporabnikov, ki je bila izvedena maja 2004.  

• Predstavitev trenutnega stanja statističnih infrastrukturnih razvojnih 
projektov na SURS-u in načrtov za delo v prihodnosti, ki bodo 
pomembno prispevali k zagotavljanju večje kakovosti izdelkov in storitev 
SURS-a ter zmanjšali obremenjenost poročevalskih enot in nenazadnje 
tudi zniževali stroške pri doseganju načrtovanih ciljev.  

 
Teme, načrtovane za 
leto 2005   

Glavni predlogi članov Sveta v letu 2004 za obravnavo tem na sejah v letu 2005 
(razen že sprejetih vsebin v programu dela Sveta do konca leta 2005) so:  

• obravnava učinkovitosti povezovanja administrativnih virov podatkov 
različnih institucij v Sloveniji kot eno od strategij nadaljnjega razvoja,  

• možnosti posredovanja osnovnih znanj iz statistike širšemu krogu 
uporabnikov.  

 
Zapisniki sej  Zapisniki sej Statističnega sveta so dostopni tudi na spletni strani SURS-a 

http://www.stat.si/drz_stat_svet.asp.  
 
 

STATISTIČNI SOSVETI3 v letu 2004  
 
Statistični sosveti kot ena izmed pomembnih oblik formalnega sodelovanja4 SURS-a z uporabniki, ki ga 
določa Zakon o državni statistiki, delujejo na širših zaokroženih področjih državne statistike, vključenih v 
programe statističnih raziskovanj.  
 
Vloga in namen 
statističnih sosvetov 

Poleg strokovnih pojasnil pri reševanju odprtih metodoloških vprašanj je pomembna 
vloga sosvetov spodbujanje medinstitucionalne izmenjave informacij in dobrih praks 
ter racionalnejšega načrtovanja dela državne statistike, predvsem v smislu 
zaznavanja potreb uporabnikov po statističnih podatkih in informacijah ter posledično 
dopolnjevanju raziskovanj, ki se izvajajo na podlagi predpisov EU-ja in medsebojnih 
dogovorov (gentlemen's agreement), sporazumno dogovorjenih v različnih delovnih 
skupinah EU-ja. 
 
Pomen sosvetov je v tem, da se na sejah redno obravnavajo konkretne zadeve s 
posameznega področja, ki ga sosvet obravnava. Na postavljena vprašanja, predloge 
za spremembe ali zahteve po novostih odgovarjajo že na sami seji predstavniki 
državne statistike in tudi predstavniki institucij, ki se s konkretno vsebino srečujejo pri 
svojem delu. Cilj je razbremenitev poročevalskih enot in zmanjševanje stroškov in s 

                                                 
3 Glej Prilogo, Tabela 1: Abecedni seznam področnih statističnih sosvetov na Statističnem uradu RS. 
4 Statistični sosveti delujejo po Poslovniku o delu statističnih sosvetov.  
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tem povezana skrb za racionalno pridobivanje podatkov ter aktivno sledenje 
spremembam, ki omogoča pravočasno ugotavljanje potreb po statističnih podatkih in 
pripravo na to. Vedno bolj se uveljavljajo predstavitve zunanjih članov, ki uporabljajo 
podatke SURS-a, ter predstavitve metodoloških pristopov na različnih področjih 
statistike s strani strokovnjakov SURS-a, katerih namen je pravilnejše razumevanje in 
uporaba statističnih podatkov.  

 
Članstvo v sosvetih  
v letu 2004 

 
 
V okviru SURS-a deluje 26 področnih statističnih sosvetov, v katere je vključenih 
skupno 428 zunanjih članov in 122 članov Statističnega urada RS.  
 

 
Na prošnjo SURS-a zunanje člane sosvetov imenujejo predstojniki institucij, kjer so 
člani zaposleni. Članstvo posameznega sosveta je oblikovano tako, da so vanj 
vključeni predstavniki institucij, pri katerih je značilno naslednje:  

• obravnavana statistična vsebina je tudi pomembna dejavnost institucije, 
• institucija razpolaga s podatki, 
• institucija je uporabnik statističnih podatkov, 
• institucija se z vsebino ukvarja na znanstveni ravni, 
• institucija je dajalec podatkov.  
 

Predsednik posameznega statističnega sosveta je predstavnik zunanje institucije, 
podpredsednik in tajnik pa sta v večini sosvetov strokovnjaka SURS-a.  
 

Nova sosveta v letu 
2004 –  
Sosvet za 
nepremičnine in  
Sosvet za zdravje   

Marca 2004 je bil predvsem zaradi vse večjih potreb po spremljanju stanovanjske 
statistike ter podatkih o nepremičninah na novo ustanovljen Sosvet za nepremičnine.  
V okviru delovanja sosveta bo treba določiti nepremičnine, ki bodo predmet 
njegovega dela, urediti potrebno terminologijo, razmejiti naloge med državno 
statistiko in resornimi statistikami, evidentirati mednarodne zahteve, spremljati 
vodenje in povezovanje evidenc za podporo regionalne, prostorske in zemljiške 
politike, obravnavati problematiko ocenjevanja vrednosti nepremičnin s  poudarkom 
na indeksih cen nepremičnin, davčno politiko, urbanistično načrtovanje, uporabo 
zemljišč, okolje in zaščito zemljišč, gradnjo, kmetijsko rabo ipd. ter spremljati 
evidence in statistike za podporo razvoju naselij, mest in primestij.  
 
Za razrešitev nekaterih vprašanj je junija 2004 potekala posebna metodološka 
delavnica, namenjena spremljanju stanovanjskega področja v Sloveniji, katere so se 
udeležili strokovnjaki, ki v Sloveniji delujejo na tem področju.  
 
Junija 2004 je bil na novo ustanovljen Sosvet za statistiko zdravja, ki nima svetovalne 
vloge le za SURS, temveč tudi za pooblaščena izvajalca državne statistike, Inštitut za 
varovanje zdravja RS (IVZ)5 in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 
ki sta neposredno vpletena v zbiranje in vodenje zdravstvenih statistik. Glavni cilj 
sosveta je predvsem ugotavljanje potreb po podatkih za podporo politikam na 
področju zdravja6 in varne hrane7. Ker gre za vsebinsko široko področje, je 
predvideno, da se bodo v okviru sosveta organizirale tudi posamezne delovne 
skupine. 
 

Člani sosvetov so v okviru posameznega statističnega sosveta namenili posebno pozornost obravnavi 
tistih tem, ki so vsebinsko in izvedbeno pomembne za statistična raziskovanja.  
 
Splošna obravnavana 
gradiva 

Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005 so obravnavali vsi 
sosveti, sklicani do objave programa v Uradnem listu RS. Generalna direktorica 
SURS-a je končno vsebino določila na podlagi pripomb in dopolnitev, sprejetih na 
sosvetih in glede na razpravo Statističnega sveta RS.  
Med člani sosvetov je bila že lani dobro sprejeta kratka predstavitev izhodišč dela 
SURS-a, saj so bili na ta način seznanjeni z glavnimi novostmi delovanja državne 
statistike ter s prednostnimi rednimi in prednostnimi razvojnimi nalogami na 
prevladujočih statističnih področjih dela.  

                                                 
5 Statistične podatke s področja zdravja zagotavljata IVZ in ZZZS, ki sta s SPSR 2003–2007 določena kot pooblaščena 
izvajalca državne statistike. Podrobnejše statistične naloge so za oba izvajalca opredeljene v Letnem programu 
statističnih raziskovanj.  
6 Pri spremljanju statistike zdravja bo sosvet posebno pozornost namenil spremljanju nezgod pri delu, poklicnih bolezni, 
ekonomskemu vidiku zdravja in spremljanju skupin primerljivih primerov.  
7 Pri spremljanju statistike varne hrane bo posebna pozornost članov sosveta namenjena varnosti živil v celoti, 
uravnoteženi prehrani in trajnostni preskrbi z živili.  
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SURS se že nekaj časa zaveda, da k učinkovitejšemu delovanju sosvetov prispeva 
tudi boljša seznanjenost članov s problemi, s katerimi se trenutno srečuje državna 
statistika. Predstavitev strokovnih dilem izvajalcev statistike, ki se pojavljajo ob 
naraščajočih zahtevah uporabnikov po dostopnosti do zaščitenih podatkov, po 
kakovostnejših in pravočasnih statističnih podatkih, po odstranjevanju 
administrativnih ovir, kar na drugi strani spremljajo zahteve za  razbremenjevanje 
poročevalskih enot in zmanjševanje stroškov, pomaga k boljšemu razumevanju in 
sodelovanju široke javnosti, ki jo predstavljajo sosveti.  
 

Posebne 
izobraževalne vsebine 
v okviru sosvetov 

Zunanji člani statističnih sosvetov pomembno prispevajo k razvoju statistične 
pismenosti in širjenju statistične kulture, zato so strokovnjaki SURS-a na sejah 
sosvetov aktivno predstavili tudi nekatere izobraževalne vsebine:  

• uporabo nove spletne strani SURS-a in podatkovne baze SI-STAT, ki temelji 
na podatkovnem formatu PC-AXIS, ter tudi o novih publikacijah SURS-a v 
elektronski obliki, ki so brezplačno dostopne na spletni strani; 

• varstvo podatkov na SURS-u, metode zaščite tabel in mikropodatkov ter 
pogoje, pod katerimi lahko državna statistika posreduje podatke različnim 
uporabnikom;  

• uporabo statistične metodologije: npr. predstavitev vzorčnega načrta za 
raziskovanje o cestnem prevozu; desezoniranje in prilagoditev števila 
delovnih dni; izračun indeksa industrijske proizvodnje itd.; 

• nove oblike diseminacije podatkov evropske statistike oz. dajanje pomoči pri 
dostopu do brezplačnih statističnih informacij, objavljenih na spletni strani 
Eurostata; 

• pomen registrsko usmerjene statistike – predstavitev statističnih registrov in 
podatkovnih baz, npr. predstavitev podatkovne baze socialnih statistik, 
novosti na področju statističnega poslovnega registra.  

 
Sosveti opravljajo tudi »funkcijo izmenjave znanja«, kar pomeni, da o svojem delu na področju resorne 
statistike sosvet seznanjajo zunanji člani. 
 
Predstavitve zunanjih 
članov • Sosvet za administrativne vire: zunanji člani so predstavili E-upravo in 

temeljne registre drugih držav EU-ja v primerjavi s slovenskimi rešitvami – 
registracijo prostorskih enot, registracijo prebivalstva, registracijo poslovnih 
subjektov in E-dostop do geodetskih podatkov.  

• Sosvet za statistiko socialne zaščite: predstavljena je bila Socialna baza 
podatkov na centrih za socialno delo in z njo povezani problemi.  

• Sosvet za statistiko prebivalstva: predstavnica IVZ-ja je predstavila 
avtomatsko kodiranje vzrokov smrti, predstavnik Ministrstva za notranje 
zadeve (MNZ-ja) pa informatizacijo matičnih knjig. 

• Sosvet za statistiko transporta: predstavnica Holdinga slovenskih železnic je 
predstavila rezultate statističnega raziskovanja na Slovenskih železnicah 
(npr. podatke o obsegu prometa in stanje voznih sredstev in infrastrukture 
na Slovenskih železnicah ter grafične in podatkovne primerjave z drugimi 
evropskimi železnicami); 

• Sosvet za statistiko turizma: predstavljena je bila Anketa o cestnih mejnih 
prehodih, ki jo izvaja DRSC8; tuji turisti v zimsko-športnih središčih RS v 
zimski sezoni 2003/04, ki jih spremlja Slovenska turistična organizacija; delo 
združenja žičničarjev je predstavil predstavnik GIZ žičničarjev Slovenije.  

• Sosvet za statistiko informacijske družbe: predstavnik Ministrstva, 
pristojnega za informacijsko družbo, je predstavil prispevek z naslovom 
Storitve javne uprave – razumeti povpraševalno stran. 

• Sosvet za nacionalne račune, finančne in monetarne statistike: predstavnik 
Banke Slovenije je predstavil finančne sektorske račune.  

• Sosvet za regionalne statistike: predstavnik Službe vlade za strukturno 
politiko in regionalni razvoj9 je predstavil politiko skladnega regionalnega 
razvoja.   

                                                 
8 Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste. 
9 Od 20. 1. 2005 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
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• Sosvet za statistiko nepremičnin: predstavnica Ministrstva za finance je 
predstavila predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, gospod 
Tomaž Banovec je predstavil mednarodna priporočila in izkušnje nekaterih 
nacionalnih statističnih uradov. Na posebni metodološki delavnici, ki je bila 
namenjena spremljanju stanovanjskega področja, so predstavniki MOPE-ja 
predstavili Nacionalni stanovanjski program s poudarkom na podatkovnih 
potrebah za evaluacijo, svoje podatkovne vire, ki so uporabni za 
stanovanjsko statistiko, in vzpostavitev sistema za nadaljnje analize in 
spremljanje stanovanjskega področja ter svoje potrebe v prihodnosti.  

• Sosvet za statistiko socialne zaščite: predstavnik Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije je predstavil Javna pooblastila Skupnosti socialnih 
zavodov po ZSV in možnosti za spremembe zbiranja in obdelave podatkov 
za institucionalno varstvo starejših in posebnih skupin odraslega 
prebivalstva.  

 
Nove delovne skupine  Delo sosvetov posledično vodi tudi h krepitvi idej in predlogov za različne oblike 

dolgoročnejšega sodelovanja kot tudi delitve dela na posameznih statističnih 
področjih in pridobivanju administrativnih virov.  
 
Za opravljanje posameznih nalog znotraj posameznega področja državne statistike 
lahko statistični sosveti ustanovijo tudi posebne delovne skupine.  

 
• Znotraj Sosveta za zdravstveno statistiko bo ustanovljena posebna delovna 

skupina za obravnavo vsebin, povezanih s spremljanjem področja varne 
hrane, in posebna delovna skupina za obravnavo poklicnih bolezni in 
nezgod pri delu. V tem sosvetu pa je začela delovati tudi posebna delovna 
skupina za statistiko invalidov.  

 
• Znotraj Sosveta za statistiko kmetijstva in ribištva se je uspešno končalo 

delo delovne skupine10, ki je pripravila izhodišča za nov izračun socio-
ekonomskih tipov družinskih kmetij. V letu 2004 pa jo je zaradi uskladitve 
koeficienta GVŽ11 med SURS-om in MKGP-jem zamenjala na novo 
ustanovljena dvostranska delovna skupina.  

 
• Znotraj Sosveta za statistiko socialne zaščite je bila ustanovljena nova 

delovna skupina, ki bo skušala reševati vprašanja pri vzpostavitvi baze za 
institucionalno varstvo.  

 
Statistični sosveti na 
spletni strani   

SURS je na svoji spletni strani v rubriki Statistični sosveti12 za vsak posamezni sosvet 
pripravil posebno stran, ki je namenjena obveščanju članov sosvetov in tudi drugih 
uporabnikov o zadnjih novicah s področja, ki je vsebinsko povezan z delovanjem 
sosveta. 
 
Na ta način so poleg zapisnikov in vabil na seje sosvetov postali dostopni tudi 
obravnavana gradiva in razne predstavitve ter seznam članov. Vsaka stran sosveta 
vsebuje kratko uvodno predstavitev sosveta: njegov namen, prednostne naloge in 
statistična področja,  ki  jih  pokriva. 

 

Odnosi z javnostjo in dostop do informacij javnega značaja v letu 2004 
 
Statistični urad RS ima v skladu s svojim poslanstvom – graditev zaupanja uporabnikov z upoštevanjem 
statistične zaupnosti in krepitev strokovne neodvisnosti – in s tem povezano pomembnostjo položaja 
uporabnikov statističnih podatkov in informacij v svoji strukturi močan oddelek informacijsko središče, ki 
skrbi za diseminacijo podatkov. Odnosi z javnostjo se zato v glavnem omejujejo na odnose z mediji in 
posredovanje informacij javnega značaja na svetovni splet in prosilcem teh informacij. 
 
Odnosi z mediji  
 
Komuniciranje z mediji vključuje: 
                                                 
10 V delovni skupini so sodelovali predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete in SURS-a.  
11 GVŽ – koeficient glave velike živine (vsaka žival je preračunana na enotno maso s pomočjo različnih koeficientov). 
12 http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp. 
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• za celotno leto načrtovane in priložnostne novinarske konference ter  
• sporočila za objavo ob posebnih dogodkih ali posebno pomembnih objavah statističnih podatkov. 
 

 
Redne novinarske konference imajo ustaljen koledar sklica, in sicer ob objavi podatkov o inflaciji in podatkov o 
bruto domačem proizvodu. V te namene je bilo v letu 2004 sklicanih 16 konferenc.  
 
 
 
T. i. priložnostne novinarske konference v letu 2004 so bile sklicane ob praznovanju 60-letnice slovenske 
državne statistike, ob otvoritvi 14. mednarodnega posvetovanja statistikov, dajalcev in uporabnikov podatkov v 
Radencih – Statistični dnevi 2004 in ob podpisu dogovora o sodelovanju med Statističnim uradom RS in 
Državnim statističnim zavodom Hrvaške.  
 
 
Novinarske 
konference v letu 
2004  

 
Redne novinarske konference v letu 2004 so bile tematske. Predstavljeni so bili 
rezultati statističnih raziskovanj, novinarjem pa ponujena možnost neposrednega 
pogovora z nosilci teh raziskovanj na SURS-u.  
 
Ocenjujemo, da je odziv novinarjev dober, saj večino objav podatkov in posebnih 
predstavitev državne statistike zasledimo pri spremljanju njihovih reakcij (kliping) v 
vseh pomembnejših časnikih in elektronskih medijih.  
 
Poleg analiz statističnih podatkov novinarjem na konferencah predstavljamo tudi 
sprotno delovanje statističnega urada in za statistično stroko pomembnih dogodkov v 
Sloveniji in tujini.  
 

Objava gradiv 
novinarskih konferenc 
na spletni strani  

S prenovljenimi spletnimi stranmi je SURS začel objavljati celotna gradiva novinarskih 
konferenc tudi na spletu: www.stat.si/nk. Gradivo je vsakič objavljeno hkrati z 
začetkom novinarske konference. Kljub temu obisk novinarjev na konferencah ni 
upadel – še vedno je neposredni stik s statistiki in vodstvom, ki takoj odgovorja na 
vprašanja, pri novinarjih cenjeno in zaželeno. 
 

Dostop do informacij javnega značaja 
 
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja13 in Uredbo o posredovanju informacij 
javnega značaja14 je SURS na spletnih straneh www.stat.si objavil Katalog informacij javnega značaja 
Statističnega urada RS (kratko Katalog IJZ SURS).  
 
Vsebina kataloga IJZ 
SURS  

Katalog vsebuje osnovne podatke o: 
• SURS-u,  
• informacijah javnega značaja in  
• načinu dostopa do informacij javnega značaja.  

 
Katalog IJZ SURS predstavlja le kazalo in ponuja neposredne spletne povezave do 
elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo SURS-a in 
podatke o kontaktnih osebah, te so uradne osebe, pristojne za posredovanje 
informacij javnega značaja, in vodij posameznih organizacijskih enot. 
 

Katalog je pripravljen tako, da se posodablja glede na vsebino, ki je objavljena na spletnih straneh, druge 
vsebine pa se popravljajo prek spletnega vmesnika. 
 
Izvajanje postopka o 
dostopu do informacij 
javnega značaja  

Postopek za dostop do informacij javnega značaja poteka v skladu z ZDIJZ-jem. 
Posebej pa je poudarjeno, da se pri zahtevah po statističnih podatkih SURS-a in 
drugih pooblaščenih izvajalcev državne statistike uporablja Zakon o državni statistiki.  
 

 
V letu 2004 je SURS prejel 2 zahtevka po informaciji javnega značaja in v obeh 
primerih je bilo prosilcu ugodeno. 
  

 
 

                                                 
13 Uradni list  RS, št. 24/2003. 
14 Uradni list  RS, št. 115/2003. 
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IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ V  
LETU 2004 
 

»Širitev Evropske unije, velika dinamičnost sprememb v svetovnem gospodarstvu, 
svetovne mreže z obilico informacij, spremembe v pogledih na varstvo podatkov po 
11. septembru v ZDA in širše, vplivi družbe na področje zbiranja in izkazovanja 
podatkov in potencialno konkurenčno okolje monopolnim institucijam državnih 
statistik, uporaba podatkov za podporo politikam tudi pri operativnih in ne le 
strateških odločitvah – vse to bo vplivalo na naloge državne statistike v naslednjem 
obdobju.« (Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007, str. 2) 

 
Republika Slovenija je od sredine leta 2004 članica Evropske unije in s tem Statistični urad RS kot glavni 
izvajalec slovenske državne statistike v najpomembnejših statističnih organih Evropske komisije ni le 
opazovalec, temveč polnopravni član z glasovalno pravico. Statistika je bila v celotnem pogajalskem 
procesu pomemben člen podpore za razumevanje lastnega položaja na vseh pogajalskih področjih, in 
sicer tako za razumevanje pogajalskih izhodišč, za preračunavanja in za določanje strategij in taktik.  
Njena pomembna vloga je zdaj pri dokazovanju izpolnjevanja pogojev, potrebnih za prevzem skupne 
evropske valute. 
 
V pristopnem obdobju so se izostrile naloge in pristojnosti institucij v državni upravi. Z dopolnjevanjem 
pravnih predpisov in s sprejemanjem novih se je slovenska zakonodaja uskladila z evropsko. Povečalo se 
je poznavanje vsebin, za katere so odgovorne posamezne institucije in v prid racionalizacije dela pri 
uresničevanju vedno novih nalog razjasnila potreba po medsebojnem sodelovanju. SURS, Ministrstvo za 
finance in Banka Slovenije so sklenili medsebojni dogovor o sodelovanju na področju makroekonomskih in 
finančnih statistik glede delitve odgovornosti in dela, da bi na kar najučinkovitejši in najekonomičnejši  
način uresničile predvidene naloge. Za racionalnejše zbiranje podatkov, katerega posledica so 
razbremenjevanje poročevalskih enot, zmanjšanje stroškov in večja kakovost podatkov, je SURS sklenil 
dogovore o sodelovanju še s Telekomom Slovenije, Davčno upravo RS, Agencijo RS za javnopravne 
evidence in storitve, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Carinsko upravo RS ter Upravo RS za javna plačila.  
 
Ker boljše evidenčno okolje zagotavlja cenejše vire podatkov in večjo kakovost, je treba ohraniti enolične 
identifikatorje in mednarodno primerljive klasifikacije, izboljšati kakovost in nadgraditi evidenčno okolje 
države z resornimi statistikami. Proučiti je treba potrebo za sprejem  zakona o povezovanju evidenc. 
 
Izvajalci državne statistike so svoje opravljeno delo v preteklem letu ter načrtovano delo v letu 2005 ocenili 
in oblikovali s pomočjo strokovne javnosti, ki deluje v Statističnem svetu RS kot njenem najvišjem 
predstavniku ter v 26 statističnih sosvetih, v katerih je vključenih čez 500 članov, od teh več kot 400 iz 
zunanjih institucij. 
 

 
Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj v sredini leta 2004 pripravil 
gradivo Prednostne redne in prednostne razvojne naloge državne statistike v letu 200415, o katerem je 
razpravljal Statistični svet RS na svoji 10. seji, dne 8. 10. 2003. V nadaljevanju poročila so glavni poudarki iz 
navedenega gradiva predstavljeni v uvodu vsakega statističnega poglavja oz. podpoglavja. 
  

 
 
Letni program statističnih raziskovanj je konkretizacija nalog, ki jih je Vlada RS na področju statistike sprejela 
s srednjeročnim statističnim programom. Kako se glavne prednostne naloge srednjeročnega programa iz leta 
v leto uresničujejo, je v poročilu zapisano v ponavljajočem se podnaslovu Srednjeročni program statističnih 
raziskovanj 2003–2007.    

                                                 
15 Gradivo je dostopno na spletni strani SURS-a: http://www.stat.si/drz_stat_programi.asp 
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I    STATISTIČNA INFRASTRUKTURA 
 
 

10 Kakovost 

11 Klasifikacije 

12 Izobraževanje statistikov 

13 Elektronska obdelava podatkov 

14 Informacijske tehnologije 

17 Diseminacija 

18 Statistično usklajevanje 

19 Mednarodno sodelovanje 

22 Statistično raziskovanje in metodologija 

24 Registri 

25 Varstvo podatkov in statistična zaupnost 
 

 
 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile: 

• sodelovanje, povezovanje z domačim in mednarodnim okoljem,  
preglednost statističnih procesov, proizvodov in storitev; 

• izobraževanje uporabnikov, dajalcev podatkov, statistikov;  

• ravnotežje med zahtevami za podrobne podatke in zaščito podatkov;  

• spremljanje kakovosti;  

• notranji infrastrukturni projekti. 
 
 
 

 
10 Kakovost 

 
 
RAZVOJNE NALOGE  

Statistični urad RS 
R10991.01 Merjenje kakovosti podatkov v statističnih raziskovanjih;  

 
V letu 2004 je SURS nadaljeval merjenje kakovosti. 
 
Standardna poročila o 
kakovosti 

Na področju priprave Standardnih poročil o kakovosti (SPK) so potekale naloge za 
pripravo metodologije poročanja z opredeljenimi kazalniki ter tudi vzpostavitev 
primernega računalniškega okolja, ki bi omogočal enostavno pripravo poročil.  
 

Objava SPK 
POPIS-a 2002 

Eno od pomembnejših poročil, ki so bila pripravljena, je Standardno poročilo o 
kakovosti za Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2002, ki je tudi 
objavljeno na spletni strani SURS-a www.stat.si.  
 

Mednarodni projekt 
Quality in Statistics 

SURS se je v letu 2004 aktivno vključil v mednarodni projekt Quality in Statistics 
(kakovost v statistiki), v katerem so bili za izbrana statistična področja poleg 
standardnih poročil o kakovosti pripravljeni tudi samoocenjevalni vprašalniki 
DESAP16 za nosilce statističnih raziskovanj, kar pomeni, da so rezultati ocenjevanja 
namenjeni statistikom, ki izvajajo raziskovanja, in ne uporabnikom raziskovanja.  

                                                 
16 Eurostat je v letih 2003–2004 financiral projekt DESAP, ki so ga izvedli strokovnjaki finskega in nemškega 
statističnega urada. Predstavlja preizkus oblikovanja splošnega in široko uporabnega orodja za samoocenjevanje 
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Namen 
samoocenjevalnih 
vprašalnikov  

Vprašalnik omogoča opredelitev do praks, ki jih nosilci uporabljajo na vseh stopnjah 
priprave metodologije, zbiranja in obdelave podatkov in posredovanja statističnih 
rezultatov uporabnikom in zato veliko prispevajo k razumevanju in promociji 
kakovosti, pomagajo pa tudi vodstvu SURS-a, ki ima na ta način dodaten pregled 
nad kakovostjo posameznega statističnega raziskovanja.  
 

Mednarodno 
poročanje o rezultatih 
vprašalnikov DESAP 

Izpolnjene vprašalnike DESAP je SURS v začetku januarja 2005 posredoval 
Eurostatu in o tem pripravil posebno poročilo. V marcu 2005 je SURS obiskal zunanji 
ekspert Eurostata, ki je opravil notranji pregled dela in nalog v okviru navedenega 
projekta Phare. 
 

Kazalniki kakovosti  Posebna delovna skupina je v letu 2004 pripravila predlog kazalnikov kakovosti, ki 
naj bi v skladu z opredeljenimi razsežnostmi kakovosti predstavljali podlago za 
kvantitativno spremljanje kakovosti. 
 

Podatkovna baza 
kazalnikov kakovosti  

SURS je v letu 2004 nadaljeval začeto delo pri pripravi podatkovne baze kazalnikov 
kakovosti – od proizvodnih kazalnikov, katerim bodo sledili še uporabniško usmerjeni 
kazalniki. SURS bo bazo polnil avtomatsko, uporabnikom pa bo pri tem dajal 
enostavno primerljivost kakovosti različnih raziskovanj med seboj in tudi časovno 
primerljivost kakovosti (npr. primerjalno Anketo o delovni sili iz let 2003 in 2004) ter 
krajevno primerljivost kakovosti (primerjavo podobnih raziskovanj v raznih državah). 

 
Statistični urad RS 

R10991.02 Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov in analiza, 
R10991.03 Ugotavljanje prepoznavnosti SURS-a 

 
Kakovost znotraj statističnega sistema ni absolutna in sama po sebi še ne predstavlja specifične lastnosti 
določenega statističnega izdelka oz. storitve. O njej je vedno treba govoriti tudi v zvezi z namenom 
uporabe. Še več, če je kakovost nekega izdelka z vidika ene uporabniške skupine ocenjena kot dobra, 
lahko neka druga uporabniška skupina takšno oceno popolnoma zavrže ali ima do nje nevtralno stališče.  
 
Pilotna raziskava o 
zadovoljstvu 
uporabnikov 

Da bi ugotovili zadovoljstvo uporabnikov s statističnimi izdelki in storitvami, je SURS 
v maju in juniju 2004 izvedel obsežno pilotno raziskavo, ki je metodološka 
nadgradnja raziskave iz leta 2001. 
 

Glavni cilji raziskave  Glavni cilji raziskave so bili merjenje zadovoljstva uporabnikov s statističnimi izdelki 
in storitvami v letu 2003 in ugotavljanje uporabniških navad različnih uporabniških 
skupin.  
 

Študija javne podobe 
SURS-a  

Poleg tega je bila opravljena tudi študija javne podobe SURS-a. Mnenje o 
zadovoljstvu uporabnikov je SURS pridobil tudi na podlagi anketiranja tistih 
zaposlenih, ki na SURS-u posredno ali neposredno sodelujejo z uporabniki. 
 

Akcijski načrt SURS-a 
za leto 2005 kot 
odgovor na predloge 
in želje uporabnikov 

Kot odgovor na rezultate in predloge sodelujočih v raziskavi je bil pripravljen poseben 
akcijski načrt, s katerim naj bi se SURS znotraj danih možnosti še bolj približal željam 
in potrebam uporabnikov svojih storitev.  
 
Uporabniki bodo o napredku pri uresničevanju ciljev, ki si jih je SURS postavil v 
Akcijskem načrtu, obveščeni na spletni strani www.stat.si, v letu 2006 pa bo 
pripravljeno tudi posebno poročilo. 
  

Načrtovano v letu 
2005  

V jeseni 2005 namerava SURS izvesti web anketo, ki bo namenjena merjenju 
zadovoljstva obiskovalcev spletne strani. Rezultati bodo pripomogli k izboljšanju 
spletne strani SURS-a po meri uporabnikov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
posameznih faz statističnega raziskovanja, kjer kot statistično raziskovanje razumemo vsako raziskovanje v okviru 
evropskega statističnega sistema, kjer gre za zbiranje in obdelavo podatkov na mikroravni. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
V letu 2004 je SURS kot glavni usklajevalec sistema državne statistike uspešno nadaljeval aktivnosti, 
namenjene celostnemu obvladovanju kakovosti, kot si jih je zadal v Srednjeročnem programu statističnih 
raziskovanj 2003–2007 in se v programu uvrščajo v t. i. statistično infrastrukturo.  
 
Pharov projekt Kakovost v statistiki, katerega glavni usklajevalec je Eurostat,  je bil vzpostavljen v letu 
2004, in predstavlja za SURS priložnost za nov korak v razvoju pristopov in konceptov na področju 
ocenjevanja kakovosti, katerih osnova je bila postavljena v preteklih letih. SURS je na šestih izbranih 
statističnih področjih, ki so bila pilotno zajeta v projekt, skozi proces ocenjevanja in samoocenjevanja 
ugotavljal morebitne slabosti in pomanjkljivosti in na ta način določil nove smernice za izboljšave 
kakovosti v prihodnosti.  
 
Pri vpeljavi sistema kakovosti je SURS nekje na polovici načrtovane poti. Najpomembneje je, da se 
spreminjajo pogledi in naklonjenost zaposlenih za nadaljnje izboljšave, saj uvajanje kakovosti tudi zanje 
pomeni preglednejše delo z manjšo verjetnostjo napak. To pa je tudi cilj državne statistike: objava 
kakovostnih in pravočasnih podatkov, s katerimi bodo zadovoljni uporabniki v Sloveniji in EU-ju.  
 
 
 

 
11 Klasifikacije 

 
 
REDNE NALOGE  
 
111 Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD in  
112 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti – CPA 

Statistični urad RS 
 

Pravna podlaga V zadnjih petih letih je SURS razvil sistem statističnih ekonomskih klasifikacij, ki je 
usklajen z zahtevami evropske zakonodaje.  
 

Sodelovanje v delovni 
skupini NACE/CPA 
in  
sodelovanje pri 
projektu Operacija 
2007  

Strokovnjaki SURS-a aktivno sodelujejo v Eurostatovi delovni skupini NACE/CPA, ki 
skrbi za vzdrževanje in razvoj sistema statističnih ekonomskih klasifikacij, pripravlja 
izhodišča za razvrščanje dejavnosti in proizvodov, sodeluje z drugimi delovnimi telesi 
EU-ja in mednarodnimi institucijami pri razvoju in usklajevanju statističnih standardov 
s področja klasifikacij ipd.   
V okviru te delovne skupine je SURS tudi v letu 2004 skladno z glavno usmeritvijo 
srednjeročnega programa sodeloval pri projektu Operacija 2007.   
 

Spremembe 
klasifikacij 

Na 30. seji Statistične komisije OZN-a je bilo leta 2000 doseženo soglasje za pristop 
k reviziji klasifikacij dejavnosti ISIC in proizvodov CPC 2007. Prvi namen revizije je 
vključiti nove dejavnosti in proizvode in dati večjo težo storitvenim dejavnostim. Drugi 
namen revizije je doseči večjo mednarodno primerljivost podatkov, ki se izkazujejo 
po dejavnosti in proizvodih. To naj bi bilo doseženo s t. i. projektom zbliževanja 
evropske NACE in NAICS, ki jo uporabljajo ZDA, Kanada in Mehika. Namen projekta 
je tudi, da se proučijo in zmanjšajo razlike z drugimi velikimi klasifikacijami 
dejavnosti, kot so ANZSIC (Avstralija in Nova Zelandija), JSIC (Japonska) in NatSIC 
(Kitajska). 
 

Sprememba klasifikacij dejavnosti ISIC, NACE in SKD bo imela daljnosežne posledice na razvrščanje 
podjetij, izkazovanje podatkov, primerljivost časovnih vrst podatkov itd. 
 
113 Razne klasifikacije 

Statistični urad RS 
113.02 Enotna klasifikacija vrst objektov; 
  
Predstavitev 
klasifikacije 

Klasifikacija CC-SI temelji na evropski klasifikaciji gradbenih objektov in je 
dopolnjena z nacionalnimi podrazredi. Klasifikacija je sestavni del uredbe o enotni 
klasifikaciji vrst objektov in objektov državnega pomena in kot taka predstavlja 
podzakonski akt Zakona o graditvi objektov. Klasifikacija se uporablja pri statistiki 
gradbeništva že nekaj let, od leta 2003 pa je tudi državni standard. 
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Pomoč uporabnikom  V preteklem letu je SURS dajal pojasnila uporabnikom pri uporabi Enotne 
klasifikacije vrst objektov ter spremljajočih pojasnil.  
 

Komisija za izvajanje 
in usklajevanje 
klasifikacije  

Leta 2003 ustanovljena komisija, sestavljena iz dveh članov SURS-a in dveh članov 
MOPE-ja, za izvajanje in usklajevanje enotne klasifikacije vrst objektov se v letu 
2004 ni sestala, saj ni prejela nobene pobude za spremembo klasifikacije. 

 
Ministrstvo za finance 

 
113.04 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, 
zadolževanja in odplačil dolga; 

V letu 2004 se je nadaljevalo delo na dopolnitvah ekonomske klasifikacije17 z novimi skupinami kontov, 
konti in podkonti za potrebe pravilnega evidentiranja sredstev, ki jih državni proračun, in prek njega lokalni 
proračuni, dobiva iz Evropske unije, ter sredstev, ki jih bo s članstvom v EU-ju Slovenija plačevala v 
proračun EU-ja.  
Pripravljene so bile tudi dopolnitve ekonomske klasifikacije na podlagi novo sprejete davčne zakonodaje. 
 
Pravna podlaga  Vstop Slovenije v EU in nova davčna zakonodaja. Vse spremembe so bile že 

objavljene v Uradnem listu RS in veljajo od 1. 1. 2005. 
 

Ministrstvo za finance 
113.05 Programska klasifikacija izdatkov državnega proračuna18 

Leta 2000 je Ministrstvo za finance prvič predpisalo in uvedlo novo funkcionalno-programsko klasifikacijo 
izdatkov državnega proračuna19, ki se uporablja kot podrobnejša operativna klasifikacija pri pripravi, 
izvrševanju in poročanju državnega proračuna ter za analize porabe javnofinančnih sredstev za potrebe 
državnega proračuna.  
 
Prvič je bila uporabljena pri procesu priprave državnega proračuna za leto 2001.  
V letu 2003 je bila preimenovana v programsko klasifikacijo in dopolnjena v skladu z ugotovljenimi 
potrebnimi dopolnitvami in spremembami pri uporabi klasifikacije v preteklih letih20. 
 
Spremembe 
programske 
klasifikacije v letu 2004  

V letu 2004 je Ministrstvo za finance v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
nadaljevalo pripravo programske klasifikacije tudi za lokalno raven države. Konec 
leta 2004 so bile pripravljene spremembe programske klasifikacije za državni 
proračun in programska klasifikacija izdatkov za lokalne skupnosti, ki se bo prvič 
uporabila pri pripravi proračunov občin za leto 2006. 

 
115 Klasifikacije na področju socialnih statistik  

Statistični urad RS 
115.01 Standardna klasifikacija poklicev;  
 

Sodelovanje in pomoč 
uporabnikom  

V letu 2004 je SURS sodeloval z uporabniki Standardne klasifikacije poklicev, dajal 
metodološka pojasnila, mednarodne primerjave, svetoval glede njene uporabe v 
različnih računalniško podprtih zbirkah podatkov, tekoče razreševal nejasne primere 
razvrščanja dela v poklice, sprejemal pobude za spremembe ter dopolnitve in se s 
predlagatelji dogovarjal o možnih klasifikacijskih rešitvah.  
 

Posodobitev SKP – 
načrtovano za leto 
2005 

Komisija za spremembe, dopolnitve in razlago SKP-ja, ki deluje v okviru SURS-a, je 
v oktobru ugotovila, da bi bilo smotrno, da SURS začne priprave na ponovno 
posodobitev SKP-ja. Ugotovitve komisije so se pojavile hkrati z obvestilom ILO-ja21  o 
aktivnostih posodobitve ISCO-88. ILO je različnim institucijam v državah poslal 

                                                 
17 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, 
evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je objavljen v Uradnem listu (glej 
http://www.sigov.si/mf/slov/proracun/klasifikacije.htm).   
18 Programsko-funkcionalna Klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja 
svoje naloge in programe. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, ki je objavljen v 
Uradnem listu (glej http://www.sigov.si/mf/slov/proracun/klasifikacije.htm).   
19 Uradni list RS, št. 43/2000. 
20 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, Uradni list RS, št. 112/2003. 
21 Mednarodna organizacija dela (ILO) je na podlagi odločitev 17. Mednarodne konference statistikov dela začela 
aktivnosti za posodobitev Mednarodne standardne klasifikacije poklicev ISCO-88, ki naj bi bila skladno s priporočilom 
Statistične Komisije Združenih narodov pripravljena za sprejetje konec leta 2007 in za uporabo v popisih prebivalstva 
okoli leta 2010. 
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poseben vprašalnik za predložitev mnenj in predlogov v zvezi s posodobitvijo ISCO-
88. Na seji Statističnega sosveta za statistiko dela (decembra 2004) je bil sprejet 
predlog SURS-a, da slovenske institucije, ki jih je ILO zaprosil za sodelovanje v 
aktivnostih posodobitve ISCO-88 usklajuje SURS ter da se te aktivnosti čim bolj  
združijo z delom na posodobitvi SKP-ja.  
Začetek intenzivnejšega dela na teh nalogah je bil, skladno z razpoložljivimi viri 
SURS-a, prestavljen v leto 2005.         

 
Statistični urad RS 

115.02 Razne klasifikacije s področja izobraževanja in usposabljanja;  
 

Delna posodobitev 
šifrantov in 
prevajalnikov  

SURS je statistična raziskovanja, izkazovanja in posredovanja mednarodno 
primerljivih podatkov s področja izobraževanja izvajal s pomočjo delno posodobljenih 
šifrantov in prevajalnikov za opredeljevanje ravni in vrste dosežene javnoveljavne 
izobrazbe.  
 

Sodelovanje in pomoč 
uporabnikom  

SURS je tudi v letu 2004 stalno sprejemal prošnje raznih subjektov za pomoč v zvezi 
z uporabo (starih, novih, nacionalnih, mednarodnih) šifrantov s področja 
izobraževanja, usposabljanja, zahtevnosti dela in v zvezi z razumevanjem in 
umeščanjem novih programov in doseženih kvalifikacij v stare sisteme. SURS si je 
prizadeval uporabnikom pomagati in svetovati v skladu s svojimi pristojnostmi.   
 

 
116 Klasifikacije za statistike zunanje trgovine 

Statistični urad RS 
 
Klasifikacije, ki se uporabljajo v statistiki blagovne menjave in so se v začetku leta 2004 spremenile, so 
bile usklajene in dopolnjene skladno s spremembami. Ob vstopu Slovenije v EU je bilo treba zaradi 
sprememb v uporabi šifer (npr. uporaba alfanumerične šifre namesto numerične šifre, idr.) prilagoditi 
obstoječe oz. na novo pripraviti nekatere šifrante (npr. države, valute, šifrant proizvodov po Kombinirani 
nomenklaturi (KN), povezovalni šifrant med različnimi šifranti).    
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti   

• Uredba Komisije (ES) št. 1810/2004, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta 
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski 
tarifi, kjer je Kombinirana nomenklatura (KN), ki velja v letu 2005, tudi 
objavljena.  

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Kombinirana nomenklatura: med glavnimi usmeritvami SPSR-ja na področju klasifikacij je omenjena tudi 
uvedba poglavja 98, ki se uporablja za poenostavljeno deklariranje izvoza (EXTRASTAT) oz. odprem ter 
prejemov (INTRASTAT) proizvodnih linij v nacionalno različico Kombinirane nomenklature (KN), se je 
izkazala za nepotrebno, ker je z vstopom Slovenije v EU neposredno začela veljati Uredba Komisije (ES) 
št. 1789/2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski 
tarifi, v kateri je bila objavljena KN za leto 2004.  
 
Lista proizvodov   Podobno velja za listo proizvodov, za katero pri Intrastatu ni treba izpolnjevati neto 

mase, kajti ta lista je priloga v izvedbeni uredbi za Intrastat, ki je prav tako začela 
veljati z vstopom v EU. Prek članstva v Odboru za carinski zakonik Sekcije za tarifno 
in statistično nomenklaturo ima SURS možnost aktivnega vplivanja na spremembe 
KN-ja.       

 
 
117 Standardna klasifikacija teritorialnih enot  

Statistični urad RS 
 

Pravna podlaga  V Uredbi o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (SKTE)22, katere skrbnik je SURS, 
so dane pravne osnove veljavne teritorialne členitve Slovenije in služi tudi za 
izkazovanje mednarodno primerljivih statističnih podatkov. V Evropski uniji to 

                                                 
22 SKTE je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, 
posredovanju in izkazovanju podatkov o teritorialni razdelitvi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 28/2000). 
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področje ureja Uredba NUTS23.  
 

Vlada RS o uredbi 
SKTE  

SURS je januarja 2004 pripravil informacijo za Vlado RS o izvajanju uredbe NUTS v 
Sloveniji in prilagajanju veljavni uredbi o SKTE-ju. Vlada RS je na svoji 59. seji v letu 
2004 v zvezi s tem sprejela naslednje sklepe: 

• Če bo doseženo soglasje o spremembah teritorialnih enot na ravni 
SKTE 3 pred 1. majem 2004, bo SURS pripravil predlog o spremembi 
uredbe SKTE in te spremembe uveljavljal pri Eurostatu. 

• SKTE ostane na drugi ravni (SKTE 2) do konca pogajanj 
nespremenjen, vendar se podatki na tej ravni ne izkazujejo. 

• SURS v usklajevalnem procesu priprave aneksa k uredbi NUTS 
opozori Eurostat na opombo o statusu pogajanj na ravni NUTS 2 in jo 
tudi uveljavlja. 

 
Uresničevanje sklepov 
Vlade RS 

Na ravni SKTE 3 (12 statističnih regij) do 1. maja 2004 ni bilo doseženo soglasje o 
spremembah, zato SURS ni mogel pripraviti predloga. V skladu z drugim sklepom 
SURS ni objavljal podatkov na ravni NUTS 2. V skladu s tretjim sklepom Vlade je 
SURS aktivno sodeloval pri uveljavljanju opombe v aneksu uredbe NUTS in pri 
pogajanjih za novo delitev na ravni NUTS 2. 
 

Teritorialna členitev 
držav pristopnic v EU 

Aneks k Uredbi št. 1059/2003 vsebuje teritorialno členitev držav članic EU15 na treh 
ravneh NUTS. Z vstopom novih članic 1. maja 2004 pa bi morala biti uredba 
dopolnjena s teritorialno členitvijo novih članic. Eurostat je bil zadolžen, da z vsemi 
državami pristopnicami doseže soglasje o njihovi teritorialni členitvi ob upoštevanju 
določil Uredbe št. 1059/2003. 
 

Marca 2004 je SURS prejel poziv Eurostata k pregledu predloga Aneksa I k Uredbi št. 1059/2003 glede 
pravilnosti poimenovanja enot NUTS. V poslanem predlogu je bila Slovenija na ravni NUTS 1 in NUTS 2 
navedena kot celota, na ravni NUTS 3 pa razdeljena na 12 obstoječih statističnih regij.  
 
V skladu s sklepom Vlade RS je SURS v odgovoru Eurostatu zahteval, da se v aneksu k uredbi NUTS pri 
teritorialni ravni NUTS 2 doda opomba »provisional« v skladu s Pristopno pogodbo.  
 
Predlog dopolnitve je obravnavala tudi Delovna skupina za statistiko pri Svetu EU novembra 2004. Ker 
predlog Slovenije o vključitvi opombe »provisional« ni bil sprejet, je bila dana rezervacija na predlog 
dopolnitve Uredbe NUTS. 
Sklep sestanka Delovne skupine za statistiko je bil, da se rešitev poskuša najti v okviru dvostranskih 
pogovorov med Slovenijo in Evropsko komisijo. Tehnični sestanek, ki je sledil decembra 2004, je po 
mnenju slovenske delegacije prispeval k boljšemu razumevanju stališč, ni jih pa zbližal. 
 
Minister brez listnice, zadolžen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dr. Ivan Žagar, je v dopisu  
Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU-ju januarja 2005 potrdil vztrajanje pri rezervaciji do 
predloga k aneksu uredbe NUTS, kar je bilo posredovano predsedstvu EU-ja. 
 
Na sestanku delovne skupine za statistiko pri Svetu EU-ja marca 2005 je Slovenija ponovila, da vztraja pri 
rezervaciji.  
Predlog dopolnitve uredbe št. 1059/2003 je bil uvrščen na zasedanje Odbora stalnih predstavnikov 
(COREPER). V gradivo za zasedanje je bila vključena tudi Deklaracija o slovenskem stališču, ki sta jo 
pripravili Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Služba Vlade RS za evropske 
zadeve. SURS je Deklaracijo poslal v potrditev na Vlado in pozneje Stalnemu predstavništvu RS pri EU-
ju, s čimer  je izpolnil in zaključil svoje obveznosti.  
 
Marca 2005 je bila na Odboru stalnih predstavnikov sprejeta deklaracija Komisije, s katero je dana 
osnova, ki omogoča razdelitev Slovenije na ravni NUTS 2 že pred letom 2008. 
 
V letu 2004 je SURS tudi s podatkovno in grafično podporo aktivno sodeloval pri pripravi predlogov za 
teritorialno členitev na ravni NUTS 2. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
23 Regulation EC No 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common 
classification of territorial units for statistics. 
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11991  Klasifikacije  
 
11991.01  Strežnik za statistične klasifikacije – KLASJE  

Statistični urad RS 
 

Projekt E-Klasje  SURS je v okviru projekta E-Klasje – omrežno dostopen klasifikacijski strežnik 
(program projektov E-uprava) začel pripravljati študijo izvedljivosti, katere namen je 
bil proučiti možnost uporabe t. i. načela »vzajemne katalogizacije klasifikacij, 
nomenklatur in šifrantov« v okviru državne uprave. Pri tem se uporabljajo pravila, 
orodja in programska oprema, ki jih je razvil SURS za vzdrževanje statističnih 
klasifikacij. 

Uporabniško prijazen 
dostop in uporaba 
klasifikacij   

V letu 2004 je bila namenjena posebna pozornost informacijski podpori in 
pregledovanju vsebinskega razvrščanja. Uporabnikom bo olajšano iskanje in 
preiskovanje objavljenih klasifikacij. Razvrstitve so narejene za različne potrebe, zato 
je pri vsaki opisan tudi namen, za katerega je bila izdelana. 
Vsebinska razvrstitev se (lahko) uporablja v kombinaciji z neposrednim iskanjem s 
kratkim imenom ali dolgim imenom (ali poljubnim nizom znakov) ali z iskanjem 
posameznih postavk (kategorij) klasifikacije. 
 

 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Velik del klasifikacij, ki jih pri zbiranju, obdelavi in izkazovanju podatkov uporablja SURS, spada v okviru 
Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj v t. i. statistično infrastrukturo. Poleg tega SURS 
uporablja še vrsto nomenklatur in drugih, (neodvisnih) šifrantov, namenjenih uporabi v posameznih 
statističnih raziskovanjih.  
 
Baza klasifikacij  V bazi klasifikacij je bilo konec leta 2004 več kot 800 klasifikacij in šifrantov v eni 

različici ali več ter med njimi čez 80 pretvornikov. Projekt Omrežno dostopen 
klasifikacijski strežnik je bil vključen v Akcijski načrt e-uprave do leta 2004 ter 
razvrščen v skupino G2G (e-storitve znotraj uprave). 
 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R115 Klasifikacije na področju socialnih statistik  

Statistični urad RS 
R115.01 Standardna klasifikacija izobraževanja;  
 

Namen nove SKI  Namen priprave standardne klasifikacije izobraževanja in njenega sprejetja z uredbo 
je izdelava in uvedba razvojno napredno usmerjenega klasifikacijskega sistema, 
izhajajočega iz nacionalnega okolja, z upoštevanjem razvojnih usmeritev in politik 
EU-ja na področju izobraževanja in usposabljanja. Slovenija se kot podpisnica 
mednarodnih deklaracij, med drugim Kopenhagenske in Bolonjske, pridružuje 
procesom oblikovanja izobraževalnih struktur, ki naj bi bile transparentne, naravnane 
na učne dosežke, temelječe na kompetencah itd. Evropski cilji na področju 
izobraževanja in usposabljanja poudarjajo vseživljenjsko izobraževanje, lažji dostop 
oziroma prehodnost v izobraževanju, povezovanje formalnega in neformalnega 
izobraževanja. SURS si prizadeva, da bi te najnovejše vidike ustrezno vključil v nov 
klasifikacijski sistem. 
 

Priprava predloga v 
okviru posebne 
delovne skupine  

Člani delovne skupine za pripravo predloga standardne klasifikacije izobraževanja, v 
kateri SURS sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (zdaj Ministrstvo za 
visoko šolstvo in znanost in Ministrstvo za šolstvo in šport), so v juniju 2004 pripravili 
delovno gradivo, ki je vsebovalo konceptualno-metodološko osnovo in strukturo 
klasifikacijskega sistema. 
 

Upoštevanje vsebin 
Zakona o znanstvenih 
naslovih in evropskega 
kvalifikacijskega 
ogrodja 

Gradivo je bilo septembra obravnavano na posebnem sestanku ministra, pristojnega 
za izobraževanje z vabljenimi eksperti24. Konceptualno-metodološka zasnova je bila 
ocenjena kot primerna podlaga za nadaljnje delo in obravnavo v širši strokovni 
razpravi. Izraženo je bilo stališče, da je treba pripravo standardne klasifikacije 
izobraževanja povezati s pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o znanstvenih 
naslovih in s pripravo evropskega kvalifikacijskega ogrodja na področju visokega 

                                                 
24 Dopis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 604-15/2003/2 z dne 30. 9. 2004; Zadeva: Priprava standardne 
klasifikacije izobraževanja      
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šolstva, v tem kontekstu je treba načrtovati (premakniti iz leta 2004 v leto 2005) tudi 
rok za pripravo in sprejem vladne uredbe o standardni klasifikaciji izobraževanja.  
 

Zaradi kompleksnosti problematike, deloma pa tudi zaradi obremenjenosti članov delovne skupine z 
rednimi in drugimi nalogami je priprava novega klasifikacijskega sistema izobraževanja v letu 2004 
napredovala razmeroma počasi. V zadnjih mesecih leta 2004 je bilo delo usmerjeno na proučitev in 
zasnovo organizacijsko-informacijskih rešitev. V to delo so bili dodatno, poleg članov delovne skupine, 
vključeni še strokovnjaki različnih področij SURS-a.    
 
Predviden datum 
priprave predloga 
SKI/dejavnost 
poklici/izobrazba – 
testna metodologija 
 

Glede na okoliščine je SURS Vladi RS posredoval predlog za zamik obravnave in 
sprejema uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije izobraževanja, in sicer 
na zadnje četrtletje leta 2005. V letu 2004 je SURS uresničil razvojno nalogo 
izdelave testne metodologije za prikaz in proučevanje povezav med poklici in 
dejavnostjo ter med poklici in izobrazbo. Rezultati raziskovanja in izkušnje so bili 
objavljeni v publikaciji Razvojna vprašanja statistike v prvi polovici leta 2004.  
 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
Razvojna naloga je bila povezana z usmeritvami Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–
2007, in sicer s prizadevanji zagotavljati osnove za oblikovanje in odločanje s posamičnimi politikami RS – 
v tem primeru predvsem s strategijo razvoja trga dela in zaposlovanja in s strateškimi cilji na področju 
izobraževanja. SURS si prizadeva, da bi poleg splošnih podatkov statistike dela in statistike 
izobraževanja, ki se nanašajo na trga dela, spremljal in izkazoval tudi številne povsem posebne podatke, 
kot so: kakšno vrsto izobrazbe glede na raven in področje imajo osebe, ki se zaposlujejo v določenem 
poklicu, v katerih poklicih se sploh zaposlujejo osebe, kateri so najpogostejši poklici v posameznih 
dejavnostih in podobno.      
 
 

 
12 Izobraževanje statistikov 

 
 
RAZVOJNE NALOGE  

Statistični urad RS 
R12991.01 Razvoj programa za izobraževanje statistikov  
 
V letu 2004 je SURS nadaljeval razvoj programa izobraževanja statistikov in v program izobraževanja 
aktivno vključil tudi pooblaščene izvajalce državne statistike, ki so se v letu 2004 nekaterih izobraževanj 
udeležili skupaj z zaposlenimi na SURS-u.  
 
Izobraževanje 
zaposlenih na  
SURS-u  
 
 
 
 
 
 

Zaposleni na SURS-a so se v okviru sheme internega25 in eksternega26 
izobraževanja usposabljali na različnih področjih: statistično, informacijsko-
tehnološko in upravljavsko. Pri slednjem je bila ciljna populacija srednji in visoki 
menedžment zaradi pridobivanja znanja za boljše upravljanje in večjo kakovost dela 
na SURS-u.  
 

Zaposleni na SURS-u so za izobraževanje v letu 2004 porabili okoli 7708 ur.  
Izobraževanje na 
področju statistike  

Izobraževanje na področju statistike je potekalo interno in eksterno; udeležilo se ga 
je 176 uslužbencev, skupno število porabljenih ur je bilo 3596.  
 

Vsebine izobraževanja 
na področju statistike  

Izobraževanje na področju statistike je bilo sestavljeno iz naslednjih sklopov:  
• vzorčenje in anketna metodologija; 
• statistična zaščita podatkov; 
• osnovna načela statističnega objavljanja ter  
• predavanja s področja klasifikacij oz. klasifikacijskega strežnika.  

 
Posebna 
izobraževanja za 
statistike začetnike  

V letu 2004 so predavanja za statistike začetnike vključevala:  
• pregled slovenskega in evropskega statističnega sistema;  
• proces pretoka podatkov;  

                                                 
25 Interno izobraževanje – Izobraževalni tečaji, ki so bili izvedeni na SURS-u v letu 2004.  
26 Eksterno izobraževanje – udeležbe na tečajih, seminarjih, konferencah, itd. v Sloveniji in izobraževanje v tujini.  
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• osnove anketne metodologije;  
• osnove klasifikacij;  
• pomen administrativnih virov in statističnih registrov;  
• časovne vrste;  
• zakrivanje;  
• kakovost v statistiki;  
• dokumentacijo statističnih raziskovanj in  
• diseminacijo. 

 
In-country training 
course  

SURS je delno izobraževanje za statistike organiziral tudi ob pomoči donacijskih 
sredstev (Phare Multi-Beneficiary) in v Ljubljani organiziral nekaj tečajev s statistično 
vsebino (t. i. In-country training course), kamor so bili poleg uslužbencev SURS-a 
povabljeni tudi predstavniki pooblaščenih izvajalcev v okviru sistema državne 
statistike. Tečaji so bili zelo dobro sprejeti tako na SURS-u kot tudi v drugih 
institucijah. 
 

Izobraževanje na 
področju informacijske 
tehnologije  

Ostali udeleženci izobraževanja so se izobraževali na področju informacijske 
tehnologije (na različnih ravneh, od računalniške pismenosti do uporabe zahtevnih 
računalniških paketov) in na področju menedžmenta. 

Šolanje ob delu  Poleg navedenih tečajev in predavanj so se uslužbenci SURS-a vključevali tudi v 
šolanje ob delu (za pridobitev javnoveljavnih nazivov) 27. 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
V srednjeročnem programu statističnih raziskovanj je kot pomembna podpora politiki celostnega 
obvladovanja kakovosti statističnih izdelkov in storitev naveden tudi razvoj človeških virov. Izobraževanje 
na vseh področjih pomembno vpliva na razvoj razpoložljivih človeških virov na SURS-u. 
 
Sodelovanje z ministrstvi in institucijami javnega sektorja pri gradnji evidenc in razvoju njihove statistične 
nadgradnje (resornih statistik), ki se je v letu 2004 še okrepilo, je podprto z ustrezno izmenjavo znanja in 
izkušenj v izobraževanju in praktičnih delavnicah ter pomeni odpiranje poti za večjo racionalizacijo na 
državni ravni in zmanjševanje administrativnih ovir za dajalce podatkov. Zato je SURS poleg 
izobraževanja zaposlenih na SURS-u in vključevanja pooblaščenih izvajalcev državne statistike  
organiziral tudi posebne delavnice, namenjene dajalcem podatkov, ki so v letu 2004 potekale predvsem v 
okviru projekta Intrastat (glej področje 53 Menjava Blaga).  
 
Uspešno sodelovanje SURS-a s stroko, znanstvenoraziskovalno sfero, mediji, pomembno vpliva na 
izboljšanje statistične pismenosti uporabnikov, zato je aktiven pristop pri izmenjavi znanja in izkušenj 
stalna naloga SURS-a. 
 
 
 

 
13 Elektronska obdelava podatkov 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Uvajanje novih tehnologij na področju zbiranja statističnih in drugih podatkov bo postopoma ena 
najpomembnejših faz modernizacije in racionalizacije statističnega sistema. V podobno smer potekajo 
procesi tudi od poročevalskih enot prek spletne tehnologije, kar pomeni, da bo ročno vpisovanje podatkov 
na klasične, tiskane  obrazce  zamenjalo elektronsko.  
 
SURS je v letu 2004 zbiral podatke iz primarnih (poročevalske enote – podjetja in drugi subjekti) in 
sekundarnih virov (različne administrativne evidence in registri).  
 
Podatki iz primarnih virov so se zbirali predvsem na klasičen način (papirni vprašalniki), delno tudi 
elektronsko in prek spleta ter s telefonskimi in terenskimi anketami. Podatki iz administrativnih virov so se 
od institucij – dajalcev podatkov večinoma prevzemali v elektronski obliki. 
 
 
 

                                                 
27 Glej posebno poglavje A. ORGANIZACIJA, KADRI IN IZOBRAŽEVANJE V LETU 2004.  
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Zbiranje in obdelave podatkov 

 
  
Število razposlanih 
statističnih vprašalnikov 
in število statističnih 
raziskovanj  

 
V letu 2004 je SURS razposlal okoli 570.000 statističnih vprašalnikov za 102 različni 
statistični raziskovanji.  
  

Število razposlanih 
obvestil in drugih pošiljk  

 
 
 
 

 
 

 
 
Poročevalskim enotam in uporabnikom statističnih podatkov je bilo razposlanih več kot 
35.000 obvestil in drugih pošiljk, zaradi precejšnjega števila neodgovorov s strani  
poročevalskih enot pa tudi 150.619 opominov.  
  

Statistika anketnega 
studia  
 
 
 
 
 
 

 
 
SURS (anketni studio) je izvajal  5 telefonskih in 4 terenske ankete (nekaj mesečno, 
nekaj četrtletno ali letno), ki so skupno zajele približno 78.000 anketiranih subjektov, 
predvsem gospodinjstev.  
  

Vsi podatki so bili računalniško obdelani (podatki na papirnih obrazcih so bili predhodno vneseni v 
računalniški sistem) in preverjeni (formalno-logične in vsebinske kontrole podatkov) ter po potrebi 
usklajeni s poročevalskimi enotami (predvsem po telefonu).    
 

 
Elektronsko poročanje 

 
 
Področje elektronskega poročanja podjetij je v fazi razvoja in se kot prednostna infrastrukturna naloga 
nadaljuje tudi v letu 2005.  
 
Intrastat 
 

V letu 2004 je bila na tem področju uspešno zaključena prva faza izgradnje 
informacijskega sistema Intrastat28, ki zagotavlja podjetjem možnost elektronskega 
poročanja o svoji blagovni menjavi z državami članicami EU-ja. Na podlagi sklepa 
Vlade z dne 22. 4. 2004 in dogovora o sodelovanju med SURS-om in Carinsko 
upravo RS z dne 29. 4. 2004, podatke za vso Slovenijo zbira, pregleduje in usklajuje 
Carinski urad Nova Gorica. 
 

V Sloveniji je v letu 2004 za Intrastat mesečno poročalo približno 5470 poročevalskih 
enot, ki so večinoma poročale elektronsko – spletni obrazec, sporočilni sistem za 
izmenjavo elektronskih sporočil. 
  

 
 

Pridobivanje administrativnih virov podatkov 
 

 
Najpomembnejši 
dajalci administrativnih 
podatkov 

 
Najpomembnejši dajalci administrativnih podatkov so bili v letu 2004:  

• Davčna uprava RS,  
• Carinska uprava RS,  
• Uprava RS za javna plačila,   
• Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,  
• Ministrstvo za notranje zadeve,  
• Geodetska uprava RS, 
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

 
Navedene institucije administrativne podatke pošiljajo v skladu z Letnim programom 
statističnih raziskovanj oz. na podlagi dogovorov, sklenjenih s SURS-om29.  
 

Posebna pravila pri 
prenosu podatkov 

Pri prenosu in uporabi navedenih podatkov se upoštevajo tehnična, organizacijska in 

                                                 
28 1. 5. 2004 je steklo redno mesečno statistično raziskovanje INTRASTAT, ki nadomešča podatke s carinskih 
deklaracij za tisti del blagovne menjave, ki poteka med državami članicami EU-ja. 
29 Glej tudi poglavje PRAVNI OKVIR DELOVANJA.  
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metodološka pravila glede varovanja zaupnosti podatkov, saj gre večinoma za 
individualne podatke, s katerimi se polnijo statistični registri ali se uporabljajo kot vir 
za različne statistike (npr. statistiko zunanje trgovine, strukturne statistike, agregate  
nacionalnih računov ipd.). 
 

 
Urejanje podatkov 

 
 
Na področju urejanja podatkov se v svetu vedno pogosteje uporabljajo statistične metode avtomatskega 
urejanja. Temu sledi tudi SURS, ki na tem področju uporablja programsko opremo SAS. Obseg tovrstnega 
urejanja se je povečal predvsem na področju socialnih in zaposlitvenih statistik. 
 

 
Spletne strani 

 
 
Nadaljeval se je razvoj spletnih strani. Med drugim je bila dodana podatkovna baza rojstnih imen 
državljanov Slovenije in izdelana rešitev za interaktivno iskanje po bazi (frekvence imen, porazdelitve po 
regijah). Storitev je  pritegnila precejšnjo pozornost uporabnikov. 
 

 
 

 
14 Informacijske tehnologije 

 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

 
Računalniška strojna in programska oprema SURS-a je na dveh prostorsko ločenih lokacijah (Vožarskem 
potu 12 in Parmovi 33), ki sta medsebojno povezani s skupnim komunikacijskim omrežjem državnih 
organov, ki hkrati omogoča povezave s centralno računalniško in komunikacijsko opremo Centra Vlade 
RS za informatiko (CVI) 30. Poleg povezav, ki jih zagotavlja komunikacijsko omrežje državnih organov, 
SURS vzdržuje komunikacijsko povezavo z Eurostatom za potrebe rednega poročanja ter za dostop do 
njihovih podatkovnih zbirk in dokumentov, v letu 2004 pa je bila vzpostavljena tudi možnost neposrednega 
računalniškega prenosa podatkov na Banko Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije. 
 
Tehnična podpora  Redno se je izvajala vsa potrebna sistemsko-tehnična in operativna podpora za 

celoten delovni proces SURS-a ter nekatere zunanje dogodke (letno mednarodno 
statistično posvetovanje v organizaciji SURS-a in Statističnega društva Slovenije, 
aktivnosti, povezane z jubilejem 60-letnice uradne slovenske statistike). 
 

Konsolidacija 
strežnikov 

Uresničitev cilja konsolidacije strežnikov je, da se število strežnikov zmanjša. Ker je 
to povezano z ureditvijo podatkov in različnimi infrastrukturnimi projekti, ki so v teku, 
se naloga v letu 2005 nadaljuje. Redno se je izvajala administracija in garancijsko 
vzdrževanje obeh diskovnih polj IBM ESS, ki sta dodeljeni desetim strežnikom, ki so 
vitalnega pomena za proizvodni proces SURS-a. Na treh strežnikih podatkovnega 
tipa je nameščen sistem za upravljanje baz podatkov Oracle, ki se uporablja za 
upravljanje baz podatkov različnih statističnih raziskovanj, administrativnih virov in za 
izvajanje infrastrukturnih aplikacij. Preostali strežniki, ki so datotečnega tipa, služijo 
za izvajanje funkcij vnosa, logične kontrole in obdelave podatkov ter elektronski pošti 
in pisarniškemu poslovanju.   
 

IT oprema  V preteklem letu je bilo instaliranih 100 osebnih računalnikov, kupljenih konec leta 
2003, približno enako število pa jih je bilo prenovljenih. Razvita je bila splošna 
programska oprema različica 5, ki vključuje zelo zahtevno posodobitev Windows XP 
SP2; ta različica bo v masovni uporabi v letu 2005. 
 
Druge aktivnosti v zvezi s potrebno opremo so bile: 

• razpis za dobavo opreme za projekt Intrastat in drugi razpisi za nabavo 
osebnih računalnikov pri CVI, 

• podaljšanje pogodb o vzdrževanju za programsko opremo Oracle, SAS, 

                                                 
30 Center Vlade RS za informatiko deluje znotraj Ministrstva za javno upravo. 
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Blaise, PC-AXIS, TPL in TOAD,  
• za področje Microsoftovih orodij in storitev je bila pogodba sklenjena že 

v letu 2003 (EA 6.0 Agreement). 
 

Projekti v letu 2004 V letu 2004 so se začele operativne aktivnosti na projektu prenove SURS-ovih 
aplikativnih rešitev, ki tečejo na centralnem vladnem strežniku IBM OS/390 na CVI in 
njihova migracija v lokalno okolje. Projekt vključuje naslednje (pod)projekte oziroma 
module:  

• priprava ustrezne informacijsko-tehnične infrastrukture, 
• konverzija cobolskih, TPL, Godar, PL/I in BO programov,  
• razvoj baze podatkov Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva, 
• razvoj rešitve za podporo izdelave adresarjev, 
• posodobitev postopkov arhiviranja ter   
• analiza in prenos vsebin iz Bete 93 v lokalno okolje SURS-a. 
 

 
 

 
15 Podatkovne baze 

 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Na novo so bile vzpostavljene baze s podatki iz raziskovanj s področij informacijske družbe in uporabe 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, poslovnih storitev, industrije (prihodek od prodaje in nova 
naročila) in socialnih statistik (EU-SILC). Za potrebe izračuna indeksa stroškov dela je bila izdelana baza 
podatkov iz več virov (administrativnih, raziskovanje ZAP/M) in narejena vsa programska oprema za 
potrebne izračune. 
 
Na področju statistike poslovnih subjektov je bila ustvarjena baza podatkov, v kateri se podatki poslovnega 
registra Slovenije (PRS) kombinirajo  z drugimi viri (SRDAP, DAK, podatki iz različnih  raziskovanj, 
dohodnina ipd.). Razvita je bila tudi vsa  programska oprema za potrebe obdelave podatkov in izdelave 
izračunov, ki se poročajo v EU. V podatkovnem skladišču končnih podatkov je bila vzpostavljena baza za 
področje statistike o poslovnih subjektih. 
 
Prvo produkcijsko 
podatkovno skladišče  

Vzpostavljeno je bilo prvo produkcijsko podatkovno skladišče, ki poleg končnih 
podatkov vsebuje tudi podatke predhodnih faz in omogoča dodajanje novih 
spremenljivk brez popravkov podatkovnega modela. Skladišče pokriva področje 
spremljanja ravnanja z odpadki in vsebuje podatke petih statističnih raziskovanj. 
 

Baza telefonskih 
naročnikov 

Za potrebe anketnega studia je bila vzpostavljena baza telefonskih naročnikov, ki jim 
je treba ob vsakem posodabljanju s pomočjo zunanjih virov Ministrstva za notranje 
zadeve – Centralnega registra prebivalstva (MNZ-CRP), RPE-ja in Popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 (Popis 2002) 
določiti teritorialne šifre. Vodi se tudi zgodovina sprememb, tako da imajo uporabniki 
dostop do vseh stanj. 
 

Vzdrževanje in 
polnjenje obstoječih 
baz in vodenje 
metapodatkov 

Potekalo je vzdrževanje in polnjenje obstoječih baz s podatki različnih anket in 
statističnih raziskovanj ter podatkov iz administrativnih virov. Zaradi usklajevanja z 
zahtevami EU-ja je bilo treba na že obstoječih bazah in pripadajoči programski 
opremi opraviti določene revizije, dopolnitve ali popravke. Delna revizija je bila 
opravljena tudi na programski opremi za vodenje metapodatkov (METIS). 
 

Tehnična 
administracija baz 
podatkov 

Poleg razvoja programske opreme za vzpostavitev in polnjenje podatkovnih baz ter 
njihovo uporabo je redno potekala tudi tehnična administracija baz podatkov, ki je 
ključnega pomena in je po obsegu in kompleksnosti statističnih baz sorazmerno 
zahtevna. Več naporov in skrbi je bilo namenjenih administraciji in podpori 
transakcijski bazi za vodenje baze klasifikacij KLASJE, v kateri je trenutno čez 800 
klasifikacij in šifrantov ter 80 pretvornikov med njimi. Vzdrževana in administrirana je 
bila tudi replikacijska baza podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki jo SURS 
prevzema od Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. 
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17 Diseminacija 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Statistični podatki in informacije, ki jih objavlja SURS, so obdelani v skladu z mednarodnimi statističnimi 
standardi in metodami31, so vsebinsko in kakovostno mednarodno primerljivi in imajo status uradnih 
statističnih podatkov Republike Slovenije. 
 
Glavna diseminacijska 
načela SURS-a  

SURS pri diseminaciji podatkov upošteva naslednja diseminacijska načela: 
• enakost dostopa vseh uporabnikov do statističnih podatkov in informacij; 
• brezplačnost vseh statističnih podatkov, informacij in publikacij na spletnih 

straneh SURS-a; 
• objavo napovedi datuma in ure Prvih statističnih objav, Statističnih 

informacij, Rezultatov raziskovanj, statističnih podatkov v podatkovni bazi 
SI-STAT, e-novic;  

• skrajševanje časa od obdelave podatkov do objave rezultatov statističnih 
raziskovanj; 

• poenostavitev dostopa do statističnih podatkov in informacij prek spletnih 
strani in možnost samooskrbe s statističnimi podatki, informacijami in 
elektronskimi publikacijami; 

• dvojezičnost elektronskih in tiskanih publikacij (v slovenščini in angleščini). 
 

Različni kanali 
posredovanja 
statističnih informacij  

Zaradi različnih skupin uporabnikov z različnimi podatkovnimi potrebami in 
tehnološkimi možnostmi uporabe statističnih podatkov uporablja SURS različne 
kanale posredovanja statističnih informacij. Ti kanali so: 

• spletne strani in podatkovne baze,  
• tiskane publikacije,  
• novinarske konference,  
• posredovanje podatkov kot odgovor na individualne zahteve uporabnikov 

prek elektronske pošte, telefona, faksa in  
• osebni obiski uporabnikov v informacijskem središču SURS-a.  
 

 
Spletna stran 

 
 
Spletne strani SURS-a postajajo iz leta v leto pomembnejši medij za posredovanje statističnih podatkov 
uporabnikom, tako laični kot tudi strokovni javnosti. 
 
Prenovljena spletna 
stran v letu 2004  

Na začetku leta 2004 je SURS predstavil nove spletne strani. Namen prenove 
spletnih strani je bil: 

• poenostavitev uporabe spletne ponudbe in možnost samooskrbe s spletno 
ponudbo,  

• povečanje spletne ponudbe,  
• povečevanje zaupanja uporabnikov  v državno statistiko in državno upravo 

nasploh,  
• izboljšanje odnosov z medijsko javnostjo. 
 

Odziv uporabnikov je bil pozitiven in v splošnem so uporabniki zadovoljni z vsebino in 
strukturo strani. 
 

Elektronsko 
obveščanje 
uporabnikov o 
novostih  

Uporabnikom je bilo omogočeno, da prek e-pošte prejemajo obvestila o Prvih 
statističnih objavah in novih Statističnih informacijah, koledar napovedi objav ter 
druga obvestila, ki jih SURS objavlja na spletnih straneh.  
 

Vsebinske novosti v 
letu 2004  

Poleg baze rojstnih imen, ki je veljala med uporabniki spletnih strani za 
najzanimivejšo, so bile v spletni ponudbi v  letu 2004 tudi nekatere druge vsebinske 
novosti:  

• objava dodatnih časovnih vrst za najbolj iskane statistične kazalnike ( npr. 
inflacijo, revalorizirane zneske) in vmesnik za njihovo interaktivno 
preračunavanje;  

                                                 
31 Kjer je potrebno, so upoštevane slovenske posebnosti. 
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• vsebinska, oblikovna in funkcionalna nadgradnja podatkovne baze SI-STAT, 
ki omogoča nadgradnjo strani za izbor podatkov, prijaznejši prikaz informacij 
o podatkih in metapodatkih;  

• objava novih vsebin Popisa 2002, ki ima na spletni strani svojo posebno 
stran;  

• redna objava vseh publikacij v PDF-ju;  
• priprava in objava Kataloga  informacij javnega značaja. 

 
Spletni administracijski 
vmesnik  

Statistični podatki so bili objavljeni s pomočjo spletnega administracijskega vmesnika, 
ki je bil pripravljen v okviru projekta prenove spletnih strani. Vmesnik je bil na podlagi 
novih potreb tudi ustrezno dopolnjen in nadgrajen.  
 

Število registriranih 
uporabnikov na novice  
 
 
 

V letu 2004 se je na seznam prejemnikov različnih obvestil prijavilo 1166 novih 
uporabnikov, poleg 259 uporabnikov, ki so obvestila dobivali že prej. 
  

Obisk spletnih strani v 
letu 2004  
 
 
 

Spletne strani SURS-a je v letu 2004 obiskalo čez milijon oseb, kar je v povprečju 2743 
obiskovalcev na dan.  
  

Število ogledov strani 
 
 
 
 
 
 

Vsak obiskovalec si je v povprečju ogledal 11 strani. Največ ogledov je bilo v juliju in 
novembru, mesečno pa okrog 5. dne v mesecu. Največ obiskovalcev je dostopilo do 
spletnih strani SURS-a prek spletnih strani: 
Najdi.si, Google.com in Racunovodja.com.  
  

Spletna stran med 
priljubljenimi  
 

Kar 218.043 obiskovalcev si je spletno stran SURS-a shranilo v seznam priljubljenih 
povezav. 
  

  
Interaktivna baza  
rojstnih imen   
 
 
 
 
 
 

Od vsebinskih novostih na spletnih straneh v letu 2004 SURS posebej predstavlja 
interaktivno bazo rojstnih imen, s pomočjo katere si lahko uporabnik ogleda, kako 
priljubljeno je posamezno ime, ter kakšna je časovna in regionalna porazdelitev 
imena. 
 

Stran je bila v letu 2004 med vsemi spletnimi stranmi SURS-a najbolj obiskana, 
ogledalo si jo je 69.539 obiskovalcev. 
  

 
 

Podatkovne baze 
 

 
• Podatkovna baza SI-STAT  

 
V letu 2004 je SURS podatkovno bazo SI-STAT začel redno polniti z objavami podatkov za 20 ožjih 
vsebinskih področij – skupno 130 različnih tabel, vsaka v slovenski in angleški različici.  
 
Mesečna in letna 
objava podatkov 

Mesečno je SURS v podatkovni bazi SI-STAT objavljal podatke o poslovnih 
tendencah, indeksih cen, energetiki in kmetijstvu, na letni ravni pa podatke o 
industriji, ribištvu, turizmu ter naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva. 
 

Sočasno z vključevanjem novih vsebin v podatkovno bazo SI-STAT so potekala prizadevanja za 
prilagajanje uporabniškega vmesnika za pregledovanje podatkov, ki bodo prijazneiša do uporabnika, in 
vzpostavljanje enotne baze pojasnil o klasifikacijah. Ob tem je SURS vzdrževal tudi povezave med podatki 
in metodološkimi pojasnili. 
 

• Banka statističnih podatkov  
 
Banka statističnih podatkov deluje na SURS-u že 30 let. Vsebuje približno 2,1 milijarde statističnih 
podatkov v približno 300 standardnih tabelah iz različnih vsebinskih področij. Programsko opremo Banke 
SURS redno vzdržuje in dopolnjuje v sodelovanju z deželnim statističnim uradom Nordhrein-Westfalen iz 
Nemčije.  
 
Nov vmesni strežnik  V letu 2004 je bil nameščen nov vmesni strežnik, ki omogoča zanesljivejše povezave 

in hitrejši dostop, dodane so bile nove funkcije (grafični prikazi, izbira in tisk delnih 
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tabel ipd.), narejene so bile rešitve za poenostavitev iskanja statističnih podatkov,  
razvijati se je začela različica Banke statističnih podatkov za posebne skupine 
prebivalstva (slepe, invalide). 
 

Dnevni obisk in 
mesečno 
poizvedovanje  
 
 
 

V letu 2004 so uporabniki v Banki  statističnih podatkov mesečno opravili približno  
30.000 poizvedovanj. Sestava uporabnikov je raznolika, od študentov, podjetij, občin 
do ministrstev. 
  

 
Tiskane publikacije 

 
 
Kljub sodobnim, tehnološko podprtim možnostim pridobivanja in uporabe statističnih podatkov je še vedno 
zelo veliko povpraševanja po klasičnih statističnih publikacijah na papirju. 
 
SURS izdaja serijske in monografske publikacije, večinoma v okviru zbirk oz. podzbirk.  
 
Vse izhajajo periodično, vendar v različnih časovnih presledkih – mesečno, četrtletno, polletno, letno ali 
občasno – odvisno od vsebine in namena. V njih so objavljeni: 

• prvi rezultati oz. informacije statističnih raziskovanj,  
• ocene gospodarskih gibanj,  
• rezultati rednih in občasnih statističnih raziskovanj, prikazani v prostoru in času. 
 

Različna merila objave 
publikacij 

Zbirke publikacij so oblikovane po različnih merilih: glede na podobnost v načinu 
obravnave, namenu uporabe, vsebinsko sorodnost. 

 
Publikacije so praviloma dvojezične, slovensko-angleške. Vsebino statističnih publikacij SURS nenehno 
izpopolnjuje in prilagaja mednarodnim statističnim diseminacijskim standardom.  
 
V publikacijah SURS povzema tudi statistične informacije drugih organov in organizacij, pooblaščenih za 
zbiranje statističnih podatkov. S tem želi uporabnikom ponuditi čim celovitejšo informacijo.  
 
Elektronske publikacije  
 
 
 

V letu 2004 se je zmanjšal obseg tiskanih publikacij, tak trend se bo nadaljeval zaradi 
vedno večje in kakovostnejše ponudbe statističnih informacij na spletni strani SURS-
a tudi v obliki elektronskih publikacij.  

 
 

Informacijsko središče 
 

 
Pomoč pri iskanju 
evropskih statističnih 
podatkov oz. informacij  

 
1. oktobra 2004 je informacijsko središče v okviru projekta European Statistical Data 
Support. (ESDS) začelo uporabnikom pomagati pri iskanju evropskih statističnih 
podatkov.  
SURS kot eden izmed pooblaščenih izvajalcev Eurostata pomaga pri dostopu  do 
statističnih podatkov, podatkovnih baz, metodoloških pojasnil in publikacij, ki so 
uporabnikom po novem brezplačno na voljo na Eurostatovih spletnih straneh.  
 

Največ uporabnikov iz 
področja znanosti in 
izobraževanja 
 
 
 

Najštevilnejša skupina uporabnikov je iz področja znanosti in izobraževanja, ki je 
predstavljala kar 33 % vseh uporabnikov, ki so v letu 2004 povpraševali po statističnih 
podatkih in informacijah. Podskupina, ki prevladuje v tej skupini, so študenti (72 %). 
  

 
Tabela 1: Prikaz glavnih skupin uporabnikov glede na število zahtev po statističnih informacijah  
 

TIP UPORABNIKOV Št. 
zahtevkov 

% 

   
Javni sektor 557 16 
Gospodarski subjekti 647 18 
Znanost in izobraževanje 1143 33 
Splošna javnost 314 9 
Mediji 70 2 
Tuji uporabniki 753 22 

SKUPAJ 3484 100  
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Najzanimivejše 
statistične informacije  
 
 
 

Uporabniki so največ povpraševali po podatkih s področja demografije, cen, trga dela in 
zunanje trgovine. 
  

 
Knjižnica 

 
 
Vse publikacije, ki jih izdaja SURS, so katalogizirane v lokalni in vzajemni bazi COBIB. Pri publikacijah, 
objavljenih na spletu, obstaja tudi povezava med bibliografskim zapisom in spletno publikacijo. 
 
Od oktobra 2004 knjižnica prejema in obdeluje publikacije Eurostata. 
 
Statistika knjižnice v letu 2004  
 
Število knjižničnih enot  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Specialna knjižnica SURS-a ima 30.000 enot knjižničnega gradiva in je namenjena 
zaposlenim in zunanjim uporabnikom, ki lahko publikacije pregledujejo v čitalnici. 
Od leta 1996 je vključena v sistem vzajemnega kataloga COBISS, ki omogoča 
iskanje literature po katalogih 282 knjižnic. 

• Knjižni fond se je v letu 2004 z lastno izdajo, nakupi, zamenjavo in darovi povečal 
za 634 enot (merjeno po metodologiji COBISS-a). SURS je redno prejemal 170 
naslovov mednarodnih in domačih revij. 

  
 
 

 
Statistična  terminologija  

 
 
Zaposleni na SURS-u pri iskanju informacij, urejanju čedalje večjih količin dokumentacije, ki jo dobivajo v 
različnih jezikih EU-ja, predvsem pa pri študiju metodologij in objavljanju statističnih podatkov, potrebujejo 
znanje specifičnih izrazov in dobro slovarsko podporo (vsak dnevno potrebuje svojo zbirko slovarjev).  
 
SURS že ima zbirko elektronskih slovarjev, skupaj z vmesnikom ASP. Uporabljajo jo lahko vsi delavci 
SURS-a.  
 
Terminološka baza Zaradi specifične in pomensko strogo dosledne statistične terminologije potrebuje 

SURS orodje, ki omogoča, da se statistični slovar sproti dopolnjuje.  
 
Zelo pomembno je, da so s pomočjo prevajalnega sistema zagotovljeni vedno enaki 
prevodi specifičnih izrazov ne glede na to, ali gre za dvojezično objavljanje podatkov, 
prevajanje različnih besedil, dopisov, metodologij, klasifikacij, šifrantov in različnih 
drugih gradiv.  
 
Nova terminološka baza omogoča dodajanje novih prevodov v obstoječo zbirko in 
ustvarjanje omejenih (tematskih) slovarjev, hranjenje, dodajanje novih besed, 
besednih zvez (fraz) ali celih stavkov, ki tako postanejo del prevajalnega sistema in 
se pozneje lahko uporabijo (bodisi posamično, bodisi v različnih povezavah) kot del 
skupnega znanja.  
 

Namen tehnološke 
rešitve  

Baza podpira delo terminološke skupine. Končni cilj je standardizacija uporabljene 
terminologije in angleških prevodov.  
 

Zbirka obstoječih 
prevodov zbirke 
publikacije  SI  

Nastaja tudi zbirka obstoječih prevodov iz SURS-ove zbirke publikacij Statistične 
informacije, v načrtu pa je postopno dodajanje drugih publikacij – s tem se bo 
omogočeno pregledovanje in morebitno usklajevanje. 
 

Število zapisov v 
podatkovni bazi  
 
 
 
 

V podatkovni bazi je bilo ob  koncu leta 2004 16.000 zapisov, od tega jih je 9.000  že 
dostopnih vsem delavcem urada preko Knjižne police elektronskih slovarjev v zbirki 
Statistična terminologija. 
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Mednarodno poročanje   

 
 
SURS je v letu 2004 posredoval statistične podatke na 64 vprašalnikih 27 različnim mednarodnim 
organizacijam.  
 
Podatke za posamezna statistična področja je redno posredoval na Eurostat, drugim mednarodnim 
organizacijam pa praviloma podatke različnih statističnih področij hkrati na enem vprašalniku.  
 
Pri pripravi podatkov sodelujejo strokovni nosilci posameznih vsebin, tako da je zagotovljena metodološka 
primerljivost podatkov. 
 
 

Banka Slovenije  
17991.06 SDDS: Standard statistične diseminacije podatkov;  
 
V letu 2004 je Banka Slovenije (v nadaljevanju BS) v sodelovanju z MF-jem in SURS-om nadaljevala  
objavljanje podatkov, metapodatkov in koledarja objav v skladu s standardom Mednarodnega denarnega 
sklada (v nadaljevanju MDS). Slednji tekoče preverja izpolnjevanje standarda na slovenski nacionalni 
strani pri BS-ju. K standardu, ki povečuje mednarodno primerljivo makroekonomsko preglednost in 
omogoča zgodnjo zaznavo finančnih težav, s čimer olajšuje dostop do mednarodnih finančnih trgov, je 
Slovenija pristopila v začetku  leta 1997 in ga v celoti izpolnjuje. 
 

Banka Slovenije  
17991.07 Bilten BS/Monthly Bulletin publikacija; tisk in spletna stran;  
 
BS je tudi v letu 2004 redno objavljala statistične podatke na spletnih straneh (tako imenovane hitre 
podatke), v statističnem biltenu in publikacijah ter informacijah o neposrednih naložbah, bruto zunanjem 
dolgu, plačilni bilanci, denarni statistiki, finančnih trgih in potovanjih. 
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
17991.19 Podatki statističnih raziskovanj, publikacija, spletna stran  

 
AJPES zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem 
položaju ter poslovnem izidu poslovnih subjektov (gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, 
proračunskih uporabnikov in drugih pravnih oseb javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in 
društev).  
Statistične informacije 
podatkovnih baz 

Iz podatkovnih baz gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in društev je AJPES 
pripravil: 

• Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2003,  
• Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov v RS za leto 2003 in 
• Informacijo o poslovanju društev v RS v letu 2003.  
 

Objava rezultatov na 
spletnem portalu  

AJPES je na spletnem portalu redno mesečno objavljal: 
• zbirne podatke o izplačanih bruto plačah pravnih oseb javnega in 

zasebnega sektorja ter samostojnih podjetnikov,  
• podatke o izplačanem regresu za letni dopust,  
• podatke o  izplačilih čistih plač in drugih osebnih prejemkov, o prejemkih in 

o izdatkih poslovnih subjektov, o plačilih za investicije, o pravnih osebah z 
dospelimi neporavnanimi obveznostmi.  

Posebna informacija 
za pravne osebe  

Za pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi je izdelal posebno 
informacijo in jo tudi objavil na spletnem portalu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2004                                             
 

  Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci 32 

RAZVOJNE NALOGE  
Statistični urad RS 

R17991.02 Metapodatki statističnega sistema  
 

 
Dokumentacija statističnih raziskovanj v skladu s šablono PC-DOK 

 
 
Vsebina in namen PC-
DOC 

 
Predloga je del splošnih šablon SURS-a (izdelana z MS WORD) in vsebuje 
priporočen pregled vsebine dokumentacije statističnega raziskovanja. Uporaba 
predloge PC-DOK je za izdelavo dokumentacije statističnega raziskovanja obvezna. 
Na intranetu SURS-a je v mapi Priročniki tudi Uporabniški priročnik za 
dokumentacijski sistem SCBDOK. Priročnik bo revidiran. Dokumentacija je 
objavljena na intranetu v direktoriju z imenom Dokumentacija statističnih raziskovanj. 
Direktorij je organiziran v obliki map. 
 

Kratka predstavitev dokumentacije: Vsako statistično raziskovanje ima svojo mapo, poleg tega pa še za 
vsako leto, za katero se je izvajalo, »podmapo« kjer se zbira vsa dokumentacija (poleg opisa raziskovanja 
na osnovi predloge PC-DOK predvsem obrazci, metodološka pojasnila ter okrožnice in obvestilna pisma 
ter drugo gradivo – zloženka, opomini, ipd). 
 
Vpeljano je bilo standardno poimenovanje tipov dokumentov in način sestave imen datotek.  
 
V mapi se shranjuje dokumentacija na osnovi predloge PC-DOK v obliki html-ja – na ta način so 
omogočene hiperpovezave. 
 
Modul METIS PUBLIKACIJE je operativen in omogoča naslednje funkcije:  

• vzdrževanje metapodatkov o publikacijah,  

• izdelavo planov publiciranja,  

• evidentiranje izdanih publikacij,  

• arhiviranje elektronskih publikacij,  

• vzdrževanje dostopa do arhiviranih elektronskih publikacij. 

 
 

18 Statistično usklajevanje 
 
 
REDNE NALOGE  

 
Banka Slovenije  

18991.01 Usklajevanje standarda statističnega objavljanja, SDDS 
 
Usklajevanje v okviru mednarodnega standarda objavljanja podatkov je v letu 2004 zajemalo skrb za 
redno izpolnjevanje objav v skladu s predpisanimi in najavljenimi objavami ter spremembe v 
metapodatkih. 
 
RAZVOJNE NALOGE  

Statistični urad RS 
R18991.01 Metodološko usklajevanje na področju strukturne statistike podjetij  
 
Sodelovanje v 
delovnih skupinah za 
razvoj 

SURS redno sodeluje v Eurostatovih usmerjevalnih in delovnih skupinah za razvoj in 
usklajevanje strukturne statistike podjetij v državah članicah in se tekoče seznanja z 
načrti EU-ja pri statističnem opazovanju poslovne populacije.  
 
Sodeluje pri izmenjavi izkušenj in reševanju problemov pri vzpostavljanju 
statističnega sistema, ki bo omogočal izpolnjevanje evropske zakonodaje s področja 
strukturne statistike podjetij.  
 

Statistika storitev in 
projektno delo v letu 
2004  

V letu 2004 je bil pri razvoju strukturne statistike podjetij predvsem poudarek na 
statistiki storitev. Ob sodelovanju držav članic sta bila pod okriljem Evropske komisije 
izvedena dva projekta s področja poslovnih statistik (poslovne storitve in 
povpraševanje po storitvah).  
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Načrtovano za leto 
2005 

Evropska komisija je razpisala nov projekt poslovnih storitev kot nadaljevanje 
projekta, izvedenega v letu 2004. Za vzpostavitev statistike enot pod tujim nadzorom 
je razpisala projekt za nove države članice EU-ja ter Bolgarijo in Romunijo. Projekt se 
bo izvajal v letu 2005.  
 

Pravni red 
Evropskih skupnosti  

Za statistiko enot pod tujim nadzorom (FATS) je bil usklajen predlog Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti  enot 
pod tujim nadzorom.  
Predlog uredbe določa vsebino in obseg spremljanja statistike domačih enot v lasti 
tujih pravnih in fizičnih oseb in statistiko enot domačih podjetij v tujini.  

 
 

 
19 Mednarodno sodelovanje 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Zakonodaja EU  Skladno z zavezo v pogajalskih izhodiščih je SURS tudi v letu 2004 nadaljeval 

usklajevanje slovenske državne statistike s pravnim redom EU-ja. Spremembe, ki jih 
je moral SURS na podlagi sprejete zakonodaje upoštevati, in spremembe, na katere 
se pripravlja, ker poteka dopolnjevanje ali sprejemanje zakonodaje, ki bo sprejeta v 
bližnji prihodnosti, so podrobneje navedene v nadaljevanju poročila pri posameznih 
statističnih področjih. 
 

Nova metodološka 
usklajevanja  

Usklajevanje statistike v primerjavi z drugimi delovnimi skupinami oz. poglavji 
pravnega reda EU-ja je specifično, saj zajema tudi obveznosti, ki temeljijo na 
sporazumih (Gentlemen agreements), katerih podlago predstavljajo statistične prakse 
EU-ja. V preteklem letu so bila potrebna nova metodološka usklajevanja na področjih 
statistike, kot so:  

• izvajanje akcijskega načrta držav pristopnic za ekonomske, denarne in 
finančne statistike;  

• prevzemanje kodeksa najboljših praks (npr. Kodeksa najboljše prakse v 
postopku ugotavljanja presežnega dolga in primanjkljaja); 

• upoštevanje številnih sporazumov in memorandumov (npr. sporazuma, ki 
ureja odnose med Eurostatom in Evropsko centralno banko ter drugimi 
evropskimi institucijami pri makroekonomskih statistikah); 

• spremljanje izvajanja strategij Evropske komisije (npr. priprava strukturnih 
kazalnikov v okviru Lizbonske strategije). 

 
Spremljanje in 
poročanje o napredku 
slovenske državne 
statistike in priprava 
stališč 

SURS je s posebnim mehanizmom tekoče spremljal in poročal o stanju in napredku 
slovenske državne statistike in krepil usklajevanje med pooblaščenimi izvajalci 
statističnih raziskovanj ter delovnimi skupinami za pripravo izhodišč v okviru pogajanj 
z EU-jem. Postopek sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU-ja 
(SURS je nosilec 16. delovne skupine) je uresničeval v skladu z Navodilom o 
postopkih in načinu priprave stališč. 
 

Sodelovanje v okviru 
Evropskega 
statističnega sistema 

V letu 2004 je SURS sodeloval predvsem z institucijami Evropskega statističnega 
sistema, Konferenco evropskih statistikov in Statistično komisijo pri Združenih narodih 
in tudi na ta način krepil svojo institucionalno usposobljenost.  
Predstavniki SURS-a so sodelovali v delovnih skupinah, odborih (Statističnem 
programskem odboru in drugih statističnih odborih) ali birojih (Biroju konference 
evropskih statistikov) v najzgodnejših fazah priprav osnutkov nove zakonodaje, 
strategij ter drugih pomembnih dokumentov, vključno z načrtovanjem potrebnih 
finančnih in človeških virov.  
 

Programi tehnične 
pomoči 

Eurostat je sofinanciral skupaj z OECD-jem programe  tehnične pomoči (Phare) na 
področju statistike, namenjene usklajevanju državnih statistik novih članic in 
kandidatk.  
Krizni dogodki na Eurostatu v preteklem letu so precej upočasnili izvajanje številnih 
aktivnosti, sofinanciranje je bilo neredno, nekatere naloge, stroške in druga bremena 
so preložili na statistične urade držav novih članic.  
 

Sodelovanje z 
mednarodnimi 

Pri izpolnjevanju mednarodnih zahtev (pripravi vprašalnikov, baz podatkov, pojasnil 
itd.) je SURS redno sodeloval z Eurostatom in drugimi mednarodnimi institucijami:  
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institucijami  OECD-jem, OZN-om ter njenimi specializiranimi in sorodnimi agencijami: ECE, CES, 
IMF, ILO, FAO, WTO, WHO, UNESCO, UNICEF.  
 

Tehnična pomoč 
SURS-a državam 
nekdanje Jugoslavije 

SURS kot dajalec tehnične pomoči na statističnem področju sodeluje tudi z državami, 
ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije. V teh državah je s pomočjo sredstev 
Eurostata in OECD-ja izvajal Projekt primerjave kupne moči (PPP). Na drugih 
statističnih področjih pa je bila njegova tehnična pomoč zaradi pomanjkanja sredstev 
omejena na kratkotrajne akcije predvsem Hrvaški, Makedoniji ter Srbiji in Črni gori. 
SURS je sklenil Sporazum o statističnem sodelovanju z državnimi statističnimi uradi: 
Makedonije – podpis sporazuma v Skopju 9. 4. 2004, Hrvaške – podpis sporazuma v 
Ljubljani  6. 12. 2004, v pripravi pa je podpis sporazuma s Srbijo in Črno goro. 

 
Banka Slovenije  

 
BS v letu 2004 ni bila zaprošena za neposredno tehnično pomoč in/ali svetovanje drugim centralnim 
bankam na statističnem področju.  
 
Nadaljevalo pa se je redno sodelovanje z ljubljanskim Center of Excellence in Finance. kjer so se 
predstavniki BS-ja v letu 2004 udeležili predavanj o neposrednem poročanju za plačilno bilanco  
(predstavnikov Nizozemske) in poročanju storitev (MDS). V okviru centra je bila izvedena tudi posebna 
delavnica o trgovinski statistiki za države jugovzhodne Evrope, kjer so kot predavatelji nastopili strokovni 
delavci CURS-a, SURS-a in BS-ja.  
 
Predstavniki BS-ja so bili v letu 2004 v zvezi z neizogibno prenovo sistema neposrednega poročanja 
gostje Centralne banke Danske in statističnega urada Irske.   
 
 

 
22 Statistično raziskovanje in metodologija 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
V letu 2004 so se nadaljevale priprave vzorčnih okvirov za različne ankete:  

• terenske ankete oseb in gospodinjstev,  
• telefonske ankete oseb in gospodinjstev,  
• ankete kmetij in  
• poslovne ankete.  

 
Poslovne ankete Zlasti za poslovne ankete so pomemben vir različni administrativni viri (baza 

podatkov o davku na dodano vrednost, baza zaključnih računov), ki v kombinaciji s 
Poslovnim registrom Slovenije dajejo dovolj natančno osnovo za različne izbore 
vzorcev. 
 

Telefonske ankete 
oseb in gospodinjstev  

Pri telefonskih anketah oseb in gospodinjstev je pomemben vir Telefonski imenik 
Slovenije, ki ga na SURS-u še oplemenitimo z nekaterimi drugimi podatki in je 
zaenkrat še primeren za vzorčni okvir. Zaradi upadanja telefonske pokritosti v 
Sloveniji pa bomo v prihodnosti morali razmišljati o razširitvi tega vira na imenike 
mobilnih operaterjev. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 

Statistični urad RS 
R22991.01 Razvoj vzorčenja po standardih za statistične potrebe; 
 
SURS je v letu 2004 nadaljeval delo na področju razvoja vzorčenja, ki je potekalo v treh smereh: 
 

• Širša uporaba administrativnih virov tako za pripravo vzorčnih okvirov kot tudi za uteževanje in 
izboljšave ocen, zlasti pri poslovnih anketah. 

• Na področju telefonskih vzorcev oseb in gospodinjstev je SURS nadaljeval primerjalno analizo 
podatkov razširjenosti telefonske mreže v primerjavi z razširjenostjo mobilne telefonije. 
Opravljene so bile tudi analize o možnostih vključitve mobilnih telefonov v anketiranje. SURS bo 
delo nadaljeval v letu 2005. 

• Analiza možnosti koordiniranega vzorčenja, s čimer bi lahko v prihodnosti razbremenili del 
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podjetij, ki so izbrana v več vzorcev. 
 

Statistični urad RS 
R22991.02 Razvoj metod za desezoniranje  in analizo časovnih vrst; 
 
V letu 2004 se je nadaljevalo desezoniranje časovnih vrst. SURS je preveril ustreznost modelov iz leta 
2003. Zaradi narave podatkov so se modeli pri nekaterih časovnih vrstah spremenili. Razvojno delo je 
potekalo na področju napovedovanja in glajenja časovnih vrst. 
 
Izobraževanje 
uporabnikov  

V okviru sosveta za statistiko industrije je SURS zunanjim članom sosveta pripravil 
predstavitev desezoniranja in interpretacije rezultatov.  

 
Statistični urad RS 

R22991.03 Razvoj metod za vstavljanje manjkajočih podatkov (imputacije); 
 
Namen metod 
vstavljanja 
manjkajočih podatkov 

Pri anketnih raziskovanjih nekatere enote ne želijo sodelovati v raziskovanjih ali pa ne 
želijo odgovoriti na posamezna anketna vprašanja. Tovrstne probleme rešuje SURS z 
uteževanjem in/ali vstavljanjem podatkov. Razvoj na tem področju se je v letu 2004 
nadaljeval.  

 
Administrativni viri  Največji poudarek v razvoju je bil na vstavljanju manjkajočih podatkov v kombinaciji 

administrativnih virov s statističnimi raziskovanji v podjetjih. Administrativni viri 
postajajo čedalje pomembnejši vir podatkov, čeprav so možni tudi manjkajoči podatki 
oz. podatki, ki so očitno logično nepravilni in jih je treba zato vstaviti. 
 

Področje vstavljanja manjkajočih podatkov je tesno povezano s področjem statističnega urejanja 
podatkov, zato je razvoj metod potekal zlasti v smeri reševanja problematike, ki nastopi z uporabo 
avtomatskega statističnega urejanja. 

 
Statistični urad RS 

R22991.04 Standardizacija anketne metodologije za ankete oseb in gospodinjstev 
 
S standardizacijo anketne metodologije želi SURS doseči višje stopnje odgovora pri anketah oseb in 
gospodinjstev ter s tem kakovostnejše podatke, hkrati pa olajšati delo anketarjem. 
 
Standardna obvestilna 
pisma in zloženke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kot informacijo anketiranemu gospodinjstvu oz. osebi je SURS v letu 2003 pripravil 
standardno obvestilno pismo in zloženko.  
V letu 2004 se je začeto delo nadaljevalo. Standardne zloženke in obvestilna pisma 
so bile uvedene v vse ankete oseb in gospodinjstev, poskusno pa tudi v nekatere 
poslovne ankete.  
 

V preteklem letu so bile pripravljene zloženke za Anketo o porabi v gospodinjstvih, 
Anketo o potovanjih domačega prebivalstva, Anketo o življenjskih pogojih, Anketo o 
uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na podoben način so bile 
pripravljene zloženke za nekatere poslovne ankete, npr. za Raziskovanje cestnega 
blagovnega prometa, Četrtletno poročilo trgovine, Raziskovanje o porabi energije, goriv 
in izbranih naftnih proizvodov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.  

Izboljšanje kakovosti  V letu 2004 je bil standardiziran uvodni del vprašalnika za osebe in gospodinjstva, s 
čimer je bila dosežena primerljivost določenih kazalnikov kakovosti v anketah (npr. 
stopnja neodgovora, stopnja ustreznosti itd.). 

 
Statistični urad RS 

R22991.05 Urejanje podatkov na mikro in makro ravni; 
 
Na področju statističnega urejanja podatkov je SURS naredil pomemben korak, saj je – najprej testno za 
statistično raziskovanje o strukturi plač, nato pa še redno za statistiko novih naročil v proizvodnji ter 
statistiko plač – pripravil metode avtomatskega urejanja podatkov, ki nadomešča prejšnje ročno urejanje, 
pri katerem je bilo vključenih veliko uslužbencev, hkrati pa so bila ponovno obremenjena tudi podjetja.  
 
Uporabljene metode Pri avtomatskem statističnem urejanju podatkov so uporabljene znane metode, kot na 

primer: 
• Hidiroglu-Berthelot – metoda za zaznavanje ekstremnih vrednosti in  
• Fellegi-Holtov postopek za avtomatsko urejanje podatkov.  

 
Področje avtomatskega urejanja je zelo pomembno z vidika racionalnosti, hkrati pa se intenzivno razvija 
tudi v svetu. 
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Statistični urad RS 
R22991.06 Projekt enotnega sistema administriranja anket; 
 
 
Začelo se je delo na pilotnem projektu standardizacije anketnih  raziskovanj (PESA), v okviru katerega je 
vzpostavljena direktna povezava med programskim paketom Blaise in relacijsko bazo (BCP). Izboljšan in 
dopolnjen je bil splošni (generični) uporabniški vmesnik za urejanje (LK) neanketnih  raziskovanj. Rešen je 
bil problem preglednega in natančnega javljanja napak pri LK (user-defined errors) – nadgradnja osnovne 
funkcionalnosti Blaisa. 
 
 

 
24 Registri 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

V letu 2004 so bile na področju statističnega poslovnega registra in demografije podjetij uspešno 
uresničene vse zastavljene prednostne razvojne naloge:  
 

• prevedba in prilagoditev administrativnih enot registra v statistične enote; 
• dopolnitev registra s podatki, ki so potrebni za izvajanje programa statističnih raziskovanj; 
• izpolnitev vseh zahtev v skladu z evropsko uredbo, ki ureja področje statističnih poslovnih 

registrov CR 2186/93; 
• zaključeno prvo harmonizirano zbiranje podatkov o demografskih dogodkih podjetij, s čimer je 

tovrstna naloga postala ena izmed rednih nalog LPSR-ja v letu 2005. 
 
RAZVOJNE NALOGE 
 
R241 Metode in tehnologije za statistične registre 

Statistični urad RS 
R241.01 Razvoj statističnega poslovnega registra; 
 
Po prenosu upravljanja Poslovnega registra Slovenije na AJPES je SURS v letu 2004 vzpostavil Statistični 
poslovni register kot analitično bazo, uporabno zgolj za statistični namen. 
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti 

Vzpostavitev baze je v skladu z določili vodenja enot in spremenljivk, predpisanih v 
trenutno veljavni Uredbi Sveta Evrope o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju 
poslovnih registrov v statistične namene, št. 2186/93, in  
Uredbi Sveta Evrope o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega 
sistema v Skupnosti, št. 696/93.   
 
Vsebina predloga Uredbe Sveta Evrope o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju 
poslovnih registrov v statistične namene, št. 2186/93 se je usklajevala na sestanku 
delovne skupine za poslovne registre s pisnima  konzultacijama z vsemi državami 
članicami, ki sta potekali marca in  avgusta 2004, ter na sestanku BSGD-ja oktobra 
2004. Eurostat načrtuje, da bo Uredba sprejeta spomladi 2005. V predlogu Uredbe je 
predvideno, da začne veljati 1. 1. 2007, z možnostjo derogacij dveh let za uskladitev ( 
do 1. 1. 2009), razen za področja A, B in L, kjer bo možno uveljavljati derogacijo za 
največ 3 leta ( do 1. 1. 2010). Predlog nove Uredbe je bil predstavljen tudi na 54. 
sestanku SPC-ja (statističnega programskega odbora) novembra 2004. Večinsko je 
bil sprejet predlog, da se nadaljuje ustrezen postopek za sprejem uredbe. 
 

Vzpostavitev centralne 
baze SPR-ja 

V letu 2004 je bila vzpostavljena centralna baza SPR-ja, iz katere je mogoče izpeljati: 
pravne enote, aktivna podjetja in lokalne enote aktivnih podjetij ter predpisane 
spremenljivke zanje za določeno referenčno leto.  

Posodabljanje  
centralne baze SPR-ja 

Baza se posodablja dvakrat letno, v pretežni meri z administrativnimi viri (PRS, 
Zaključni računi, Napoved za odmero davka od dohodka) in statističnimi viri 
(Statistični register delovno aktivnega prebivalstva in rezultati nekaterih statističnih 
raziskovanj).  
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Objava podatkov o 
podjetjih in lokalnih 
enotah   

Nekateri manjkajoči podatki posameznih spremenljivk so pripisani v skladu z ustrezno 
statistično metodologijo. Glede na določbe omenjene evropske uredbe, SPR 
omogoča harmonizirano izkazovanje podatkov za statistične enote na področjih 
dejavnosti C–K Standardne klasifikacije dejavnosti. Podatki o podjetjih in lokalnih 
enotah za referenčno leto 2003 so bili objavljeni v Statistični informaciji, decembra 
2004. Od januarja 2005 so podatki o podjetjih objavljeni tudi v bazi SI-STAT. 

 
Statistični urad RS 

R241.02 Demografija podjetij 
 
Izvedba projekta V letu 2004 je SURS izvedel prvo harmonizirano zbiranje podatkov za projekt 

demografije podjetij, ki temelji na mednarodno usklajeni metodologiji Eurostata, zato 
so podatki mednarodno primerljivi.  
 

Namen projekta  S projektom demografije podjetij se zbirajo temeljni podatki o dinamiki in strukturi 
slovenskega podjetništva na področju ustanavljanja, ukinjanja in preživetja podjetij ter 
vplivih demografskih dogodkov na gospodarstvo in trg delovne sile. 
 

Financiranje projekta Študijo izvedljivosti, ki jo je SURS izvajal v letu 2003, ter prvo harmonizirano zbiranje 
podatkov v letu 2004, je financirala Evropska komisija. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti 

Evropska pravna osnova za zbiranje podatkov bo določena s posebnim aneksom k 
uredbi Sveta Evrope o strukturni statistiki podjetij, št. 58/97.  
Pravna osnova za spremljanje demografije podjetij je bila na delovnih skupinah 
Eurostata predstavljena kot dodatek št. 9  dopolnitve Uredbe Sveta (ES) št. 58/97 
dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij. Predlog je v končni fazi 
delovnega dokumenta, ki bo v maju 2005 obravnavan na seji SPC-ja. S to 
dopolnitvijo bi se za spremljanje demografije podjetij zagotovila ustrezna pravna 
podlaga za zbiranje podatkov, ki je v letu 2005 postala redna delovna naloga SURS-
a. 
 

Ciljna populacija 
opazovanja  

Ciljne populacije opazovanja so bila v prvem harmoniziranem zbiranju: 
• novo nastala podjetja brez predhodnika v letih 2000, 2001 in 2002, 
• podjetja, ki so prenehala brez naslednika v letih 1999, 2000 in 2001 (začasni 

podatki), ter  
• preživela podjetja iz leta 2000 v 2001, iz 2001 v 2002 in iz leta 2000 v 2002. 
   

Objava rezultatov 
raziskovanja 

Prve rezultate projekta je SURS objavil novembra 2004 v Prvi objavi. V letu 2005 bo 
demografija podjetij postala redna naloga SURS-a. Podrobnejši rezultati bodo 
objavljeni v prvi  polovici leta 2005 v Statistični informaciji in v bazi SI-STAT. 

 
Statistični urad RS 

R241.03  Analiza razpoložljivih virov za povezana podjetja; 
 
Podatki v SPR-ju za 
skupine podjetij in 
multinacionalke 

V skladu s predlogom spremembe Uredbe Sveta Evrope o koordinaciji Skupnosti pri 
vzpostavljanju poslovnih registrov v statistične namene, št. 2186/93 bodo statistični 
uradi obvezni voditi podatke za skupine podjetij v svojih statističnih poslovnih 
registrih, vključno z  večnacionalnimi skupinami podjetij. 
 

Skupine podjetij –
definicija 

Skupine podjetij so po definiciji združenja podjetij, ki jih vežejo pravne ali finančne 
povezave. Skupine vežejo različni odnosi, kot so lastništvo, nadzorni delež in vodstvo. 
Enote so pogosto povezane z enotami iste družine iz več različnih generacij. Pogosto 
skupina podjetij izvaja široko paleto dejavnosti, znotraj skupine pa je mogoče določiti 
podskupine. 

Podrobna analiza 
podatkovnih virov v 
letu 2004 

V skladu s prihajajočimi evropskimi obveznostmi vodenja in izkazovanja podatkov na 
tem področju je SURS v letu 2004 analiziral možne razpoložljive administrativne in 
komercialne vire za identifikacijo teh statističnih enot.  
Rezultati analize so pokazali, da je za identifikacijo enot najustrezneje uporabiti 
podatke naslednjih institucij oziroma registrov:  
Klirinško depotna družba je lahko vir podatkov za identifikacijo nadrejene družbe 
delniškim družbam na območju Republike Slovenije,  
Banka Slovenije je potencialni vir podatkov za identifikacijo prvega in drugega kolena 
nadzora domače družbe v tujini ter identifikacijo kontrole nerezidenta v domači družbi, 
sodni register je vir podatkov za identifikacijo nadrejene družbe drugim kapitalskim 
družbam, razen delniškim.  
Priloga 3 k Metodološkim navodilom za predložitev letnih poročil gospodarskih družb 
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in samostojnih podjetnikov posameznikov pa lahko služi za kontrolo podatkov o 
skupinah podjetij.  
 

Načrtovano v letu 
2005  

Na področju skupin podjetij bo SURS izvajal naloge tudi v letu 2005. Glede na 
predlagani termin uveljavitve nove evropske uredbe bo treba obvezno voditi skupine 
podjetij v registrih od leta 2009, ob upoštevanju možnosti uveljavitev derogacij za 3 
leta. 
 

 
 
 

25 Varstvo podatkov in statistična zaupnost 
 

 
REDNE NALOGE  

 
252 Koordinacija za statistično zaupnost  

Statistični urad RS 
 

V družbi, ki vedno bolj deluje na odločitvah, ki temeljijo na objektivnih informacijah, statistični uradi ne 
zmorejo več opraviti vseh obdelav podatkov, potrebnih za sprejemanje odločitev. Zato se v svetovnem 
merilu vedno bolj uveljavlja t. i. sekundarna analiza statističnih podatkov, v okviru katere znanstveno-
raziskovalne institucije in organi državne uprave na zaščitenih mikropodatkih opravljajo dodatne analize. 
 
Ravnanje z 
mikropodatki 

Ključni vprašanji, ki ju je treba po vnaprej postavljenih merilih rešiti, sta:  

• ali ima institucija oz. posameznik, ki je zaprosil(-a) za zaščitene 
mikropodatke, do njih zakonsko pravico, in  

• na kakšen način naj se zaščiteni mikropodatki instituciji posredujejo, da bodo 
izpolnjeni zakonski pogoji zaščite zasebnosti in poslovnega interesa, etične 
norme in strokovna merila.   

 
Z reševanjem takih problemov se v razvitih statističnih uradih po svetu ukvarjajo t. i. 
odbori za varstvo podatkov. Od leta 2003 deluje tak odbor tudi na SURS-u. 
 

Posebni pogoji 
pridobivanja zaščitenih 
mikropodatkov   

V Sloveniji imajo pravico pridobiti statistično zaščitene mikropodatke registrirane 
raziskovalne institucije, registrirani raziskovalci in institucije državne uprave. Pravica 
pa ni absolutna, ampak lahko te tri skupine uporabnikov pridobijo statistično zaščitene 
mikropodatke samo ob zmožnosti zagotovitve varstva podatkov. 
Namen, za katerega je mogoče pridobiti statistično zaščitene mikropodatke, je 
statistično analitičen in znanstvenoraziskovalen, analiza pa pomeni družbeno dobro 
oziroma nekaj pozitivnega za prebivalce države.  
Statistično zaščitenih mikropodatkov v nobenem primeru ni mogoče pridobiti za 
nestatističen namen. Med nestatistične namene štejemo administrativni namen, ko bi  
posredovanje podatkov pomenilo neposredno administrativno posledico za prebivalca 
ali podjetje, davčni namen, sodni namen in poslovni namen.  
Ob posredovanju statistično zaščitenih mikropodatkov je bistvenega pomena ohraniti 
zaupanje javnosti do institucij, ki izvajajo državno statistiko 

Odbor za varstvo 
podatkov  

Kot svetovalni organ generalne direktorice SURS-a na področju varstva podatkov 
deluje Odbor za varstvo podatkov, sestavljen iz strokovnjakov pravne, statistične in 
diseminacijske stroke.  
 
Poleg svetovanja v konkretnih primerih odbor analizira in predlaga izboljšanje 
operativnih rešitev pri aktivnostih SURS-a na področju varstva podatkov (tehnična 
zaščita mikropodatkov, avtorizirani dostopi do mikropodatkov, logistika posredovanja 
mikropodatkov, interni akti varstva podatkov), sodeluje pa tudi pri razvoju področja 
varstva podatkov na mednarodni ravni. 
 
Odbor za varstvo podatkov poroča predstojniku SURS-a in Statističnemu svetu RS o 
stanju na področju varstva podatkov v SURS-u, najpozneje do 30. aprila v tekočem 
letu za preteklo leto. 
 
Za način delovanja Odbora in primere dobrih praks, sprejetih v njegovem okviru, je 
veliko zanimanje med pooblaščenimi izvajalci državne statistike. Predstavitve dela 
odbora se je že udeležilo okoli 40 delavcev Inštituta za varovanje zdravja RS. 
Načrtovana je predstavitev odgovornim za statistično področje na Banki Slovenije in 
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Ministrstvu za finance. Člani Odbora izkušnje in sprejete odločitve pri svojem delu 
redno predstavljajo na sejah statističnih sosvetov. 
 

Zahteve po zaščitenih 
mikropodatkih v letu 
2004  

SURS je v letu 2004 prejel nad 50 različnih zahtev po mikropodatkih, ki jih je po 
posebnem postopku obravnaval na Odboru za varstvo podatkov in predlagal rešitve. 
Pripravil je tudi spremenjen Pravilnik o postopkih in ukrepih za varstvo podatkov, 
zbranih s programom statističnih raziskovanj na SURS-u in sodeloval v okviru 
Konference evropskih statistikov pri razvoju področja varstva podatkov na 
mednarodni ravni. 

 
RAZVOJNE NALOGE 
 
R251 Varstvo in zaščita podatkov  

Statistični urad RS 
R251.02 Statistične metode zaščite pred razkritjem podatkov; 
 
V letu 2004 se je nadaljevalo redno in razvojno delo pri zaščiti tabel in mikropodatkov s pomočjo 
programskih paketov τ-Argus in µ-Argus.  
 
Zaščita tabel 
statističnih raziskovanj  

Nadaljevala (v nekaterih primerih tudi uvedla) se je zaščita tabel za naslednja 
statistična raziskovanja:  

• PRODCOM (za leta 2000, 2001, 2002 in 2003 za objavo tabel v Sloveniji in 
na Eurostatu),  

• demografija podjetij (za referenčna leta 1999, 2000, 2001 in 2002 za objavo 
tabel v Sloveniji in na Eurostatu),  

• poslovne storitve in poslovni subjekti. 
 
 

Sodelovanje z 
naročniki zaščitenih 
mikropodatkov  

Za naročnike mikropodatkov, predvsem raziskovalce, IMF, Arhiv družboslovnih 
podatkov, Eurostat,  je SURS zaščitil mikropodatke naslednjih statističnih raziskovanj: 

• POPIS 2002,  
• Anketa o delovni sili,  
• viktimizacija,  
• podatki iz Centralnega registra prebivalstva,  
• podatki iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva,   
• plače in zaposlene osebe. 

Za objavo baze rojstnih imen državljanov Slovenije na spletni strani, ki bo dopolnjena 
z bazo priimkov in bo omogočala tudi iskanje kombinacij imena in priimka, je bila 
pripravljena zaščitena datoteka mikropodatkov. 
 

Priprava registra tabel  V okviru razvojnega dela se je začela priprava registra tabel, ki bo osnova za pripravo 
strategije zaščite podatkov. 
 

Izobraževanje 
uporabnikov  

V okviru sosvetov za statistiko industrije, regionalne statistike, demografijo in 
statistiko dela so bili zunanjim članom sosveta predstavljeni načini  zaščite podatkov.  
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             II    DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE 
 

 

31  Prebivalstvo  

32  Trg dela  

33  Izobraževanje in usposabljanje  

34  Kultura  

35  Zdravje, varnost in varstvo potrošnikov  

36  Življenjska raven  

37  Socialna zaščita  

38  Druge socialne statistike 
  

 
 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile: 
 

• razvoj metod, orodij in zagotavljanje podatkovnih virov za statistično spremljanje socialne 
varnosti, vpliva globalizacije na razmere na trgu dela, izobraževanja s poudarkom na 
vseživljenjskem učenju; 

 
• razvoj uporabe administrativnih virov, predvsem za analizo revščine in socialne vključenosti, 

trg dela, različna demografska področja; 
 

• zagotavljanje podatkov Popisa 2002 o prebivalstvu, stavbah in stanovanjih, statistiki plač, 
izobraževanja (predvsem z vidika njegovega financiranja);  

 
• prehod podjetij iz anket na izključno administrativne vire pri spremljanju delovne aktivnosti. 

 
 

 
 

31 Prebivalstvo 
 
 
REDNE NALOGE  
 
311 Demografske statistike in projekcije  

Statistični urad RS 
 
V letu 2004 na področju zbiranja in priprave podatkov o prebivalstvu ni bilo bistvenih sprememb.  
 
Viri podatkov Podatki, potrebni za četrtletno prikazovanje števila prebivalstva, so bili SURS-u 

posredovani na ustaljen način:  
• individualne podatke o državljanih RS je SURS-u posredoval MNZ-CRP, 
• agregirane podatke o tujcih pa Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat 

za upravne notranje zadeve (MNZ-DUNZ).  
 

Testna baza z 
individualnimi podatki 
o tujcih  

Od MNZ-DUNZ-ja je SURS za stanje 30. 9. 2004 prvič pridobil testno bazo z 
individualnimi podatki o tujcih (stalno in začasno prijavljenih).  
Baza vsebuje tudi delno zgodovino dogodkov, ki se nanašajo na prijavo in odjavo 
prebivališča oziroma spremembo statusa/-ov prebivališča tujcev. Pridobivanje 
individualnih podatkov o tujcih bo vplivalo na vsebino in kakovost podatkov o 
prebivalstvu in selitvah, pa tudi podatkov drugih statističnih raziskovanj ter statističnih 
registrov. V prihodnje bo takšen način pridobivanja podatkov omogočil objavo 
podatkov o prebivalstvu po naseljih. 
 

Objava rezultatov  
 
 
 

Skladno z odločitvijo, sprejeto v letu 2003, so bili v letu 2004 podrobni podatki o 
skupnem številu prebivalstva po starosti, spolu, prebivalstvenih skupinah in po 
različnih teritorialnih ravneh objavljeni samo za sredino in konec leta. Za konec marca 
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 in septembra pa je SURS objavil za raven Slovenije le zbirne podatke o skupnem 
številu prebivalstva po spolu in prebivalstvenih skupinah. 
 
V letu 2004 je bila vsebinsko spremenjena publikacija Rezultati raziskovanj 
Prebivalstvo Slovenije, ki jo SURS pripravlja od leta 1994. V publikaciji, ki je bila 
pripravljena v letu 2004 (s podatki za leto 2002), je poudarek na daljših časovnih 
vrstah, izračunih pomembnih demografskih kazalnikov, primerjavi Slovenije z 
evropskimi državami in kratkih analizah demografskih dogodkov.  
SURS je intenzivno pripravljal podatke demografskih raziskovanj za objavo v 
podatkovni bazi SI-STAT. 
 

Baza rojstnih imen na 
spletni strani  

V letu 2004 je bila na spletnih straneh objavljena Baza rojstnih imen (za državljane 
Republike Slovenije), ki omogoča poizvedbe po rojstnih imenih (po pogostnosti 
pojavljanja imena v Sloveniji, statistični regiji in obdobju rojstva). V bazi so tudi 
vnaprej pripravljene tabele s statistikami o imenih. V drugi polovici leta je SURS začel 
pripravljati metodologijo za dopolnitev Baze rojstnih imen s priimki. 

 
Statistični urad RS 

311.07 Tablice umrljivosti  
 

Objava rezultatov  V letu 2004 so bile izdelane popolne tablice umrljivosti za obdobje 2000/2002 in 
skrajšane tablice umrljivosti za obdobje 2002/2003 za teritorialno raven Slovenije. 

 
312 Program popisov v Skupnosti  

Statistični urad RS 
312.01 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002;  
 

Na kratko o POPISU 
2002 

Popis 2002 je potekal od 1. do 15. aprila 2002, s kritičnim trenutkom na 31. marec 
2002 ob 24.00. Popis prebivalstva je po mednarodni definiciji celovit proces zbiranja, 
vrednotenja, analiziranja in izkazovanja (diseminacija) demografskih, ekonomskih, 
socialnih in drugih podatkov o prebivalstvu, družinah, gospodinjstvih in stanovanjih v 
državi in njenih nižjih teritorialnih ravneh. 
 

Priprava tabel za 
končno objavo 
POPISA 2002  

Osnovna izhodišča pri zasnovi vsebine novih tabel, ki so narejene z uporabo za to 
primernega  orodja TPL32 in orodja MS OLAP33, so bila: 

• primerljivost s podatki Popisa 1991 (če je mogoče tudi s Popisom 1981); 
• zagotavljanje vsebin za mednarodne uporabnike; 
• določitev vsebin, ki jih je možno in smiselno objaviti na posamezni teritorialni 

ravni; 
• določitev posameznih ciljnih skupin uporabnikov (javni sektor, občine, 

znanstvenoraziskovalni sektor, izobraževalne ustanove ...); 
• upoštevanje zaupnosti podatkov. 
 

Zaščita mikropodatkov  Pred dokončno objavo tabel oz. posredovanjem popisnih podatkov so bili 
mikropodatki zaščiteni, tako da se individualna enota ne more prepoznati iz 
objavljenih oz. posredovanih podatkov.  
 
 
Osnova za zaščito mikropodatkov so:  

• Zakon o popisu34, Zakon o državni statistiki35, Zakon o varstvu osebnih 
podatkov36 ter interni Pravilnik SURS-a o postopkih in ukrepih za varstvo 
podatkov, zbranih s programom statističnih raziskovanj; 

nadgradnja pa:  
• matematične metode za zaščito tabel in mikropodatkov, ki so vsebovane v 

programskem paketu τ-Argus (za zaščito tabel) in programskem paketu µ-
Argus (za zaščito mikropodatkov).  

 
Posebna pozornost je bila namenjena zaščiti občutljivih spremenljivk (narodnost, 
veroizpoved, materni in pogovorni jezik, površina stanovanja), pri katerih so bila 
upoštevana najstrožja pravila zaščite. 
 

                                                 
32 Orodje TPL (Table production language) za izdelavo tabel. 
33 Namen orodja MS OLAP je s pomočjo prikazovanja podatkov v obliki večdimenzionalnih kock omogočiti učinkovito 
analitično delo (enostavno omogočanje križanja večjega števila spremenljivk). Poleg tega daje možnost hitre in ažurne 
priprave podatkov za uporabnike. 
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Dostop do statističnih 
informacij POPISA 
2002 

Na spletnih straneh SURS-a (www.stat.si/popis2002/) so  podatki Popisa 2002 na 
voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Do konca leta 2004 je bilo na tej spletni 
strani objavljenih 193 tabel (55 za Slovenijo, 61 za statistične regije, 44 za občine, 19 
za upravne enote in 14 za naselja). Vsaka tabela je objavljena v formatu .html, kar 
omogoča enostavno tiskanje tabele s spletnih strani, istočasno pa je za analitično 
delo s podatki možen neposreden prenos tabele v format .xls. 
 
Poleg tega so uporabnikom (enaki podatki kot na popisni spletni strani) dostopne 
tabele tudi v podatkovni bazi SI-STAT, pripravljene v programu PC-AXIS, ki 
uporabnikom omogoča brezplačen sodoben način priprave in prenosa podatkov ter 
interaktivni dostop do podatkov. 
Interaktivni dostop do agregiranih podatkov Popisa 2002 omogoča tudi Banka 
statističnih podatkov, kjer so podatki oblikovani v 11 vsebinskih sklopov. Dodatno so 
na voljo osnovni podatki po krajevnih skupnostih, vaških skupnostih in mestnih 
četrtih. Podatki v tej podatkovni bazi so na voljo tudi v nemškem jeziku. 
 

Zloženka  
Ženske in moški v 
Sloveniji  

Na osnovi podatkov Popisa 2002 je SURS izdal zloženko37, v kateri so uporabnikom 
na voljo grafični pregledi po spolu, ki kažejo položaj žensk in moških v sodobni 
slovenski družbi.  
 

Dodatne zahteve 
uporabnikov 

V letu 2004 je SURS intenzivno reševal zahteve po posredovanju neobjavljenih 
podatkov Popisa 2002. Zahtevke bi lahko razdelili v več skupin: zahtevki po podatkih 
za nestandardne teritorialne ravni (npr. geografsko zaokrožena območja); zahtevki po 
vsebinah, ki še niso bile objavljene; zahtevki po vsebinsko drugače povezanih 
podatkih, kot so bili objavljeni (npr. ožje klasifikacije); zahtevki za mikropodatke.  
Vse tovrstne zahteve je SURS reševal skladno s sprejetimi pravili o varovanju 
podatkov. Z uporabniki, katerim so bili posredovani nezakriti podatki, so bile 
sklenjene posebne pogodbe, obenem pa je vsak uporabnik moral podpisati tudi izjavo 
o varovanju podatkov. 
 

Ravnanje s popisnim 
gradivom 

Na podlagi javnega naročila za storitve prevoza, urejanja, shranjevanja, varovanja, 
odvoza na uničenje in v trajno uničenje popisnega gradiva Popisa 2002 (kot 
najprimernejši ponudnik je bil izbran Cetis, d. o. o.) je izbrani izvajalec hranil popisno 
gradivo v skladu z Zakonom o popisu38, Zakonom o državni statistiki in Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov39. Arhivirano papirno popisno gradivo, ki je bilo shranjeno v 
Celju, je bilo v letu 2004 uničeno, razen popisnega gradiva za občino Logatec, ki ga v 
skladu z arhivskimi standardi hrani SURS v svojih prostorih, ki so ustrezno varovani. 
Celotno popisno gradivo (slike popisnih vprašalnikov) je v digitalni obliki shranjeno na 
SURS-u, in sicer na 830 CD-jih. 
 

Zagotavljanje 
kakovosti podatkov 
POPISA 2002 

V letu 2004 se je nadaljevalo delo na področju kontrole kakovosti podatkov Popisa 
2002. Pripravljeno je bilo delno Poročilo o kakovosti podatkov, procesov in storitev in 
vključuje opis nekaterih od šestih sestavin kakovosti, kot se pojavljajo v statističnem 
procesu.  
Kontrola kakovosti podatkov in procesov obdelave je potekala vzporedno na dva 
načina: s pomočjo kontrolnega popisa, ki je bil izveden takoj  po končanem glavnem 
popisu in s pomočjo primerjave popisnih datotek. Ocene so pokazale, da so 
odstopanja minimalna (pod 0,5 %), kar je malo v primerjavi z drugimi državami 
članicami EU-ja kot tudi v primerjavi s prejšnjimi popisi v Sloveniji. Poročilo o 
kakovosti je objavljeno na spletni strani SURS-a. 
 

Končno poročila 
POPISA 2002 

Statistični svet Republike Slovenije se je na svoji 14. seji 3. decembra 2004 seznanil 
s Končnim poročilom o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki 
Sloveniji leta 2002 in predlagal generalni direktorici SURS-a (dostopen na spletni 
strani www.stat.si/popis2002/gradivo/popis2002_porocilo-koncno.pdf) , da ga skladno 
z drugim odstavkom 39. člena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/2001) 
predloži Vladi Republike Slovenije. Vlada RS se je s poročilom seznanila na 4. seji 
23. 12. 2004. 
 

                                                                                                                             
34 Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/2001. 
35 Uradni list RS, št. 45/95 in 09/01. 
36 Uradni list RS, št. 59/99. 
37 Statistični urad RS: Ženske in moški v Sloveniji, Popis 2002, Ljubljana, 2004. 
38 Uradni list RS, št. 66/02 in 26/01. 
39 Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01. 
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Priprave za POPIS 
2010 
 
 

V letu 2004 so se že začele mednarodne aktivnosti, pri katerih sodeluje tudi SURS, 
povezane s pripravo mednarodnih priporočil za izvedbo popisov okrog leta 2010. 

 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Ena od glavnih nalog državne statistike v srednjeročnem obdobju je uporaba podatkov Popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2002. SURS je v letu 2004 poskušal uporabnikom zagotoviti 
čim večje število najrazličnejših tabelaričnih prikazov na vseh teritorialnih ravneh. Največji poudarek je bil 
dan opredelitvam in tabeliranju podatkov Popisa 2002, diseminaciji popisnih podatkov (dopolnitev 
podatkov iz Popisa 2002 na spletnih straneh SURS-a, priprava podatkov za prenos v bazo SI-STAT, 
priprava podatkov za Banko statističnih podatkov), analizam popisnih rezultatov in izdelavi posebnih 
tabelacij popisnih podatkov na zahteve uporabnikov. 
 
 
313 Statistika migracij  

Statistični urad RS 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti   

Evropska komisija se je v sodelovanju z Eurostatom zaradi vse večjih potreb po 
podatkih o selitvah in azilu za pripravo politik odločila za pripravo zakonodaje za ti 
dve področji demografskih statistik. SURS bo pri pripravi zakonodaje, ki bo 
predvidoma pripravljena v letih 2005 in 2006, veljati pa bo začela med leti 2008 in 
2010, aktivno sodeloval. 
 

 
Na podlagi Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/2003) bo 3. 5. 2005 vzpostavljen Matični register 
(MR), ki bo informatiziral postopke vpisov v matične knjige in vse podatke o matičnih dejstvih in osebnih stanjih. 
Za tujce se bo v MR vpisovalo zgolj matično dejstvo, nastalo na območju Slovenije, za državljane RS pa vsa 
dejstva od rojstva do smrti – osebni status. Poleg MR-ja bo MNZ vzpostavil tudi register tujcev, v katerem bodo 
vpisane vse osebe s statusom tujca v RS, in register državljanstev, v katerem se bodo vodile vse vloge in 
podlage za dodelitev (oziroma morebitni izbris) državljanstva. Podatki MR-ja in registra tujcev bodo zabeleženi 
tudi v registru stalnega prebivalstva, v katerem bodo predvsem posodobljeni podatki o prebivališčih, evidenca 
gospodinjstev in evidenca volilne pravice40.  
 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R311 Demografske statistike in projekcije  

Statistični urad RS 
R311.01 Projekcije prebivalstva;  
 
V letu 2004 so se na pobudo Eurostata nadaljevale aktivnosti pri izdelavi projekcij prebivalstva Slovenije 
do leta 2050. Strokovnjaki na Eurostatu so že pred časom ugotovili, da je treba popraviti njihove uradne 
projekcije prebivalstva držav članic (EU-25), saj prejšnje projekcije, ki jih je Eurostat izdelal leta 1997 in 
popravil v letu 2000, podatkovno ne ustrezajo več. Poleg tega je pridružitev novih članic EU-ju pospešila 
priprave za izdelavo novih projekcij teh držav, da bi bili podatki o številu in starostno-spolni strukturi 
prebivalstva držav članic danes in v prihodnje čim bolj primerljivi.  
 
Priprava novih projekcij ima poseben pomen zlasti zaradi v zadnjih letih zaznanega in tudi v prihodnosti 
pričakovanega problema staranja prebivalstva Evrope. Za izdelavo projekcij je Eurostat uporabil svoje 
podatkovne vire in si za prihodnost zadal nalogo pripraviti novo serijo projekcij prebivalstva, ki jih bo 
popravljal vsaka tri leta (doslej na pet let).  
 
Mednarodno 
poročanje in 
sodelovanje v delovni 
skupini  

V začetku leta 2004 je bila na Eurostatu oblikovana posebna delovna skupina, ki je 
zagotovila potrebne podatke za države članice (število in sestave prebivalstva, 
stopnje rodnosti, umrljivosti in selivnosti).  
SURS je Eurostatu v ta namen posredoval ustrezna gradiva, ta pa je v sodelovanju z 
mednarodnim demografskim institutom Nizozemske analiziral podatke petnajsterice, 
določil končne vrednosti spremenljivk in izdelal tri variante (nizko, srednjo in visoko) 
projekcij do leta 2050.  
Za izdelavo projekcij je bil uporabljen program LIPRO. Projekcije in kratke analize 
dobljenih vrednosti stopenj rodnosti, umrljivosti in selivnosti so bile predstavljene v 

                                                 
40 Projekt informatizacije matičnih knjig je v okviru Sosveta za prebivalstvo (6. 12. 2004) predstavil mag. Bojan 
Trnovšek, sekretar Direktorata za upravne notranje zadeve (MNZ).  
41 CIRCA – Communication & Information Resource Centre Administrator. 
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obliki kratkih referatov. V okviru CIRCA41 je bila oblikovana nova interesna skupina za 
projekcije prebivalstva, v katero so bili vključeni predstavniki za posamezne države 
članice in kandidatke unije. V skupini je tudi predstavnik SURS-a. 
 

Priprava predloga za 
izračun projekcij za 
Slovenijo  

SURS je v letu 2004 Eurostatu posredoval pripombe na izračunane vrednosti 
projekcij za Slovenijo – za hipoteze rodnosti, smrtnosti in selivnosti za vse tri variante. 
Eurostatov predlog izračunov je bil poslan tudi ad hoc delovni skupini za projekcije, 
Eurostatu pa usklajeno mnenje o previsokih vrednostih neto migracijskega salda za 
Slovenijo do leta 2050.  

 
R313 Statistika migracij   

Statistični urad RS 
R313.01  Delovne migracije;  
 
Razvojna naloga, namenjena spremljanju mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva, ni bila v celoti 
uresničena in ostaja eden od ciljev v prihodnjih letih.  Statistične podatke je SURS za potrebe uporabnikov 
zagotavljal iz Popisa 2002. 
 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
V okviru statistik demografskih dogodkov v letu 2004 ni bilo sprememb. Potekala so ustaljena statistična 
raziskovanja: prijava rojstva/smrti, prijava sklenjene/razvezane zakonske zveze, priznanje in ugotovitev 
očetovstva in posvojitev otroka, prijava stalnega/začasnega prebivališča, odjava stalnega/začasnega 
prebivališča.  
 
Demografska raziskovanja so skladno z usmeritvami SPSR-ja 2003–2007 večinoma potekala tako, da se 
je del podatkov prevzemal iz administrativnih virov, del podatkov pa iz statističnih virov. V celoti je bila od 
zunanjega vira (IVZ-ja), tako kot že nekaj let, prevzeta le baza podatkov o umrlih. 
 

 
 

 
32 Trg dela 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Za merjenje uspešnosti nacionalne strategije razvoja trga dela, zaposlovanja in reševanja brezposelnosti 
je SURS načrtovalcem politik v letu 2004 redno zagotavljal podatke o plačah, stroških dela in aktivnem 
prebivalstvu iz anket gospodinjstev, raziskovanj v podjetjih in z uporabo obstoječih administrativnih in 
statističnih podatkov.  
 
321 Aktivno prebivalstvo  

Statistični urad RS 
321.01 Anketa o delovni sili, 321.02 Mesečno spremljanje aktivnega prebivalstva;  
321.04  Statistika prostih delovnih mest;  
 

Anketa o delovni sili  SURS s podatki Ankete o delovni sili (ADS)42 zagotavlja mednarodno primerljive 
kazalnike o gibanju in strukturi aktivnega prebivalstva43 glede na glavne demografske 
in zaposlitvene značilnosti.  
 

Aktivno 
prebivalstvo/stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 

Za merjenje učinkovitosti posameznih nacionalnih politik zaposlovanja, kamor sodita 
tudi regionalizacija ter podatkovna podpora raznim reformam, SURS dodatno 
zagotavlja mesečne podatke o gibanju aktivnega prebivalstva in stopnji registrirane 
brezposelnosti tudi na nižjih teritorialnih ravneh (občinah, regijah), ki jih iz ADS-jem 
zaradi narave vzorčnega  raziskovanja ne more.  

                                                 
42  ADS  je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji in jo SURS izvaja kontinuirano po konceptu 
Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada EU (Eurostat), rezultate pa objavlja četrtletno. 
43 Vir so podatki Mesečnega poročila o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah – ZAP/M, 
Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva – SRDAP, Ankete o delovni sili – ADS in števila registrirano 
brezposelnih oseb, ki ga v svojih evidencah vodi Zavod RS za zaposlovanje.  
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Statistika prostih 
delovnih mest  

Za pravočasno zaznavanje premikov na trgu dela so poleg podatkov o številu 
brezposelnih oseb ter stopnji brezposelnosti potrebni tudi podatki o številu in deležu 
prostih delovnih mest. Ti kazalniki so zahtevani tudi za članice EU-ja.  
 
Študija izvedljivosti je pokazala, da za Slovenijo lahko zagotovimo tako kratkoročne 
kot strukturne kazalnike prostih delovnih mest z uporabno podatkov ZRSZ-ja44.  
V letu 2004 so bile opredeljene  metode, skladne s priporočili, ki veljajo za članice 
EU-ja (Gentleman's Agreement) in izdelani prvi letni izračuni.  
 

Objava rezultatov in 
mednarodno 
poročanje  

SURS je v letu 2004 prvič objavil letne podatke za Slovenijo, za leta 2001 do 2003, 
ter jih  poslal na Eurostat. V letu 2005 bo SURS še naprej razvijal metodologijo in 
izdelavo postopkov še na četrtletnih podatkih v okviru programa Phare 2002. 

 
Zavod RS za zaposlovanje 

 
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je v letu 2004 izvajal del statističnih raziskovanj v poglavju 32 Trg dela 
(raziskovanja pod zaporednimi številkami 321.06–321.18) skladno z vsebino in periodiko Letnega 
programa statističnih raziskovanj za leto 2004. 
 
Objava rezultatov  Podatke iz svojih evidenc je posredoval SURS-u ter zagotavljal njihovo mesečno in 

obdobno objavljanje v svoji publikaciji Mesečne informacije ter na svojih spletnih 
straneh http://www.ess.gov.si/ (glej rubriko Iz dejavnosti). 
 
Poleg sprotnega objavljanja podatkov na internetu in v mesečnih informacijah je 
ZRSZ zagotavljal podatke iz svojih evidenc tudi nacionalnim in mednarodnim 
institucijam, medijem in posameznikom, ki so na ZRSZ posredovali svoje posebne 
prošnje oz. zahteve. 
 

Evidence ZRSZ  ZRSZ je izvedel statistična raziskovanja, ki izhajajo neposredno iz lastnih evidenc:  
• prosta delovna mesta,  
• brezposelni,  
• štipendisti,  
• delovna dovoljenja,  
• zaposleni tujci,  
• prejemniki denarnega nadomestila in pomoči iz naslova zavarovanja za 

primer brezposelnosti idr. 
 

Anketa o letnih 
potrebah po delavcih 
in pripravnikih  

ZRSZ je v letu 2004 je izvedel anketo o letnih potrebah po delavcih in pripravnikih ter 
poročilo o obsegu nadurnega dela v letu 2003 (LP-ZAP).  
Anketa je bila izvedena v začetku leta 2004 med delodajalci, ki zaposlujejo 10 ali več 
delavcev. Zbrani podatki so javnosti dostopni na spletnih straneh ZRSZ. 
 

 
 322 Plače in stroški dela  

Statistični urad RS 
 
322.01 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v družbah, podjetjih in organizacijah; 45 
 
S podatki o višini in gibanju mesečnih povprečnih bruto in neto plač SURS zagotavlja načrtovalcem politik, 
partnerjem pri kolektivnih pogajanjih ter drugim domačim in tujim strokovnjakom podatkovno podporo za 
učinkovito vodenje politike plač in za računanje različnih socialnih transferov in pokojnin.  
 
Za november in december so bila v letu 2004 dodatno izkazana tudi izplačila trinajstih plač. Uporabnikom 
so bili v letu 2004 dvakrat v letu, za marec in september, dostopni tudi podatki o številu zaposlenih oseb po 
višini bruto plač. Od leta 2005 pa se bodo podatki za zaposlene osebe po velikosti plače zbirali le enkrat 
letno.  
 
V letu 2004 je SURS celo leto na vzorcu zajemal podatke o plačah tudi v zasebnih podjetjih z manj kot 
tremi zaposlenimi osebami in pri samostojnih podjetnikih posameznikih. Na ta način želi ugotoviti vpliv te 
populacije na gibanje mesečnih povprečnih plač v Sloveniji.   
 

                                                 
44 Podatke o prostih delovnih mestih ZRSZ redno zbira že več kot 10 let na obrazcih PD-1.  
45 V opazovanje niso vključena zasebna podjetja z 1 zaposleno osebo in 2 zaposlenima osebama ter samostojni 
podjetniki posamezniki oz. pri njih zaposlene osebe. 
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Analize zbiranja 
podatkov o plačah  

Analize zbiranja podatkov o plačah so pokazale, da več institucij v Sloveniji zbira 
podobne in v nekaterih primerih enake podatke.  
 

Dogovor o sodelovanju 
z AJPES-om  

V letu 2004 sta SURS in AJPES dala pobudo in pripravila konkretne organizacijske, 
vsebinske in pravne rešitve za racionalizacijo na tem področju. Delitev dela na 
področju zbiranja podatkov o plačah je določena tudi z Letnim programom statističnih 
raziskovanj za leto 2005 in podrobneje urejena z Dogovorom o sodelovanju obeh 
institucij. 
 

Racionalizacija 
zbiranja plač  

Z racionalizacijo zbiranja podatkov o plačah bo doseženo: 
• podatki se bodo zbirali na kombiniranem večnamenskem obrazcu, na 

katerem bodo poročevalske enote posredovale podatke AJPES-u, v 
glavnem na elektronski način, ki je racionalnejši za poročanje in za 
obdelavo; 

• SURS bo še naprej metodološko odgovoren za izkazovanje in kakovost 
podatkov o plačah; 

• v prehodnem obdobju, ki bo izjemno kratko, bodo poročevalske enote 
obremenjene z dvojnim dajanjem podatkov, z uvedbo racionaliziranega 
zbiranja podatkov pa bodo zelo razbremenjene. 

 
Načrtovano v letu 
2005  

SURS bo na podlagi Zakona o državni statistiki izdal in objavil v Uradnem listu46  
navodilo za poročanje mesečnih podatkov o izplačanih plačah, ki bo omogočilo 
zbiranje podatkov na kombiniranem obrazcu. 
 

Spremljanje drugih 
stroškov dela 

Poleg plač in ostalih prejemkov iz dela, ki so le ena od sestavin stroškov dela, ki jih 
ima delodajalec s svojimi zaposlenimi osebami, meri SURS še druge stroške dela, 
kot so:  

• delodajalčevi prispevki za socialno varnost,  
• stroški izobraževanja,  
• drugi stroški dela in davki, povezani s plačami (subvencije je treba odšteti). 
 

Primerljivost podatkov   Za spremljanje mednarodno primerljivih podatkov o strukturi delodajalčevih stroškov 
so uporabnikom na voljo podatki štiriletne Ankete o stroških dela (izvedena za leto 
200447), za merjenje gibanja stroškov dela pa se četrtletno izračunava indeks 
stroškov dela, pri katerem se ne upoštevajo drugi stroški dela in stroški 
izobraževanja.  
 

Objava četrtletnih 
indeksov stroškov dela   

V letu 2004 so bili prvič objavljeni četrtletni indeksi stroškov dela, in sicer od 1. 
četrtletja 1996 dalje. V bodoče bo objavljanje indeksa stroškov dela potekalo redno, 
približno 70 dni po koncu referenčnega obdobja. Za vmesna leta, ko se anketa o 
stroških dela ne izvaja, SURS pripravlja letne ocene na osnovi obstoječih statističnih 
in administrativnih podatkov. Nazadnje so bili objavljeni podatki za leto 2003. 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
322.06 Mesečno poročilo o izplačilih plač pravnih oseb; 322.07 Mesečno poročilo o izplačilih plač 
pravnih oseb javnega prava; 322.08 Mesečno poročilo o izplačilih regresa za letni dopust pri pravnih 
osebah; 322.09 Mesečno poročilo o izplačilih plač samostojnih podjetnikov; 
 

Pravna podlaga  Izplačevanje plač v zasebnem sektorju je bilo v letu 2004 urejeno z: 
• Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–200548 ,  
• Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za 

obdobje 2004–200549, 
• Navodilom za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju50. 

 
Izplačevanje plač v javnem sektorju je bilo urejeno z:  

• Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju51, 
• Navodilom za prikazovanje podatkov o plačah52.  

 

                                                 
46 Navodilo je bilo objavljeno v Uradnem listi RS, št. 6/2005. 
47 Glej LPSR 2005, nalogo 322.05 Anketa o stroških dela. 
48 Uradni list RS, št. 55/04. 
49 Uradni list RS, št. 70/04. 
50 Uradni list RS, št. 87/04. 
51 Uradni list RS, št. 56/02. 
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Poročanje na obrazcih 
AJPES-u in UJP-ju 

Pravne osebe, razen pravnih oseb javnega sektorja, so predpisane izpolnjene 
obrazce o izplačilu akontacij – plač predlagale AJPES-u, pravne osebe javnega 
sektorja pa Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP-ju).  
 
UJP je preveril pravilnost podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah javnega 
sektorja in obrazce pošiljal AJPES-u v obdelavo. 
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so obrazce predlagale Davčni upravi 
Republike Slovenije (DURS), po dogovoru med AJPES-om in DURS-om pa jih je 
obdelal AJPES. 
 

Posredovanje 
podatkov  
uporabnikom  

Podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust je AJPES posredoval 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, SURS-u in Ekonomsko-socialnemu 
svetu, podatke o izplačilih plač pri pravnih osebah javnega sektorja pa vsem resornim 
ministrstvom.  
 

Objava rezultatov  Zbirne podatke o izplačilih plač in podatke o izplačilih plač po posameznih pravnih 
osebah javnega sektorja je AJPES objavljal na spletnem portalu. 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
322.10 Poročilo o izplačanih osebnih prejemkih pri poslovnih subjektih;  
 
Poročilo o izplačanih osebnih prejemkih pri poslovnih subjektih temelji na podatkih plačilnega prometa.  
 
Izvajalci plačilnega prometa so v skladu z Navodilom o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci 
plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene53, AJPES-u 
dnevno sporočali podatke o izplačilih osebnih prejemkov, ki so jih nalogodajalci na plačilnih nalogih 
označili z ustreznimi šiframi izdatkov za izplačila čistih plač in drugih osebnih prejemkov.  
AJPES je podatke posredoval DURS-u za izvajanje davčnega nadzora. 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R321 Zaposlenost in brezposelnost 

Statistični urad RS 
R321.01 in R321.02 ADS ad hoc modul 
 
Prakso vključevanja ad hoc modulov v Anketo o delovni sili je SURS začel v letu 2000, ko je izvedel ad 
hoc modul o prehodu iz izobraževanja na trg dela.  
 
Vključevanje ad hoc modulov je za države članice EU-ja obvezno. Predpisano je z uredbo, vsebina pa  se 
vsako leto spreminja. Države se same odločijo, ali bodo izvedle ad hoc modul samo v enem četrtletju ali 
več četrtletjih. Od leta 2000 SURS redno izvaja ad hoc module skladno z uredbami, ki so predpisane za 
države članice, podatke pa pošilja v predpisanem formatu na Eurostat. 
 
Ad hoc modul o obliki 
in dolžini delovnega 
časa 

S podatki ad hoc modula, izvedenega v letu 2004, o obliki in dolžini delovnega časa, 
so zagotovljeni mednarodno primerljivi podatki o organizaciji dela med državami EU-
ja. Zbrani podatki kažejo fleksibilnost delovnega časa glede na usklajevanje potreb 
delojemalcev in delodajalcev. 
 

Ad hoc modul o 
uskladitvi dela z 
družinskim življenjem 

SURS je začel v letu 2004 razvijati metodologije za ad hoc modul 2005 o uskladitvi 
dela z družinskim življenjem. V skladu z veljavnimi predpisi imajo moški in ženske 
enake možnosti pri izkoriščanju starševskega dopusta ali posebnih odsotnosti za 
potrebe nege družinskih članov v primeru bolezni ali nesreč. Namen modula je 
ugotoviti, ali želijo osebe, vključene na trg dela, svoje želje po opisanem izpolniti in 
tudi lahko izpolnijo (glede na spol) ter na kakšen način jih izpolnjujejo. Zbrani podatki 
bodo omogočili analizo fleksibilnosti dela in možnosti usklajevanja  delovnega in 
družinskega časa. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Na področju trga dela je bila v letu 2004 sprejeta uredba, ki se nanaša na vsebino Ad 
hoc modula v ADS-ju.  
• Uredba komisije 29/2004 podrobneje določa vsebino in nabor spremenljivk ad 

hoc modula za leto 2005 – uskladitev dela in družinskega življenja. SURS je že 
začel razvijati metodologijo in pripravljati vprašalnik. Po načrtu bo vsebina 
dodana v ADS-ju v drugem četrtletju 2005. SURS pri implementaciji določil 

                                                                                                                             
52 Uradni list RS, št. 66/02. 
53 Uradni list RS, št. 34/04. 
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uredbe ne pričakuje večjih težav. 
Statistični urad RS 

R321.03 Število dejansko opravljenih ur;  
 
Statistika delovnega časa in ur zajema naslednje kategorije:  

• dejansko opravljene ure,  
• običajne ure,  
• plačane ure,  
• pogodbene ure,  
• normalne ure,  
• ure dela prek polnega časa (plačanega in neplačanega),  
• plačane, vendar neopravljene ure (za različne vrste odsotnosti).   

 
Izkazovanje podatka  o 
urah in uporaba  

Podatek o urah se lahko izkazuje samostojno kot poseben kazalnik, ki dodatno 
pojasnjuje dogajanje v ekonomiji in na trgu dela ali pa v izvedenih statistikah, kamor 
sodi produktivnost ali strošek dela na uro. Podatek o urah se uporablja pri 
izračunavanju stroškov dela na opravljeno uro in za zagotavljanje uredbe o 
kratkoročnih kazalnikih.  
 
V mnogih uredbah EU-ja se zahteva spremljanje dejansko opravljenih ur, česar pa 
trenutno SURS ne more vedno zagotoviti.  
 

Nadaljevanje razvoja 
metodologije in 
izboljševanje kakovosti  

V letu 2004 je SURS nadaljeval razvoj metod in izdelavo postopkov za statistiko 
dejansko opravljenih ur z uporabo obstoječih virov, iz mesečnega števila plačanih ur 
iz ZAP/M in četrtletnega podatka o dejansko opravljenih urah iz ADS-ja. Prve ocene o 
številu dejansko opravljenih ur so bile uporabljene pri izračunu četrtletnega indeksa 
stroškov dela. Za izboljšanje kakovosti prvih ocen o dejansko opravljenih urah bo 
SURS v letu 2005 razvijal metodologijo. 

 
Statistični urad RS 

 
R321.04 Mesečno spremljanje delovno aktivnega prebivalstva – tehnična in metodološka 
posodobitev; 
 
Za spremljanje dinamike in strukture delovno aktivnega prebivalstva po poslovnih subjektih in njihovih 
značilnostih SURS zagotavlja uporabnikom mesečne podatke.  
 
Tehnična posodobitev  Tehnična posodobitev za pripravo teh podatkov se bo nadaljevala v letu 2005. Zaradi 

prenosa zajemanja podatkov o plačah na AJPES in racionalizacije poročanja, 
podatkov o številu zaposlenih oseb v raziskovanju ZAP/M54 v letu 2005 ne bo več. 
 

Razvoj metodologije  SURS je v letu 2004 pospešeno nadaljeval razvoj metodologije in postopkov, kjer 
bodo za število zaposlenih oseb uporabljeni izključno podatki SRDAP-a (Statistični 
register delovno aktivnega prebivalstva). 
 

Interpretacija podatkov 
o kmetih  

Uporabniki so SURS opozorili na težave pri interpretaciji podatkov o kmetih in 
predlagali, naj preveri možnosti in uporabo drugačne metode.  
 
SURS je ocenjeval podatke o številu kmetov iz podatkov ADS-ja – povprečje 
podatkov zadnjih štirih četrtletij. Dinamika števila kmetov je bila bistveno večja kot v 
ostalih kategorijah delovno aktivnega prebivalstva.  
 
Od leta 2005 bo SURS število kmetov napovedal iz podatkov ADS-ja z modelom 
ARIMA55 za celo leto v naprej.  
 
Teritorialna porazdelitev števila kmetov (po občinah, upravnih enotah, regijah), kjer so 
bili uporabljeni podatki popisa prebivalstva 199156, ne izraža dejanskega stanja. 
SURS bo za porazdelitev števila kmetov po različnih teritorialnih delitvah od leta 2005 
uporabil podatke zadnjega popisa kmetijskih gospodarstev57. 

 
                                                 
54 Obrazec, s katerim se bodo od 2005 zbirali podatki o plačah na AJPES-u, je Obrazec 1 ZAP/M. 
55 Modeli ARIMA so zelo prilagodljivi in široko uporabljani v analizi časovnih vrst. V teh modelih so zajeti avtoregresijski 
(AR) proces, integracija (I) časovnih vrst in proces drseče sredine (MA). Postopek modeliranja zajema identifikacijo 
modela, ocenjevanje modela, diagnozo modela in izdelavo napovedi v prihodnjem obdobju.  
56 Popis prebivalstva, stanovanj in kmečkih gospodarstev 1991. 
57 Popis kmečkih gospodarstev 2000. 
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R322 Plače in stroški dela  
 

Statistični urad RS 
R322.01 Mesečno poročilo o plačah – revizija metodologije spremljanja plač; 
 

Analiza mesečnih 
podatkov za leto 2003 
o plačah 

V letu 2004 je SURS izdelal analizo mesečnih podatkov za leto 2003 o plačah, ki so 
se zbirale pri različnih institucijah: na SURS-u, AJPES-u in DURS-u. Analiza se je 
večinoma omejila na podatke, ki jih zbirata SURS in AJPES. Na osnovi rezultatov 
analize je bila predlagana rešitev v skupnem dogovoru med institucijami o oblikovanju 
enotnega obrazca, ki bi vseboval vse elemente oz. podatke, pomembne za 
posamezno institucijo, kar pomeni sicer obrazec z več vprašanji, vendar bi ga 
poročevalske enote rade sprejele, saj bi mesečno izpolnjevale le en obrazec in ga 
pošiljale na en naslov.  
 

Dodatna 
racionalizacija zbiranja 
plač – elektronski 
obrazci  

Dodatna racionalizacija bo, če bodo poročevalci lahko pošiljali podatke pretežno na 
elektronski način. Ker SURS uporabnikom zagotavlja podatke o plačah po 
teritorialnem načelu in načelu čiste dejavnosti, bo treba tudi z novim obrazcem 
podatke zbirati po enotah v sestavi in ne le na ravni poslovnega subjekta. Za 
spremljanje izvajanja dogovora o politiki plač pa bo treba plače spremljali ločeno,  za 
zaposlene, za katere veljajo določila kolektivih pogodb, in ostale, za katere določila ne 
veljajo. SURS bo v letu 2005 analiziral še podatke DURS-a, ki zbira podatke o plačah 
za zaposlene osebe pri samostojnih podjetnikih. 

 
Statistični urad RS 

R322.02 in R322.03 Plače za poklice in struktura plače, letna; 
 

Viri podatkov Po načrtu bi moral SURS v letu 2000 izvesti  raziskovanje distribucija plač po 
posameznih poklicnih skupinah.  
S klasično izvedbo  raziskovanja na terenu ob obvezni uporabi Standardne 
klasifikacije poklicev, katere uporaba je obvezna od leta 1999, SURS ne bi mogel 
zagotoviti časovne vrste za določene poklicne skupine, zato bo zagotovil podatke o 
povprečnih plačah za določene poklice, kakor tudi za druge demografske in 
zaposlitvene kategorije, kot so plače po izobrazbi, spolu, stopnji strokovne 
usposobljenosti, iz obstoječih administrativnih in statističnih virov.  
 

Plače po poklicih Podatki o povprečnih mesečnih bruto plačah po spolu, izobrazbi in stopnji strokovne 
usposobljenosti so bili za leto 2002 zadnjič zbrani z vzorčnim raziskovanjem  po 
podjetjih. V letu 2002 je SURS prejel dohodninske podatke, katere bo vezal na 
SRDAP. V letu 2005 bo nadaljeval delo na metodologiji in postopkih za strukturno 
statistiko plač, kamor sodijo tudi plače po poklicih. Podatki za leto 2003 bodo po 
načrtu objavljeni po novi metodologiji v letu 2005, ko bo SURS od DURS-a prejel 
dohodninsko datoteko za leto 2003.   

 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
Mednarodno 
poročanje  

SURS na osnovi dogovora (Gentlemen's Agreement) pošilja na Eurostat nekatere 
kazalnike s področja plač oz. obdavčitve plač. To so: povprečne bruto plače, 
minimalna plača, letna ocena stroškov dela, povprečne neto plače, obdavčitev plač 
slabše plačanih zaposlenih oseb in razmerje med prejemki osebe (z enakimi 
karakteristikami) za čas brezposelnosti in zaposlenosti. Metodologijo za zadnje tri 
kazalnike je razvil OECD in jih za svoje članice tudi izračunava ter pošilja Eurostatu, 
podatke za Slovenijo pa izračunava SURS. 
 

Zagotavljanje Uredbe 
o kratkoročnih 
kazalnikih  

Za zagotavljanje Uredbe o kratkoročnih kazalnikih (STS) so bili izdelani postopki za 
redno pošiljanje mesečnih podatkov o plačah in urah v proizvodnih dejavnostih in 
gradbeništvu ter o številu delovno aktivnih oseb v proizvodnih dejavnostih, 
gradbeništvu, trgovini in ostalih storitvenih dejavnostih od 1998 na Eurostat v 
predpisanem formatu (GESMES). Skupaj s podatki so bili na Eurostat poslani tudi 
metapodatki. 

Uporaba 
metodologije ILO 

Kazalnika »mesečna stopnja brezposelnosti« in »mesečno število brezposelnih 
oseb« računa Eurostat po harmonizirani evropski metodologiji (koncept 
brezposelnosti ILO) za vse države članice, pristopnice in skupaj. Osnova za izračun 
so četrtletni podatki Ankete o delovni sili in mesečni podatki o številu registrirano 
brezposelnih oseb, ločeno po spolu in dveh starostnih razredih. 
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Razbremenjevanje 
poročevalskih enot  

Da bi  razbremenili poročevalske enote, je SURS nadaljeval razvoj postopkov in 
metod, s katerimi bo nadomestil zbiranje podatkov pri poročevalskih enotah s podatki 
obstoječih statističnih in administrativnih virov. Tako sta izračun četrtletnega indeksa 
stroškov dela in statistika prostih delovnih mest zasnovana na izključni uporabi 
obstoječih virov. V letu 2004 je SURS razvijal metodologijo za plače po spolu, stopnji 
strokovne usposobljenosti, izobrazbi in poklicih s kombiniranjem podatkov SRDAP-a 
in dohodninskih podatkov (prihodki iz dela), s katero bo nadomestil vzorčna  
raziskovanja v podjetjih ZAP/L, ZAP/2L in delno ZAP/3L. 

 
 

 
33 Izobraževanje in usposabljanje 

 
 
REDNE NALOGE  
 
331 Statistika začetnega izobraževanja in 
332 Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja   

Statistični urad RS 
 
Na področju spremljanja predšolske vzgoje in formalnega izobraževanja mladine (tudi mladine s posebnimi 
potrebami) in odraslih ter na področju spremljanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so bila v letu 
2004 izvedena vsa načrtovana redna statistična raziskovanja. 
 
Izvedena so bila raziskovanja s področja dejavnosti, povezanih z izobraževanjem (štipendiranje dijakov in 
študentov, bivanje v dijaških in študentskih domovih). 
 
Uporaba podatkov o 
izobraževanju iz 
POPISA 2002  

Izdelane so bile tabele iz popisnih podatkov, povezanih z izobraževanjem in 
usposabljanjem. 
 

Dodatne raziskovalne 
vsebine 

Nekatere vsebinske spremembe so bile izvedene pri  raziskovanjih o 
osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju za šolsko leto 2004/05 (dodana 
so bila vprašanja o uporabi računalnikov in dostopu do interneta v šolah, dopolnjena 
vprašanja o vključenih učencih s posebnimi potrebami v osnovnošolskem 
izobraževanju, vprašanja v vprašalniku o osnovnošolskem izobraževanju odraslih so 
bila prilagojena začetku izvajanja devetletke). 
 

Spremljanje študentske 
mobilnosti  

Zaradi zahtev EU-ja po spremljanju študentske mobilnosti je bil dopolnjen vpisni list 
za študente višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov v študijskem letu 2004/05. 
V ta namen je bil vprašalnik razširjen z vprašanji o: 

• državi stalnega bivališča študenta,  

• državi zaključka srednje šole in državi zaključka višje oz. visoke šole,  

• znesku šolnin, ki jo plača študent ali zanj delodajalec. Ta podatek bo v 
pomoč pri izračunu finančnih podatkov (zasebni izdatki za 
izobraževanje). 

 
Popis pedagoškega 
kadra v višjih 
strokovnih šolah in 
visokošolskih zavodih 

Popis pedagoškega kadra v višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih je bil 
razširjen še na pedagoško osebje, ki poučuje na podiplomskem študiju in v zasebnih 
višješolskih in visokošolskih organizacijah.  
 
S posebno tabelo so bili zajeti mladi raziskovalci in stažisti asistenti, ne glede na 
njihovo udeležbo v pedagoškem procesu. Ti podatki so potrebni za mednarodno  
raziskovanje Ženske v znanosti. 
 
Zaradi spremembe v načinu obdelave, ki bo pripomogla k hitrejšemu objavljanju 
podatkov, so bila dopolnjena oz. prilagojena navodila za obdelavo, kontrolo in 
tabeliranje podatkov. 
 

Spremljanje študijske 
poti Zoisovih 
štipendistov 
 

SURS je sodeloval pri izvedbi raziskovalnega projekta Spremljanje študijske poti 
Zoisovih štipendistov (nosilec projekta je Zavod RS za zaposlovanje). 
 
 

Mednarodno poročanje  Podatke o formalnem izobraževanju je SURS v skladu z mednarodnimi definicijami 
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in ravnmi ter področji izobraževanja mednarodne klasifikacije ISCED58 posredoval 
Eurostatu z vprašalnikom UOE59.  
Podatki so bili posredovani tudi za Eurostatov vprašalnik Urban Audit60 ter za 
Unicefov  vprašalnik MONEE61 ter tudi nekateri podatki za pilotne študije, ki so jih za 
OECD oz. Eurostat izvajali pogodbeni izvajalci.    

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R331 Statistika začetnega izobraževanja in 
R332 Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja   

Statistični urad RS 
 
Spremljanje metodoloških sprememb oz. novosti na mednarodni ravni je potekalo s sodelovanjem v 
delovnih skupinah na Eurostatu, in sicer z Delovno skupino za statistiko izobraževanja in usposabljanja in 
podskupinama v njenem okviru: podskupino za metodologijo vprašalnika UOE ter podskupino za 
vseživljenjsko učenje. 

 
Statistični urad RS 

R331.01 Anketa o delovni sili: osnovni modul o izobrazbi in izobraževanju; ad hoc modul o 
vseživljenjskem učenju;62 

 
Vseživljenjsko učenje  V 2. četrtletju 2003 je bil v okviru Ankete o delovni sili izveden mednarodno usklajen 

ad hoc modul vprašanj o vseživljenjskem učenju, ki je omogočil pridobitev 
mednarodno primerljivih podatkov o vključenosti prebivalstva v različne oblike 
formalnega in neformalnega izobraževanja in prvikrat podatke o vključenosti v 
neformalno (priložnostno) učenje, v povezavi z socialnoekonomskimi značilnostmi 
prebivalstva. 
 

Objava rezultatov  Rezultati so bili objavljeni v aprilu 2004 in predstavljeni na novinarski konferenci, 
jeseni pa še na mednarodnem statističnem posvetovanju, ki vsako leto poteka v 
organizaciji SURS-a in Statističnega društva Slovenije. 
 

Mednarodno poročanje  Rezultati ad hoc modula in poročila o izvedbi raziskovanja, kakovosti podatkov ter 
angleški prevod ad hoc modula in metodoloških navodil so bili predloženi Eurostatu. 

 
Statistični urad RS 

R331.02 Informacijski sistem izobraževanja;   

 
Delo pri razvoju informacijskega sistema izobraževanja v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, z vidika 
možnosti prevzemanja podatkov s strani SURS-a, tudi v letu 2004 ni bistveno napredovalo, zaradi težav, 
povezanih z vključitvijo zunanjih izvajalcev in neurejene zakonske podlage.  
 
Priprava zakonske 
podlage  

Zakon o evidencah v izobraževanju, ki naj bi zagotovil Ministrstvu za šolstvo in šport  
pravne osnove za vodenje evidenc, je še v pripravi. SURS pričakuje večjo 
intenzivnost dela oz. sodelovanja na tem področju v letu 2005.  
 

Sodelovanje z  
MŠŠ-jem 

SURS nekatere podatke že zbira v sodelovanju z MŠŠ-jem oz. jih od MŠŠ-ja 
prevzema. Gre za podatke o vpisu v srednješolsko izobraževanje ter nekatere 
podatke o osnovnošolskem izobraževanju iz poročila OR63. 

 

                                                 
58 Mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja (International Standard Classification of Education – ISCED, 
1997) je sprejel UNESCO leta 1997. Dostopna je v angleškem, francoskem, španskem in ruskem jeziku kot Word ali 
PDF dokument na internetu na Unescovi strani. Slovenski prevod priročnika je pripravljen v enoti Eurydice Slovenija, 
leta 2000, in je dostopen v HTML-ju  na http://www.mszs.si/eurydice/organ/isced.htm in tudi kot Wordov dokument ali 
kot PDF.  
59 UOE je skupni vprašalnik treh mednarodnih organizacij (UNESCO, OECD in Eurostat).  
60 SURS izvaja projekt Urban Audit, katerega namen je: (i) zbiranje primerljivih podatkov o kakovosti bivanja v 
evropskih mestih in (ii) oblikovanje temeljev za vzpostavitev rednega zbiranja statističnih podatkov za mestna območja. 
61 Baza TRANS MONEE je elektronska podatkovna baza, brezplačno dostopna na internetnih straneh UNICEF-a in 
vsebuje vrsto ekonomskih in socialnih kazalnikov za 27 tranzicijskih držav srednje in vzhodne Evrope. Podatke 
posredujejo statistični uradi srednje in vzhodne Evrope. 
62 Vsebina se povezuje z modulom 332 Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja.  
63 OR – poročilo je kratica, ki jo uporablja MŠŠ, pomeni pa Organizacijsko poročilo osnovnih šol (ob začetku šolskega 
leta). 
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Statistični urad RS 
R331.03 Razvoj kazalnikov s področja izobraževanja;   

 
Na mednarodni ravni poteka intenzivno delo pri pripravi kazalnikov in standardov za uresničevanje 
evropskih političnih ciljev, kot jih določata Lizbonska deklaracija in Bolonjski proces, razvoja sistemov 
izobraževanja in usposabljanja v okviru procesa Konkretni bodoči cilji. Pri evropski komisiji je bila zato 
oblikovana delovna skupina (Standing group on indicators and  benchmarks), v kateri sodeluje tudi 
Slovenija (predstavnica z Andragoškega centra RS).  
 
Priprava kazalnikov 
razvoja sistemov 

SURS je v tem procesu sodeloval v posebni delovni skupini na nacionalni ravni in 
delovni skupini za statistiko izobraževanja in usposabljanja na Eurostatu.  
 

Ustreznost podatkov  Osnova za izračun kazalnikov so ustrezni statistični podatki. Razvoj novih kazalnikov 
za spremljanje konkretnih bodočih ciljev bo opredelil tudi potrebe po prilagoditvi 
obstoječih statističnih podatkov oz. morebitno zbiranje novih podatkov prek različnih 
obstoječih virov (ADS, EU-SILC) ali prek novih raziskovanj. 

 
Statistični urad RS 

R331.04 Izdatki za izobraževanje;    

 
 V letu 2004 so bili pripravljeni podatki o javnih, zasebnih in mednarodnih izdatkih za izobraževanje po vrsti 
porabe in ravneh izobraževanja za leta 2001, 2002 in 2003 (ocena). 
 
Glavni viri podatkov  Glavni viri podatkov so bili podatki Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) in 

Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstva za finance, 
MDDSZ-ja ter drugih ministrstev, obstoječa raziskovanja  v okviru SURS-a in 
zaključni računi izobraževalnih institucij (za zasebne izdatke).  
 

Priprava metodoloških 
navodil v slovenskem 
jeziku  

Za lažje razumevanje metodologije s strani dajalcev  in uporabnikov podatkov so bila 
metodološka navodila za finančne podatke prevedena v slovenščino in prirejena 
slovenskim razmeram.  
 

Mednarodno poročanje  Podatki so bili s tabelo Finance 1 v okviru vprašalnika UOE posredovani tudi 
Eurostatu. Razvojno delo na tem področju se bo nadaljevalo v letu 2005.  
 

Sodelovanje v projektu 
Grant 2003 

V okviru sodelovanja v Eurostatovem projektu Grant 2003 bo SURS na podlagi 
zaključnih računov izobraževalnih institucij pripravil podatke o porabi izobraževalnih 
institucij, ne glede na vir sredstev za tabelo UOE Finance 2.  
 

Časovne vrste ključnih 
finančnih podatkov o 
izobraževanju 
 

V načrtu je tudi priprava časovnih serij ključnih finančnih podatkov za obdobje 1995–
2000. Delo bo potekalo v sodelovanju z MŠŠ-jem in MVZT-jem, MF-jem in UMAR-
jem. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Pripravljen je bil prvi osnutek, povezan s pripravo zakonodaje, ki bo formalno uredila 
zbiranje podatkov UOE in Anketo o izobraževanju odraslih.  

 
Statistični urad RS 

R331.05  Mednarodna anketa o izobraževanju odraslih; 64 

 
V letu 2004 so na ravni EU-ja v okviru posebne delovne skupine, potekale priprave na izvajanje Ankete o 
izobraževanju odraslih.  
 
Klasifikacija učnih 
aktivnosti 

Pripravljen je bil osnutek vprašalnika in Klasifikacija učnih aktivnosti, ki bo osnova za 
razvrščanje in na katero so države EU-ja lahko dale svoje pripombe.  

Začetek izvajanja 
raziskovanja  

 Raziskovanje se bo izvajalo po državah v različnih terminih, med leti 2005 in 2007, 
bodisi kot del  raziskovanja ADS-ja ali kot samostojna anketa. V Sloveniji bo 
potekala kot samostojna anketa. 

Vsebina raziskovanja  Poleg modula vprašanj o vključenosti v učne aktivnosti bo  raziskovanje vsebovalo 
tudi module vprašanj o kulturni udeležbi, socialni vključenosti, o samooceni glede 
znanja jezikov in uporabi oz. poznavanju informacijske tehnologije. V Sloveniji je 
izvajanje  raziskovanja predvideno v letu 2007. 
 

                                                 
64 AES – Adult education survey. 
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Načrtovano pilotno 
raziskovanje v letu 
2005  

V letu 2005 bo SURS spremljal izvajanje pilotnega raziskovanja, ki bo potekalo v 
nekaj evropskih državah. Izkušnje pri pilotnih  raziskovanjih bodo tudi osnova za 
morebitne popravke oz. dopolnitve vprašalnika.  
Glavnina dela, povezanega z izvajanjem  raziskovanja, bo v Sloveniji potekala v letu 
2006, ko bo izvedeno tudi pilotno raziskovanje, in v letu 2007, ko bo potekalo glavno 
raziskovanje. 

 
Statistični urad RS 

 

R332.01 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v skladu z metodologijo CVTS;65 

 
Pravni red 
Evropskih skupnosti  

V letu 2004 je potekalo predvsem sodelovanje z Eurostatom pri pripravi pravnih 
podlag za izvajanje ankete o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih 
ter prve priprave na izvajanje tega raziskovanja .  
 

Časovni okvir izvedbe 
raziskovanja  

Raziskovanje CVTS 3 se bo izvajalo v letu 2006. Že v letu 2005 pa bo SURS  v 
Eurostatovem projektu Grant 2003 sodeloval pri izvajanju pilotnih raziskovanj, s 
katerimi bosta testirana metodologija in vprašalnik. 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Vse navedene aktivnosti v okviru rednih in razvojnih nalog na področju statistike izobraževanja in 
usposabljanja, ki so se izvajale oz. so se začele izvajati v letu 2004, so del predvidenih aktivnosti oz. 
usmeritev za srednjeročno obdobje 2003–2007. 
 
V letu 2004 se je izdelava standardne klasifikacije izobraževanja, kar je podrobneje predstavljeno v 
poglavju 115, ki govori o klasifikacijah s področja socialnih statistik. 

 
 
 
 

34 Kultura 
 
 
REDNE NALOGE  
 
341 Statistika kulture  

Statistični urad RS 
 

V letu 2004 je bilo v skladu z letnim programom rednih statističnih raziskovanj s področja kulture po 
dosedanji metodologiji izvedenih devet statističnih raziskovanj o dejavnosti kulturnih institucij in drugih 
organizatorjev kulturne dejavnosti z različnih področij. 
 
Mednarodno poročanje  Podatki, povezani s področjem kulture, so bili posredovani tudi Eurostatu, in sicer 

podatki o: 
• zaposlenih v kulturnih dejavnostih in kulturnih poklicih iz Statističnega 

registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), 
• podatki o izdatkih gospodinjstev  za dobrine in storitve  s področja kulture iz 

Ankete o porabi gospodinjstev.  
 

Ukinitev mednarodnega 
vprašalnika o 
avdiovizualni kulturi 

V letu 2004 je Eurostat ukinil vprašalnik o avdiovizualni kulturi, ki je združeval 
podatke iz različnih virov statistike kulture, poslovne statistike ter strukturne statistike 
in prek katerega je podatke v preteklih letih poročal tudi SURS.  
 
Razlog za ukinitev je bila slaba mednarodna primerljivost zbranih podatkov in 
pomanjkanje virov na Eurostatu in v posameznih državah.  
 
V bodoče bodo vir teh podatkov strukturne statistike, te statistike se bodo 
dopolnjevale s podatki, pomembnimi za področje avdiovizualne kulture. 

 

                                                 
65 CVTS – Continuous vocational training survey – Raziskava o stalnem poklicnem izobraževanju. 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2004                                             
 

  Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci 54 

RAZVOJNE NALOGE  
 
R341 Statistika kulture  

Statistični urad RS 
R341.02 Revizija statistike kulture;  

 
V letu 2004 so potekale aktivnosti, povezane z revizijo statistike kulture. 
 
Predlogi Ministrstva za 
kulturo  

Ministrstvo za kulturo je v skladu z dogovorom z ministrom, pristojnim za kulturo, in 
generalno direktorico SURS-a, pripravilo in posredovalo SURS-u svoje predloge o 
reviziji statistike kulture.  
 
Pri predlogih revizije so upoštevali: 

• obstoječa statistična raziskovanja SURS-a,  

• Nacionalni program za kulturo, ki je bil sprejet v letu 2004,  

• zakonske in podzakonske akte RS, 

• zahteve Eurostata in druge mednarodne zahteve po podatkih, 

• zavezujoče mednarodne konvencije.  
 

SURS je na osnovi predlogov revizije in opravljenega primerjalnega pregleda statističnega spremljanja 
kulture v Evropskih državah pripravil načrt spremljanja kulture v okviru SURS-a od leta 2005.  
 
Kratkoročni kazalniki na 
letni ravni 

Predvideno je zbiranje in izkazovanje kratkoročnih podatkov/kazalnikov na letni 
ravni: 

• z uporabo notranjih virov, že obstoječih anket oz. virov, s katerimi razpolaga 
SURS:  
 
npr. Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, ki vsebuje podatke o 
zaposlenih v kulturi; Anketa o porabi gospodinjstev, ki vsebuje podatke o 
porabi gospodinjstev za kulturne dobrine in storitve; Podatki zaključnih 
računov, kjer so dostopni različni finančni podatki institucij s področja 
kulture;  

 
• z zbiranjem najosnovnejših podatkov neposredno od poročevalskih enot  o 

obisku kulturnih prireditev oz. ustanov; 
 
• z uporabo razpoložljivih zunanjih virov podatkov, ki jih zbirajo druge 

institucije v Sloveniji: 
 
              npr. podatki NUK-a, MK-ja, Filmskega sklada, Mediane ipd.  
 

Strukturni kazalniki za 
daljše časovno obdobje  

Predvideno je zbiranje in izkazovanje strukturnih podatkov/kazalnikov na daljše 
časovno obdobje (npr. na vsakih 5 let):  
 

• ti podatki se bodo zbirali na podlagi dosedanjih raziskovanj s prenovljenimi 
vprašalniki.  
Pri prenovi bodo upoštevani predlogi MK-ja, vendar v obsegu in vsebini, ki 
so jih poročevalske enote zmožne izpolniti. Vsakih pet let se bodo 
predvidoma zbrali tudi podatki o udeležbi posameznika v kulturnih 
dejavnostih. V letu 2007 je na SURS-u predvideno izvajanje mednarodno 
primerljive Ankete o izobraževanju odraslih, ki bo vsebovala tudi modul 
vprašanj o kulturni udeležbi. Predviden je tudi ad hoc  modul o tej temi v 
anketi EU-SILC.  

 
Razvoj resornih  
evidenc in statistik na 
področju kulture  

Za pridobivanje kakovostnih in zadostnih podatkov  iz zunanjih virov bo treba v 
prihodnje nujno razvijati resorne statistike s področja kulture. Razvoj resornih 
statistik bo bistvena sprememba v državnem sistemu statističnega spremljanja 
kulture, ki bo zahtevala tudi ureditev pravnih podlag ter kadrovsko in finančno 
okrepitev "vmesnih" organizacij, ki so pomembne za zbiranje statističnih podatkov. 
 

Načrtovano v letu 2005  Glede bodoče organizacije statistike kulture je spomladi 2005 na predlog SURS-a 
predviden sestanek med generalno direktorico SURS-a in ministrom za kulturo. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Razvojne naloge, povezane z revizijo statistike kulture, ki so se začele v letu  2004 in se bodo nadaljevale 
tudi v prihodnjih letih, so v skladu z usmeritvami, opredeljenimi v SPSR 2003–2007. 
 
 
 

 
                                          35 Zdravje, varnost in varstvo potrošnikov 
 

 
REDNE NALOGE  
 
351 Javno zdravje 

Inštitut za varovanje zdravja  
 
V letu 2004 so bile opravljene vse naloge iz zdravstvenega poročevalskega sistema, za katerega je v 
okviru državne statistike odgovoren Inštitut RS za varovanje zdravja (IVZ).  
 
Velik del teh nalog zadeva socialno-medicinske vsebine, epidemiološke ter higiensko in zdravstveno 
ekološke dejavnosti. IVZ se je aktivno vključil v zagotavljanje podatkov in informacij za področje javnega 
zdravja v Evropski uniji tako za EUROSTAT kot tudi za DG SANCO66, izpolnil obveznosti do Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) in do sistema državne statistike, katere del je. 
 

 
Socialno-medicinska dejavnost 

 
 
Reorganizacija Centra 
za proučevanje 
zdravja in 
zdravstvenega varstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povečane obveznosti na področju zagotavljanja podatkov in razvoja informacijskih 
sistemov so vodile k odločitvi, da je treba Center za proučevanje zdravja in 
zdravstvenega varstva reorganizirati, da bi kar najbolje izpolnjeval povečane 
obveznosti. Zaradi reorganizacije je bilo izvedenih veliko nenačrtovanih aktivnosti. V 
celem letu 2004 so delo ovirali izrazito pomanjkanje kadra in aktivnosti, povezane z 
zaposlovanjem novega.  
 
Na novo je bila ustanovljena Enota za zdravstveno statistiko (EZS), ki bo postopoma 
zagotovila statistično varno obdelavo in shranjevanje podatkov, izboljšala kakovost 
podatkov ter poskrbela za ustrezno diseminacijo podatkov oziroma informacij. 
Sodelovala bo pri metodološkem razvoju, prilagajanju mednarodnim standardom in s 
tem izboljševala primerljivost zdravstvenih statističnih informacij.  
Ustanovitev Enote za zdravstveno statistiko (EZS) določajo delovna področja, 
opredeljena v 25.b členu Statuta IVZ RS, 2004. Decembra 2004 so bili v EZS 
premeščeni prvi delavci. 
Že v letih 2003 in 2004 je bilo vzpostavljeno intenzivnejše sodelovanje s Statističnim 
uradom RS. Vzporedno je potekalo vključevanje v evropski sistem zdravstvene 
statistike (Eurostat, Partnership for Health) in v Program javnega zdravja 2003–2008 
Evropske komisije, DG SANCO, v okviru katerega je prednostno ravno področje 
razvijanja zdravstvenih informacij in kjer IVZ (EZS) sodeluje v posvetovalni mreži 
NCA for Health Information and Knowledge, ki je most med sprejetimi odločitvami 
EU-ja in njihovo implementacijo v državah članicah. V tem času so se izvajali tudi 
Eurostatovi projekti za pristopnice oziroma za nove članice (Eurostat/ICON/Phare). 
V letu 2005 bo EZS predvsem v funkcijskem in organizacijskem vzpostavljanju za 
naloge, ki so bile načrtovane v začetku leta v okviru nacionalnega plana. Število in 
profil kadrov v EZS-ju še ni dokončen in se bo med letom še spreminjal, predvsem v 
zvezi s sprejemom in kontrolo vhodnih podatkov ter organizacijo centralnega 
podatkovnega skladišča. Vzporedno se bosta gradila sistem vzdrževanja klasifikacij 
in šifrantov ter sistem urejanja metapodatkov in dokumentacije.  
 

Zdravstveni registri  Na področju registrov je IVZ nadaljeval redno delo na zbirkah rojenih, umrlih in zbirki 
fetalnih smrti. Zaradi pomanjkanja kadra je v letu 2004 nastalo veliko problemov pri 
kodiranju vzrokov smrti.  
 

                                                 
66 DG SANCO - Directorate General for Health and Consumer Affairs. 
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Ob tem so se začele priprave na skupni projekt z Ministrstvom za notranje zadeve, in 
sicer informacijski sistem e-uprave – prijava rojstva z dodelitvijo EMŠA v porodnišnici 
in elektronska prijava smrti – s posodabljanjem pripadajočih informacijskih sistemov. 
To bo tudi izhodišče za uvajanje avtomatskega kodiranja smrti.  
 

Zunajbolnišnična 
statistika  

V poročevalskem sistemu spremljanja stanja na področju statistike 
zunajbolnišničnega zdravstvenega varstva je bilo v letu 2002 uvedeno poročanje po 
kadrih in urah, ki ni dalo želenih rezultatov, saj kakovost prejetih podatkov ni 
zadovoljiva. V preostalem delu sistema je bilo delo opravljeno v celoti in z dobrimi 
rezultati. Na področju zagotavljanja podatkov zunajbolnišnične statistike velja omeniti 
dobro sodelovanje z območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo. 
 

Razvoj bolnišničnega 
informacijskega 
sistema  

Zaradi velike obremenjenosti bolnišničnega sistema s posredovanjem podatkov in 
težav s tehnično podporo za programsko opremo, namenjeno  kontroli podatkov na 
IVZ-ju, so se naloge pri pripravi zbirke in analizi bolnišničnih obravnav precej 
zavlekle, kar je tudi prispevalo k relativno poznemu zaključku del pri pripravi letopisa 
za leto 2003. 
 
IVZ je v letu 2004 začel prevzemati in nadaljeval razvoj bolnišničnega 
informacijskega sistema za podporo skupinam primerljivih primerov za akutne 
bolnišnične obravnave. Pri tem so nastali določeni formalni zapleti na Ministrstvu za 
zdravje oziroma Vladi RS, zato se je delni prevzem nalog in gradiva uresničil šele v 
decembru 2004. Od tedaj je bila oblikovana posebna delovna skupina, ki deluje na 
področju razvoja informacijske rešitve v celoti. 
 

Baza podatkov o 
zdravilih  

IVZ je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadaljeval zaključna dela 
vzpostavitve nove baze podatkov o zdravilih, ki bo postala osrednja nacionalna 
referenčna zbirka.  
 

Socialna farmacija  Na področju socialne farmacije je bila pripravljena redna analiza o ambulantnem 
predpisovanju zdravil za leto 2003. 
 

Analitika bremena 
zaradi čezmerne rabe 
alkohola 

V letu 2004 so nemoteno potekale naloge na področju analitike bremena bolezni, na 
podlagi katerih je bila pripravljena analiza bremena zaradi čezmerne rabe alkohola. 
Poleg tega je bila izdelana tudi nova analiza prezgodnje umrljivosti. 
 

Statistika 
preskrbljenosti z 
zdravstvenim osebjem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravljena je bila tudi analiza preskrbljenosti z medicinskimi sestrami in poskus 
projekcij za naslednjih 30 let.  
 

 
Analiza vsebuje scenarije, ki so zasnovani na demografskih gibanjih in značilnosti 
populacije medicinskih sester, tako kot je bilo pred dvema letoma pripravljena za 
zdravnike. Kot dodatne elemente model dopušča dopolnjevanje podatkov z uvedbo 
drugih sestavin potreb, kot so npr. neuresničeni sedanji standardi preskrbljenosti. Na 
področju spremljanja kadrovske preskrbljenosti slovenskega zdravstva67 je IVZ 
sodeloval z ZZV-ji. 
  

Sodelovanje IVZ-ja s 
SURS-om 

Predstavniki IVZ-ja so sodelovali s SURS-om še posebej pri pripravi programa za leto 
2005 in poročila o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2003, 
pripravi prednostnih rednih in razvojnih nalog za leto 2005, pri spremljanju razvoja 
metodologije poškodb pri delu in poklicnih bolezni, ki poteka v okviru Eurostata, 
razvoju zdravstvenih računov, pri oblikovanju sosveta za statistiko zdravja in v 
medinstitucionalni delovni skupini za statistične podatke o invalidih68.  
 

Mednarodno 
sodelovanje  

S pomočjo SURS-a pri koordinaciji mednarodnega sodelovanja je IVZ aktivno 
sodeloval z Eurostatom, in sicer v: 

• Working Group PH Statistics,  
• krovni in tehnični skupini s prednostnimi področji zdravstvene statistike: 

• umrljivost – Causes of Deaths COD,  
• zdravstvene službe – CARE in  
• zdravstvene ankete – Health Interview Survey, HIS. 
 

Mednarodni projekti  V okviru Pharovega projekta Health Statistics, ki je potekal od 2003 do 2004, je IVZ 

                                                 
67 Baza podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 
68 MDSZZPOI v RS 
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izpolnil vse obveznosti, vključno z udeležbo in poročilom z zaključnega sestanka tega 
projekta.  
 
IVZ je v letu 2004 sodeloval tudi z DG SANCO v EU-jevem Programu javnega 
zdravja, v okviru vzpostavljenih struktur na področju Zdravstvene informacije in 
znanja69. To je vključevalo sodelovanje: 

• v mreži Network of Competent Authority for Health 
Information and knowledge,   

• pri vzpostavljanju EU PH Portala, 
• ter v posameznih delovnih skupinah za področja 

obolevnosti, zdravstvenih sistemov, poškodb in 
duševnega zdravja. 

 
 

Epidemiološka dejavnost 
 

 
V okviru IVZ-ja je Center za nalezljive bolezni sodeloval pri pripravi sprememb in dopolnitev podzakonskih 
aktov, da bi zagotovil skladnost s pravnim redom EU-ja. Tako so bili pripravljeni predlogi in strokovna 
izhodišča za osnutke novih in sprememb starih predpisov, IVZ pa je poleg tega sodeloval tudi v postopkih 
sprejemanja predpisov po terminskem planu Ministrstva za zdravje in pripravi programa Dezinsekcije, 
dezinfekcije in deratizacije DDD.  
 
V letu 2004 so bila pripravljene dopolnitve in spremembe definicij nalezljivih bolezni, izdelan je bil 
algoritem za ukrepanje ob meningokokni bolezni in epidemiji okužbe s hrano.  

 
Strokovni sestanki in 
srečanja v letu 2004  

Z območnimi ZZV-ji na področju epidemiologije in medicinske mikrobiologije so 
potekali redni strokovni sestanki zaradi oblikovanja strokovnih priporočil ter drugih 
gradiv.  
 
V letu 2004 pa so v potekali tudi redni sestanki EU-jeve mreže nalezljivih bolezni 
ESCON in mreže sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja EWRS ter posameznih 
mrež nalezljivih bolezni in v delovnih skupinah Svetovne zdravstvene organizacije – 
SZO. 
 
Center za nalezljive bolezni je zagotavljal tudi strokovno in administrativno podporo: 
Komisiji za zoonoze; Komisiji za aids; Komisiji za kontraindikacije za cepljenje – 
vabila, zapisniki, gradiva, oblikovanje in posredovanje mnenj. Poleg tega pa je 
sodeloval v nacionalni komisiji za bolnišnične okužbe, republiškem razširjenem 
kolegiju za mikrobiologijo in v nacionalnih strokovnih skupinah za bioterorizem in 
pripravo strategije pri pojavu pandemije influence ter uskladitev nalog, ki jih zahteva 
pravni red EU-ja na področju obvladovanja zoonoz. 
 
IVZ je sodelovali tudi na sestankih, ki sta jih organizirali Evropska skupnost in 
Svetovne zdravstvene organizacije. 
 

Kontrola kakovosti  V letu 2004 so bila opravljena kontrola kakovosti statističnih podatkov in periodična 
poročila o kakovosti za naslednje podatkovne zbirke: 

• O nalezljivih boleznih;  
• Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja;  
• Varstvo pred steklino;  
• Register  pojavov pridruženih cepljenju;  
• Pojavnost infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi njega;  
• Pojavnost spolno prenesenih bolezni;  
• Delo javnozdravstvenega laboratorija za medicinsko 

mikrobiologijo.  
 
 

IVZ je na podlagi analize stanja in ocene trendov, epidemioloških značilnostih nalezljivih boleznih in 
mikrobioloških agensov, podatkov o cepljenju in neželenih pojavih, pridruženih cepljenju ter o rezultatih 
presejalnih testov oblikoval letni program cepljenja in ga usklajeval, ob tem pa je bil upravljavec državnega 
sistema preskrbe s cepivi in imunoglobulini ter antimalariki.  
 
Delo IVZ-ja v letu 2004 sta zaznamovala tudi koordinacija cepljenja in priprava strokovnih priporočil in 

                                                                                                                             
69 Health Information and Knowledge strand 
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navodila ter posredovanje le-teh za varno cepljenje. Ob tem je spremljal in proučeval neželene učinke po 
cepljenju s sistematičnim spremljanjem neželenih učinkov pridruženih cepljenju, analizo in interpretiranjem 
ter hranjenjem zbranih podatkov. Podatki so bili posredovani v nacionalni in mednarodni sistem 
spremljanja neželenih učinkov zdravil in usklajevali revizijo spremljanja neželenih učinkov cepljenja. 
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti 

Sodelovanje z Evropsko komisijo pri oblikovanju doktrinarnih stališč na podlagi 
pravnih predpisov in drugih dokumentov EU-ja je bilo eno izmed ključnih aktivnosti pri 
izvajanju nalog nacionalnega interesa s področja varstva prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi.  
 
Najpomembnejše med obravnavanimi dokumenti in vsebinami so:  

• standardne definicije, algoritmi obravnavanja SARS-a, ptičje gripe, 
legioneloze, infekcije West Nile virus,   

• obravnava Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 Nov 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic 
agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council 
Directive 92/117/EEC,  

• obravnava ustanovitvenih dokumentov Evropskega centra za kontrolo 
bolezni,  

• dogovor o vključevanju v sistem zgodnjega zaznavanja in obveščanja, 
• predlogi in pripombe na osnutek Mednarodnega zdravstvenega 

pravilnika,  
• dogovori glede  implementacije HELICS komplementarne 

multicentričnega raziskovanja  bolnišničnih okužb za Slovenijo idr. 
 

Mednarodno 
poročanje o nalezljivih 
boleznih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVZ je zagotavljal odzivnost stičnih točk za posamezne opredeljene mreže nalezljivih 
bolezni na ravni EU-ja in odzivnost v informacijskem sistem zgodnjega obveščanja 
med državami članicami EU-ja.  
 
Redno je podatke in informacije poročal evropskim mrežam, ki spremljajo nalezljive 
bolezni.  
 

Nekatera poročila so: tedenska (kot npr. EISS, FluNet, polio), mesečna, četrtletna 
(HIV/AIDS, SPO) ali polletna (HepNet, EMGM, Diphnet, precepljenost – WHO).  
  

Sodelovanje s 
strokovno, splošno 
slovensko javnostjo in 
mediji  
 
 
 
 
 
 

IVZ je v letu 2004 pripravil številna obvestila in posredoval informacije strokovni in 
laični javnosti ter aktivno sodeloval z mediji.  
 

Po številčnosti so izstopala poročila o aviarni influenci, o akutnih respiratornih okužbah 
in gripi, o nekaterih črevesnih nalezljivih boleznih, predvsem salmoneloz, okužb s 
kalicivirusi in rotavirusi.  
 

 
Javnost je bila obveščena prek medijev in  sprotnih prispevkov na spletni strani  IVZ-
ja. 
 

Gledano v celoti, je bilo v letu 2004 največ časa namenjenega:  
• prilagajanju epidemiološkega spremljanja novim možnostim sodelovanja med državami 

članicami EU-ja in opredeljenimi mrežami,  
• sistemu zgodnjega obveščanja,  
• spremljanju epidemioloških značilnosti bolezni in njihovih povzročiteljev ter  
• oceni tveganja za populacijo.  

 
IVZ je svoje delo usmeril v tiste aktivnosti, na podlagi katerih bo v prihodnje izoblikoval akcijske načrte in 
strategije preprečevanja bolezni, proti katerim cepimo, invazivne bolezni, ocene bremena nalezljivih bolezni, 
bolezni, katerih eradikacija se pričakuje v svetovnem merilu, spolno prenesenih bolezni in bolnišničnih okužb.  
 

 
Izkušnje IVZ-ja so pokazale, da  s sedanjim številom priznanega kadra ne zmore v polni meri uresničiti 
ciljev in zahtev, ki izhajajo iz nacionalnih potreb in novih mednarodnih obveznosti.  
 
Nove in razširjene naloge lahko opravi le z dodatnim, strokovno usposobljenim kadrom, zato pričakuje, da 
bo trenutno kadrovsko vrzel za naloge nacionalnega pomena možno izpolniti v nekaj prihodnjih letih. 
 

Po ocenah IVZ-ja Center za nalezljive bolezni že v letu 2005 potrebuje vsaj štiri nove strokovnjake, v 
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prihodnjih petih letih pa še vsaj 15 dodatnih oseb z visoko izobrazbo, usposobljenih za delo na področju 
javnega zdravja. 
  

 
 

                                                                        Okolje in zdravje 
 

 
Program dela na področju zdravstvene ekologije je bil v letu 2004 opredeljen tako, da je omogočal 
doseganje ciljev s pomočjo ključnih strategij: preprečevanje, izobraževanje, ocenjevanje, sodelovanje in 
razvoj.  
S tem je IVZ želel pripomoči k izboljšanju okolja in zdravja vseh prebivalcev Slovenije ter preprečiti 
pojavljanje negativnih posledic na zdravje.  
Ob tem je uspešno sodeloval s strokovnjaki na območnih ZZV-jih in s strokovnjaki različnih drugih področij 
in resorjev Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Agencije RS za okolje. 
 
Glavne naloge v letu 
2004 na področju 
zdravstvene ekologije  

V letu 2004 so bile najpomembnejše naslednje naloge:  
• priprava strokovnih izhodišč za osnutke predpisov na področju živil, 

pitne vode in drugih področij;  
• sodelovanje in vključevanje pri vzpostavitvi sistema hitrega obveščanja; 
• organizacija in delovanje Komisije za pitno vodo;  
• priprava strokovnih priporočil na področju pitne vode;  
• aktivnosti za vzpostavitev informacijskega sistema na področju pitne 

vode;  
• izdelava doktrinarnih izhodišč za področje živil in prehrane; 
• toksikovigilanca;  
• sodelovanje in priprava uradnega zdravstvenega nadzora nad pitno 

vodo in živili;  
• strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za sodelavce 

Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS); 
• uvajanje novih mikrobioloških, kemijskih in toksikoloških metod;  
• prilagajanje metod dela evropskim standardom. 
 

Delo Komisije za pitno 
vodo  

Pri organizaciji in delovanju Komisije za pitno vodo je nastalo kar precej težav, saj se 
je izkazalo, da je operativno delovanje 17-članske komisije, ki naj bi delovala na 
strokovnem področju, težje od pričakovanj. Zato načrtovane naloge niso bile 
izvedene. To pomeni, da niso bila pripravljena vsa priporočila in navodila,  Ministrstvo 
za zdravje pa ni potrdilo poslovnika o delu komisije za pitno vodo, ki naj bi bil osnova 
za njeno delovanje.  
 

Priprava strokovnih 
priporočil na področju 
pitne vode 

IVZ je pripravil letni program monitoringa za pitno vodo za leto 2004 in osnutek 
programa za leto 2005, ki vključujeta geografsko in časovno določitev mest 
vzorčenja, pogostnost vzorčenja, obseg parametrov za redna in občasna preskušanja 
ter terenske meritve.  
 

Aktivnosti za 
vzpostavitev 
informacijskega 
sistema na področju 
pitne vode 

Tudi pri vzpostavljanju računalniške aplikacije za podporo zbirke podatkov o sistemih 
in o skladnosti pitne vode IVZ v letu 2004 ni dosegel vseh zastavljenih ciljev. 
Dejansko delovanje baze še vedno ni popolno. Glavni razlogi, da naloga ni bila 
popolno izvedena, so zahtevnost naloge, nezadostna opredelitev naloge, saj se je 
naloga začela izvajati brez projektne definicije z dogovorjenimi cilji in terminskim 
načrtom. Problem je predstavljala tudi otežena komunikacija s pripravljavcem 
računalniške aplikacije, ki je lociran na ZZV Ravne.  
 
Tudi vzpostavljanje informacijske podpore kopalnih vod, za katero je bilo v začetku 
dogovorjeno, da jo bo pripravil isti izvajalec, se v letu 2004 še ni začelo.  
 

Resolucija o 
nacionalnem programu 
prehranske politike in 
gibalne/športne 
dejavnosti za zdravje 
2005-2010 

Izdelava doktrinarnih izhodišč za področje živil in prehrane je bila v letu 2004 
dosežena, saj je IVZ sodeloval v delovnih skupinah pri pripravi predloga Resolucije o 
nacionalnem programu prehranske politike in gibalne/športne dejavnosti za zdravje, 
2005–2010 kot tudi v delovni skupini MŠZŠ-ja za presojo sanitarno-tehničnih 
normativov v vzgojno-varstvenih zavodih.  
 
Pripravljeni so bili osnutek in predlogi smernic DHP/HACCP v trgovinski dejavnosti, 
za sisteme za oskrbo s pitno vodo, namenjene VVZ, in smernice DHP, namenjene 
dopolnilnim dejavnostim na kmetijah.  
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Nadaljevalo se je tudi strokovno sodelovanje z Uradom za živila in prehrano na 
področju razvrščanja in notifikacij prehranskih dopolnil ter živil za posebne 
prehranske namene. 
 

Uradni zdravstveni 
nadzor  

Na področju uradnega zdravstvenega nadzora je IVZ v letu 2004 pripravil: 
• Letni program monitoringa za pitno vodo za leto 2004 in osnutek 

programa za leto 2005, ki vključujeta geografsko in časovno določitev 
mest vzorčenja, pogostnost vzorčenja, obseg parametrov za redna in 
občasna preskušanja ter terenske meritve;  

• Letno poročilo Oskrba s pitno vodo v Sloveniji v letu 2003, za MZ in 
Urad RS za kemikalije (URSK); 

• Poročilo o prisotnosti pesticidov v pitni vodi; 
• Letno poročilo o kakovosti kopalnih vod v Sloveniji;  
• v sodelovanju z ZZV Maribor je nastalo skupno poročilo (po parametrih) 

o rezultatih programa uradnega zdravstvenega nadzora nad živili v letih 
2002 in 2003 ter poročilo za leto 2004;  

• za URSK je bilo pripravljeno končno poročilo o monitoringu pesticidov v 
živilih in kmetijskih pridelkih za leto 2003.  

• v sodelovanju z ZZV Maribor in ZIRS  je potekalo dopolnjevanje in 
usklajevanje programa uradnega zdravstvenega nadzora nad živili za 
leto 2004 ter priprava programa nadzora za leto 2005;  

• strokovna mnenja in ocene zdravstvene ustreznosti živil in ocene 
zdravstvene ustreznosti predmetov v stiku z živili in drugih predmetov 
(kozmetika, igrače) pri neustreznih rezultatih vzorcev;  

• IVZ je sodeloval tudi pri obisku inšpekcije FVO na MZ/ZIRS in pripravi 
ter usklajevanju programa uradnega zdravstvenega nadzora in izdelavi 
končnega poročila ZIRS 2003 za kozmetične proizvode in za igrače.  

 
Mednarodno 
sodelovanje  

Zaradi vključitve Slovenije v EU in s tem imenovanja in aktivnega sodelovanja 
strokovnjakov IVZ-ja v delovnih skupinah in mrežah je bilo potrebnih precej dodatnih 
aktivnosti in finančnih sredstev.  
 
To je pomenilo predvsem vključevanje  v delovne skupine in mreže: 

• na ravni EU-ja - European network of drinking water regulators, TOC, 
EFSA, European Aeroallergen Network, EU komisija za analitske 
metode, EU laboratoriji za uradni nadzor na področju tobačnih izdelkov 
idr.;  

• na ravni Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) - Drinking water 
protocol, European Centre for Environment and health idr. - ter 
sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami. 

 
V celoti IVZ ocenjuje, da je bila večina v programu zastavljenih nalog za področje javnega zdravja za leto 
2004 s področja okolja in zdravja izvedena. Izvedba marsikatere naloge in doseganje cilja pa bi bilo lahko 
veliko uspešnejše, če bi bilo doseženo aktivnejše vključevanje sodelavcev z ZZV-jev, kar zahteva poleg 
ostalega tudi učinkovitejšo usklajevanje. IVZ bo tudi v letu 2005 nadaljeval ta prizadevanja.  
 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
351.17 Polletno in letno poročilo o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja, 351.18  
Zbirno polletno in letno poročilo o prihodkih in odhodkih ZZZS glede obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in 352.03 Polletno in letno poročilo o začasnih zadržanostih od dela, glede katerih je 
izplačanec nadomestila ZZZS 
 
ZZZS v okviru državne statistike spremlja stanja zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, prihodke in odhodke iz naslova obveznega zavarovanja in začasno zadržanost od dela 
zaradi zdravstvenih razlogov, ki bremenijo sredstva ZZZS-ja.  
 
Pravna podlaga   Predpisi, ki vplivajo na področje dela obveznega zdravstvenega zavarovanja, so 

predvsem:  
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
• Zakon o delovnih razmerjih in  
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
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Od 1. 5. 2004 velja v Sloveniji na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja evropski 
pravni red, ki na področju zdravstva zajema neposredno uporabo Uredbe (EGS) 1408/7170 ter vse 
poznejše spremembe in dopolnitve. Poleg tega se neposredno uporabljajo določila ustanovitvenih pogodb, 
sklepi Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov, sodbe sodišča ES in drugi primarni in 
sekundarni pravni akti EU-ja. 
 
 
352 Zdravje in varnost pri delu 

Inštitut za varovanje zdravja  
 
Na področju zdravja aktivnega prebivalstva je IVZ pripravil standardne analize absentizma in poškodb pri 
delu, prijavljenih na podlagi obrazca ER-8.  
 
Veliko problemov na tem poročevalskem področju še vedno izhaja iz nedoslednosti pri urejanju tega 
področja med socialnim in zdravstvenim resorjem.  
 
Zaradi mednarodnih obveznosti Slovenije bo treba te nedoslednosti preseči v letu 2005.  
 
Analitično podporo področju zdravja aktivnega prebivalstva je IVZ v letu 2004 zagotavljal s pomočjo 
pogodbene sodelavke, specialistke medicine dela, prometa in športa. Seveda pa je zaradi pomembnosti in 
obsežnosti treba področje medicine dela čim prej urediti v celoti. 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R352 Zdravje in varnost pri delu 

Inštitut za varovanje zdravja  
R352.01 Poškodbe pri delu;  
 
V okviru svetovnega dneva zdravja je bilo na področju poškodb in zastrupitev opravljeno delo na 
spremljanju poškodb pri delu in izvedenih veliko aktivnosti za preprečevanje poškodb in zastrupitev z 
dodatnimi aktivnostmi.  
V letu 2004 so se začele priprave za vključitev Slovenije v projekt izgradnje evropske podatkovne zbirke o 
poškodbah. 
 

 
36 Življenjska raven 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Na področju življenjske ravni so se v letu 2004 redna statistična raziskovanja izvajala na ustaljen način. 
 
361 Poraba v gospodinjstvih  

Statistični urad RS 
361.01 Anketa o porabi v gospodinjstvih;  
 
Pri objavi podatkov Ankete o porabi v gospodinjstvih (APG) SURS uporablja koncept združevanja vzorcev 
treh zaporednih let, ki je bil do leta 2001 uporabljen samo v analitične namene (npr. analiza revščine). Z 
združevanjem vzorcev treh zaporednih let je natančnost ocen večja, podatki pa so bolj kakovostni. Podatki  
se preračunajo na srednje leto, ki se uporablja kot referenčno leto. 
 
Mednarodno 
poročanje, načrtovano 
v letu 2005  

Zadnje podatke APG je Eurostat zbral za leto 1999. Anketa poteka na podlagi 
dogovora (gentleman's agreement). Naslednje referenčno obdobje bo za leto 2005, 
ko bo podatke posredovala tudi Slovenija. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske 
člane, ki se gibljejo v Skupnosti. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Kot prednostna naloga v Srednjeročnem programu je predvidena prilagoditev ankete o porabi v 
gospodinjstvih morebitnim spremembam priporočil Eurostata. Značilnost ankete je, da je harmonizirana 
naknadno. To pomeni, da metodologija med državami ni popolnoma harmonizirana, so pa podatki 
obdelani na primerljiv način. 
 
 
 
363 Dohodek, revščina in socialna vključenost  

Statistični urad RS 
363.04 Ad hoc anketa o fleksibilnosti trga delovne sile – mnenje potrošnikov;  
 
V letu 2004 je SURS v okviru Ankete o mnenju potrošnikov izvedel še anketo o fleksibilnosti trga delovne 
sile.  
Ta harmonizirana evropska anketa se izvaja na štiri do pet let, njeno vsebino pa predpisuje Evropska 
komisija.  
 
Vprašanja se osredotočajo na različne dolžine delovnega časa, pogostost nočnega dela, nadurnega dela, 
dela v izmenah ter ob praznikih, pripravljenost zaposlenih za delo v različnih pogojih ter ob različnih 
načinih plačila ter vprašanja o pretekli brezposelnosti in o izobraževanju. 
 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R363 Dohodek, revščina in socialna vključenost 

Statistični urad RS 
 
R363.01 Prag revščine in Kazalniki socialne povezanosti – dohodek in revščina;  
 

Analiza revščine  Na podatkih Ankete o porabi v gospodinjstvih še vedno temelji tudi analiza revščine 
slovenskih gospodinjstev. V letu 2004 je SURS izračunal kazalnike na podlagi 
dohodkov in mediane, po priporočilih Eurostata.  
 

Nadgraditev seznama 
kazalnikov  

V letu 2004 je bil nadgrajen obstoječ seznam kazalnikov s kazalniki po spolu in 
starosti: 

• stopnja tveganja revščine glede na stanovanjsko razmerje,  

• razpršenost okrog praga tveganja revščine,  

• stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji,  

• relativna vrzel tveganja revščine.  
 
Seznamu kazalnikov so bile dodane še nekatere kategorije pri statusu aktivnosti in 
tipu gospodinjstva.   
 

Merjenje dolgotrajne 
revščine  

Zaradi pomanjkanja longitudinalnih podatkov SURS zaenkrat še ne more izračunati 
stopnje dolgotrajne revščine. Ta kazalnik bo začel izračunavati po uvedbi panelne 
ankete o življenjskih pogojih, ko bo SURS imel serijo podatkov več zaporednih let. 
 

Merjenje relativne 
revščine  

Revščina je večrazsežnostni pojav, lahko jo merimo na več načinov in z različnih 
zornih kotov. SURS meri t. i. objektivno, relativno revščino, ki v bistvu bolj meri 
neenakost kot revščino samo. Nekdo, ki je reven v relativnem smislu, ne živi nujno 
tudi v pomanjkanju. Izračunan kazalnik v bistvu predstavlja stopnjo tveganja revščine 
(za državo in po posameznih kategorijah prebivalstva) oziroma delež oseb, ki živijo 
pod izračunanim pragom tveganja revščine, ki je določen kot 60 % mediane dohodka 
vseh oseb.  
Namen analize je ugotoviti, katera gospodinjstva oziroma osebe so v relativno 
slabšem položaju in tako tudi bolj ranljiva glede revščine.  
 

Mednarodno 
poročanje  

Mednarodno usklajene kazalnike s področja revščine in socialne izključenosti SURS 
od leta 2002 pošilja Eurostatu.  
 

Objava kazalnikov 
socialne povezanosti  

Poleg metodologije je bilo poenoteno tudi poimenovanje kazalnikov. V letu 2004 je 
SURS objavil kazalnike socialne povezanosti, sprejete v Laekenu, in sicer za leta 
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2000–2002. Strukturni kazalniki socialne povezanosti so objavljeni tudi na spletnih 
straneh Eurostata v bazi New Cronos. 
 

 
Statistični urad RS 

R363.02 Anketa o dohodkih in življenjskih pogojih;  
 
EU-SILC (statistika dohodka in življenjskih pogojev) je novo raziskovanje, ki se je v večini držav članic EU-
ja že začelo redno izvajati v letu 2003 (v nekaterih državah tudi pozneje). Nadomestilo je evropski panel 
gospodinjstev (ECHP), ki se je izvajal v obdobju 1994–2001. 
 
Odločitev za nadomestitev ECHP je bila sprejeta leta 1999. Narekovale so jo nove politične zahteve, 
predvsem pa potreba po zagotavljanju pravočasnih podatkov.  
 
Uporabnost podatkov 
EU-SILC 

EU-SILC bo postal vir za primerljive in pravočasne podatke o dohodku in socialni 
izključenosti na nacionalni ravni in ravni EU-ja. Zajela bo osebe v zasebnih 
gospodinjstvih. Podatki bodo tako presečni (nanašajo se na točno določeno obdobje) 
kot tudi longitudinalni (zasledujejo spremembe na individualni ravni skozi čas, in sicer 
vsaj 4 leta). 
 

Področja, ki jih EU-
SILC pokriva  

EU-SILC pokriva področja, kot so dohodek, osnovni stanovanjski pogoji, fizično in 
socialno okolje, demografski podatki, izobraževanje, delovna aktivnost, zdravje in 
dostop do zdravstvenih storitev in drugi nedenarni kazalniki.  
 

Racionalizacija   Za nekatere podatke (predvsem dohodke, pa tudi nekatere druge) bo SURS 
kombiniral anketne podatke z registrskimi, s čimer se bodo močno znižale 
obremenitve dajalcev podatkov. 
 

Izvedba 2. dela pilotne 
ankete  in njen namen  

Statistika življenjske ravni je bila tudi v letu 2004 v znamenju priprav in izvedbe 
poskusne Ankete o dohodkih in življenjskih pogojih. V Sloveniji smo izvedli prvi del 
poskusne ankete EU-SILC oktobra 2003, na vzorcu 380 gospodinjstev. V letu 2004 
smo izvedli še drugi del poskusne ankete.  
 
Namen poskusne ankete je bil predvsem preizkus razumljivosti vprašalnikov, stopnje 
odgovorov, časa anketiranja in načina zbiranja posameznih spremenljivk, 
organizacije terenskega dela. V drugem delu poskusne ankete je SURS preizkusil še 
sledenje osebam pri ponovljenem anketiranju, uporabo telefonskega načina 
anketiranja, ter tvorjenje identifikacijskih številk gospodinjstev in oseb. Izkušnje pri 
poskusni anketi bodo omogočile kakovostnejše in uspešno izvajanje glavne ankete v 
letu 2005. Priprave na glavno anketo so intenzivno potekale v letu 2004, tako na 
oblikovanju metodologije, vprašalnikov kot tudi organizacijsko. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Uredbe EU-SILC, sprejete v letu 2004:  

• Uredba Komisije (ES) št. 16/2004 z dne 6. januarja 2004 o izvajanju Uredbe 
(ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o 
dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih 
sekundarnih spremenljivk v zvezi z "medgeneracijskim širjenjem revščine"; 

• Uredba Komisije (ES) št. 28/2004 z dne 5. januarja 2004 o izvajanju Uredbe 
(ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o 
dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) v zvezi s podrobno vsebino 
vmesnega in končnega poročila o kakovosti.  

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Vključevanje v sistem mednarodnih primerljivih kazalnikov s področja revščine in socialne vključenosti je 
opredeljeno tudi kot statistična podpora politiki v poglavju X. Socialna politika in zaposlovanje v 
srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003–2007.  
 
Raziskava EU-SILC je kot prednostna naloga predvidena tudi v Srednjeročnem programu statističnih 
raziskovanj 2003–2007, z njo pa SURS uresničuje vse večjo tendenco slovenske statistike v smislu 
povezovanja anketnih in administrativnih virov, kar je v srednjeročnem programu še posebej določeno kot 
cilj, ki ga je treba intenzivirati v obdobju veljavnosti programa. Posledice so zniževanje stroškov 
raziskovanja in razbremenjevanje anketirancev. 
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Z Zakonom o Popisu je bila omogočena uporaba popisnih podatkov za vzpostavitev administrativnega 
registra stavb in stanovanj (nosilec Geodetska uprava RS), kar pa je ustavno sodišče prepovedalo, s tem 
pa tudi vse aktivnosti med popisom, povezane z označitvijo stanovanj na terenu in prenos teh oznak na 
GURS (povezava stavb, stanovanj in oseb), kar je bistveno tudi za vzpostavitev in vzdrževanje 
statističnega registra, ki je v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj opredeljen kot ena izmed 
glavnih usmeritev v obdobju 2003–2007. Za oblikovanje kakovostne in tekoče stanovanjske statistike je 
pomembno nadaljnje sodelovanje z Geodetsko upravo RS na področju nepremičninskih evidenc. 
 
 
 

 
37 Socialna zaščita 

 
 

REDNE NALOGE  
 
371 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaščite: osnovni sistem  
 

Statistični urad RS 
 
V skladu s programom statističnih raziskovanj za leto 2004 je SURS izvedel raziskovanje o prejemkih in 
izdatkih programov socialne zaščite v skladu z metodologijo ESSPROS71.  
 
Objava rezultatov  V letu 2004 so bili objavljeni rezultati raziskovanja za leto 2002, izvedeno pa je bilo  

raziskovanje za leto 2003. Rezultati raziskovanja so bili, skupaj s kvalitativnimi 
podatki72, posredovani Eurostatu. Prav tako so bili Eurostatu, skupaj s kvalitativnimi 
podatki, posredovani podatki o številu upravičencev do denarnih prejemkov s 
področja starosti. SURS je z Eurostatom sodeloval tudi prek delovne skupine za 
statistiko socialne zaščite. 
 

 
 
37992 Statistika socialnega varstva  

Statistični urad RS 
 

Objava rezultatov in 
mednarodno poročanje  

Na področju statistike socialnega in institucionalnega varstva ter družinskih 
prejemkov so bila izvedena in objavljena v statističnih publikacijah vsa raziskovanja, 
določena z letnim programom statističnih raziskovanj. Podatki so bili posredovani 
tudi Unicefu za raziskovanje MONEE. 
 

Racionalizacija   V letu 2004 je bil z MDDSZ-jem sklenjen dogovor, da SURS-ovo raziskavo o 
podjetjih za zaposlovanje in poklicno rehabilitacijo invalidov od leta 2005 nadomesti 
prevzemanje teh podatkov neposredno iz obstoječe evidence MDDSZ-ja, ki bo v 
prihodnje v sodelovanju s SURS-om dopolnjena še z nekaterimi podatki, 
pomembnimi z vidika nacionalne statistike. 
 

Delo na nacionalnih 
projektih   

Potekalo je sodelovanje v različnih projektih na nacionalni ravni:  

• pri pripravah v zvezi z podatkovno bazo socialnih statistik v okviru 
SURS-a, 

• pri pripravi nekaterih podatkov za anketo EU-SILC,  

• pri pripravah za vzpostavitev baze podatkov o invalidih in posredovanju 
obstoječih podatkov o invalidih v okviru posebne medinstitucionalne 
delovne skupine.  

 
Terminološka 
skupina na področju 
socialne zaščite  

V letu 2004 je svoje delo nadaljevala medinstitucionalna skupina za razreševanje 
terminoloških problemov na področju socialne zaščite, ustanovljena v okviru sosveta 
za statistiko socialne zaščite.  

                                                 
71 Socialna zaščita obsega po metodologiji ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics)  
vsa posredovanja javnih in zasebnih institucij, ki gospodinjstvom ali posameznikom olajšajo breme določenih tveganj 
ali potreb brez sočasne zagotovitve enakovrednega nadomestila ali povračila in niso rezultat individualnih dogovorov 
(aranžmajev). Tveganja ali potrebe oziroma področja opazovanja so: bolezen in zdravstveno varstvo, invalidnost, 
starost, smrt hranitelja družine, družina in otroci, brezposelnost, nastanitev in druge oblike socialne izključenosti. 
72 o.p. – Kvalitativni opisi socialnih prejemkov – denarnih in nedenarnih.  
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37993 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v letu 2004 izpolnil vse načrtovane 
naloge, ki so določene v  letnem statističnem programu.  
 
Pravna podlaga Poleg srednjeročnega in letnega statističnega programa so predpisi, ki vplivajo na 

načrtovanje in uresničevanje statističnih nalog ZPIZ-a tudi: 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  ZPIZ -173, 

• Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja74, 

• Zakon o poračunavanju obveznosti RS75 , 

• Pravilnik o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki 
se predloži obračunu obveznosti76. 

 
Nova definicija 
invalidnosti 

Razlog za spremembe na področju spremljanja invalidskega zavarovanja je nova 
definicija invalidnosti, ki vpliva na spremembe pri odmerah pravic do denarnih 
nadomestil delovnim invalidom. Zaradi tega so bile v poslovne in statistične namene 
oblikovane nove evidence, ki se nadgrajujejo, zlasti še v povezavi z novim zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, sprejetim v letu 2004, katerega cilj 
je povečati zaposljivost invalidov. 
 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

ZPIZ je v letu 2004 aktivno sodeloval kot dajalec podatkov v medinstitucionalni delovni 
skupini za zagotavljanje statističnih podatkov o invalidih v Sloveniji, ki jo je organiziral 
SURS. 
 

Mednarodno 
sodelovanje 

V  letu 2004 se je ZPIZ vključil v mednarodno sodelovanje pri Evropski komisiji v 
Bruslju skupaj s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 
ter Uradom za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) pri pripravi Poročila o 
nacionalni strategiji obveznega in dodatnega pokojninskega zavarovanja (skupina 
SPC). Prek MDDSZ-ja je na Evropsko komisijo posredoval aktualne statistične 
podatke za prvi steber pokojninskega in invalidskega zavarovanja z ustreznimi 
obrazložitvami. Glede na aktualnost vključenosti Slovenije v evropski gospodarski 
prostor na eni strani ter zavedajoč se pomembnosti in obsežnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja kot sestavine socialnega razvoja države, ZPIZ tudi v 
prihodnje načrtuje aktivno sodelovanje na področju mednarodne statistike, zato že v 
okviru objektivnih možnosti usmerja svoj kadrovski potencial v reševanje aktualnih 
strokovnih nalog. 
 

Posredovanje 
statističnih informacij 
uporabnikom 

ZPIZ je v letu 2004 mesečno posredoval Redni mesečni pregled statistike 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja prek 81 ustanovam, organizacijam  in 
posameznikom, podatke po mesecih pa objavlja tudi na svoji spletni strani.  
 

Interno delo ZPIZ-a v 
letu 2004 

ZPIZ je v letu 2004 nadaljeval svoje delo: 

• v implementacijo internega projekta P_STATIS, še zlasti pri pridobivanju in 
prikazovanju novih statističnih kategorij s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja;  

• v izdelavo novega registra statističnih obdelav in podatkov;  

• v pripravo predloga za prikaz nove statistične spletne strani;  

• v izdelavo statističnega terminološkega slovarja v slovenskem in angleškem 
jeziku;  

• v izdelavo zbirke statistike zavarovancev za leta 1995–2003 in v  izdelavo 
interne letne publikacije o prejemnikih pokojnin in drugih denarnih dajatvah.  

 

                                                 
73 Uradni list  RS,  št. 20/2004. 
74 Uradni list  RS, št. 81/2000. 
75 Uradni list  RS, št. 81/2000. 
76 Uradni list  RS, št. 22/2001. 
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Poudariti velja, da je izvedbeni del projekta, ki se nanaša na dopolnitev tehnološke 
podpore, odvisen od realizacije prenove informacijskega sistema ZPIZ-a, ki poteka v 
obliki samostojnega projekta ZPIZ-a. 
 

Izobraževanje 
zaposlenih ZPIZ-a 

V letu 2004 je ZPIZ nadaljeval v smeri usposabljanja zaposlenih na statističnih 
področjih: statistika zavarovancev; statistika upokojencev; statistika invalidov; 
informacijsko-finančna statistika; upravna statistika (v tesnem sodelovanju z oddelkom 
za organizacijo dela). Razvojne naloge statističnega oddelka ZPIZ potekajo ob 
permanentnem izobraževanju kadrov v smeri podiplomskega študija (smer statistika, 
informatika), učenja svetovnih jezikov (angleščina, italijanščina, francoščina), v 
pridobitev ustreznejše izobrazbe ter permanentnega izobraževanja na programskih 
orodjih. V letu 2004 so se zaposleni udeležili izobraževanja, ki ga je v povezavi z 
domačimi in mednarodnimi predavatelji organiziral SURS v Ljubljani in potrdili 
koristnost pridobljenih informacij pri nadaljnjem delu. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R371 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaščite – osnovni sistem  
 

Statistični urad RS 
R371.01 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaščite – osnovni sistem; 
 
V juniju 2004 je bilo z zaključnim poročilom sodelujočih držav in zaključnim seminarjem končano 
sodelovanje v Eurostatovem programu Phare Multi-country: Pilot project on social protection .  
 
Mednarodno 
poročanje  

V okviru projekta so bili Eurostatu posredovani, poleg samih podatkov in informacij o 
vsebini in kakovosti podatkov, še kvalitativni podatki o programih in posameznih 
prejemkih socialne zaščite, ter kvalitativni podatki za modul število upravičencev za 
področje starosti. 

 
R372 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaščite: moduli   
 

Statistični urad RS 
 
R372.01 Modul: Aktivna politika zaposlovanja; R372.02 Drugi moduli: npr. neto izdatki za 
socialno varstvo;  
 
V letu 2004 se je SURS vključil v dva Eurostatova projekta Grant 2003. 

• Prvi projekt se nanaša na posredovanje podatkov za modul Politike na trgu dela (podatki o vrstah 
in značilnostih ukrepov na trgu dela, izdatkih za posamezne ukrepe, število upravičencev do 
posameznih ukrepov). Podatki bodo pripravljeni v sodelovanju z Republiškim zavodom za 
zaposlovanje.  

• Drugi projekt pa se nanaša na posredovanje podatkov za modul: Neto izdatki za  socialno zaščito 
(v osnovni metodologiji ESSPROS se spremljajo bruto izdatki). Izvajanje obeh projektov bo 
potekalo v letu 2005. Rok za posredovanje podatkov Eurostatu bo konec leta 2005. 

 
 
R37992 Statistika socialnega varstva 

Statistični urad RS 
 
SURS je v letu 2004 (za leto 2003) predvidoma zadnjič izvedel raziskovanje o uporabnikih 
socialnovarstvenih storitev in denarnih dajatev centrov za socialno delo. V letu 2005 (za leto 2004) bodo 
podatke iz  raziskovanja, kot je že dalj časa načrtovano, v dogovoru z MDDSZ-jem, nadomestili podatki iz 
baze socialnega varstva, ki jo vodi Inštitut za socialno varstvo. 
 
Racionalizacija   V okviru Skupnosti socialnih zavodov (pod vodstvom MDDSZ-ja) je v načrtu tudi 

priprava baze podatkov o institucionalnem varstvu. SURS bo sodeloval pri pripravah 
za vzpostavitev te baze, ki bo pomenila za SURS glavni vir podatkov za 
obravnavano vsebino. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Navedene aktivnosti v okviru rednih in razvojnih nalog na področju statistike socialne zaščite, ki so se 
izvajale oz. so se začele izvajati v letu 2004, so del predvidenih aktivnosti oz. usmeritev za srednjeročno 
obdobje 2003–2007. 

 
 
 

 
38 Druge socialne statistike 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Priprava 
metodoloških 
konceptov za 
spremljanje statistike 
spolov  

Na področju statistike spolov je SURS na podlagi spremljanja mednarodne 
metodologije začel pripravljati metodologijo za Slovenijo.  
V letu 2004 je SURS oblikoval idejne zasnove za svojo spletno stran v smislu 
prikazovanja statistike po spolu. Na tem področju sodeluje z vrsto ministrstev in drugih 
institucij, ki oblikujejo in uporabljajo podatke po spolu. 
 

Nacionalni program 
za enake možnosti  

SURS je član delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa za enake 
možnosti pri razvoju kmetijstva podeželja. V okviru tega je SURS sodeloval na 
delavnicah in okroglih mizah (priprava Nacionalnega akcijskega načrta za 
vključevanje enakosti med spoloma v kmetijstvo in razvoj podeželja), predvsem z 
vidika statističnih podatkov v podporo takega projekta. 
 

Statistika invalidov  Na področju statistike invalidov je SURS v letu 2004 sodeloval z različnimi 
institucijami ter z njimi obravnaval to področje z vidika:  

• obstoječih podatkovnih virov, s katerimi  bi lahko pokrival potrebe po 
podatkih,  

• pridobitve drugih potrebnih podatkov,  

• enotnega registra invalidov ter  

• mednarodne klasifikacije invalidnosti in zdravja. 
 

 
381 Statistika stanovanj 

Statistični urad RS 
381.01 Bilanca stanovanjskega sklada; 
 
V sklopu redne naloge Bilanca stanovanjskega sklada so bili v začetku leta 2004 dopolnjeni in korigirani 
letni podatki o stanovanjih za leto 2002 z mesečnimi podatki iz gradbenih in uporabnih dovoljenj.  
 
Nova metodologija  V sredini leta je bila pripravljena nova metodologija za oceno dokončanih in 

nedokončanih stanovanj, ki temelji na mesečnih podatkih o izdanih gradbenih in 
uporabnih dovoljenjih. 

Objava rezultatov SURS v različnih publikacijah vsako leto objavi sintezo obdelanih podatkov: 

• starost stanovanjskega sklada,  

• opremljenost z napeljavami in  

• velikost stanovanjskega sklada.  

 
Podatki za leto 2002 so bili skladno z letnim programom objavljeni marca 2004. 
 

Mednarodno 
poročanje  

Podatki o bilanci stanovanjskega sklada so bili posredovani Združenim narodom za 
objavo v njihovem Biltenu (Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe and 
North America). 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

SURS je statistiko gradbeništva mesečno spremljal na podlagi istih uredb, kot veljajo 
za mesečno statistiko industrije, torej z Uredbo o kratkoročnih kazalnikih 1165/98, 
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Uredbo o definicijah spremenljivk 588/01 ter Uredbo o definicijah glavnih industrijskih 
skupin  586/01. 

 
Statistični urad RS 

381.03 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002; 
 
Podatki o stanovanjih Na stanovanjskem področju je v letu 2004 še vedno vladalo veliko zanimanje 

uporabnikov (raziskovalci, državni organi in drugi) po različnih podatkih o stavbah in 
stanovanjih iz Popisa 2002. 

 
 
382 Statistika kriminalitete  

Statistični urad RS 
 
V letu 2004 je SURS izvedel vsa raziskovanja s področja statistike pravosodja, načrtovana v programu 
statističnih raziskovanj, s katerimi so bili zbrani podatki o mladoletnih in polnoletnih osebah ter o pravnih 
osebah od zaključka postopka in predhodnega postopka po kazenski ovadbi na tožilstvih, do 
pravnomočnega zaključka postopka na sodiščih, po vrstah kaznivih dejanj.  
 
Sprememba 
zakonodaje  

Glede na spremembe kazenskega zakona je bil spremenjen in dopolnjen Šifrant 
kaznivih dejanj. 
 

Mednarodno 
poročanje  

Podatki so bili posredovani mednarodnim institucijam: agencijam v okviru ZN, 
Unicefu in za Eurostatov projekt Urban Audit. 
 

Anketa o žrtvah 
kriminala  

V letu 2005 so v načrtu, poleg izvedbe letnih raziskovanj statistike pravosodja iz 
administrativnih virov, tudi priprave za drugo izvajanje mednarodno poenotene 
ankete o žrtvah kriminala. 

 
 
38991 Statistika volitev in samoprispevkov   

Statistični urad RS 
 
V letu 2004 sta bili izvedeni dve raziskovanji na področju volitev, in sicer volitve poslancev v Državni zbor 
ter prvič tudi volitve poslancev v Evropski parlament. SURS je popisal kandidate in izvoljene poslance za 
Državni zbor, ki so jih predlagale politične stranke in skupine volivcev, ter kandidate in izvoljene poslance 
za Evropski parlament, ki so jih predlagale politične stranke.  
 
Objava rezultatov  Obe raziskovanji sta bili objavljeni v več statističnih informacijah ter na spletnih 

straneh SURS-a, rezultati pa so za uporabnike dostopni tudi v podatkovni bazi  SI-
STAT.  
 

Mednarodno 
poročanje  

Podatki s področja volitev so bili posredovani tudi prek mednarodnega vprašalnika 
Gender Statistics. 

 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R382 Statistika kriminalitete  

 Statistični urad RS 
 
V letu 2004 so se na mednarodni ravni začele aktivnosti za dosego večje kakovosti in mednarodne 
primerljivosti podatkov s področja kriminalitete ob naraščanju potreb po teh podatkih tako politike kot širše 
javnosti. 
 
Mednarodna 
konferenca o statistiki 
kriminalitete  

V začetku novembra je bila pod okriljem Združenih narodov organizirana 
mednarodna konferenca o statistiki kriminalitete, katere namen je bil predlagati načrt 
novih aktivnosti  za razvoj standardov in mednarodnih metodoloških rešitev na tem 
področju. 
 

Uporaba 
administrativnih virov  

Za popolnejšo sliko stanja na področju kriminalitete in viktimizacije bo treba 
kombinirati podatke iz administrativnih virov (policije, tožilstev, sodišč, zaporov) in 
viktimoloških anket.  
 

Mednarodno 
sodelovanje  

Izboljšanje kakovosti podatkov in mednarodne primerljivosti bo dolgoročen, postopen 
proces, ki bo zahteval natančnejše metodološke  usmeritve in usklajevanje na 
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mednarodni ravni. Na konferenci o statistiki kriminalitete, ki je potekala od 3. do 5. 
11. 2004 v Ženevi, je bil sprejet predlog, da mednarodno usklajevanje izvaja 
usmerjevalna skupina77, sestavljena iz predstavnikov nekaterih držav (med njimi 
Slovenije) in mednarodnih agencij. 
 

Delo v prihodnje Delo bo usmerjeno predvsem v razvoj skupnih priporočil in metodoloških usmeritev 
za viktimološke ankete, ob upoštevanju izkušenj in rešitev v nacionalnih viktimoloških 
anketah in mednarodni anketi o žrtvah kriminala. V ta namen  je bil na konferenci v 
Ženevi sprejet predlog za ustanovitev ožje delovne skupine (Task force) za 
viktimološke ankete, ki naj bi začela delati že v letu 2005 in do konca leta pripravila 
svoje predloge. V letu 2005 je načrtovana tudi vzpostavitev regionalne mreže 
kontaktnih oseb na področju statistike kriminalitete. 
 

Eurostatov program 
statističnih raziskovanj  

Zaradi političnih potreb po podatkih na ravni EU-ja je bilo področje statistike 
kriminalitete v letu 2004 prvič vključeno v statistični delovni program Eurostata. Pri 
razvoju statistike kriminalitete na ravni EU-ja bo Eurostat upošteval že opravljeno 
delo v okviru ZN-a. Trenutno je delo v začetni fazi, poteka popis razpoložljivosti 
podatkov v državah EU-ja in njihove primerljivosti. V letu 2005 bo ustanovljena za 
razvoj teh statistik ekspertna skupina. 
 

Glede na članstvo v mednarodni usmerjevalni skupini bo moral SURS v prihodnjih letih v sodelovanju z 
nosilci administrativnih evidenc in uporabnikov podatkov na nacionalni ravni aktivno sodelovati pri 
usklajevanju aktivnosti na mednarodni ravni in pri vrednotenju mednarodnih metodoloških rešitev. 
Aktivnosti na mednarodni ravni bodo zahtevale izboljšanje in usklajevanje različnih administrativnih 
evidenc na nacionalni ravni ter njihovo prilagajanje mednarodnim zahtevam za te ankete. 
 
Poseben projekt 
Policije   

Pomembno vlogo pri tem  bo imel projekt, katerega nosilec je Policija, SURS pa bo 
pri tem sodeloval: Izdelava metodologije evidentiranja kriminalitete od odkritja do 
pravnomočne sodbe in povezava evidenc policije, tožilstev, sodišč in zaporov v 
okviru nacionalne strategije boja proti kriminaliteti.  

Anketa o žrtvah 
kriminala  

Pri izvajanju Ankete o žrtvah kriminala v okviru SURS-a bo treba upoštevati 
predlagane metodološke usmeritve. 

 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Opravljene in načrtovane aktivnosti na področju statistike kriminalitete so v glavnem v skladu z 
usmeritvami, opredeljenimi v SPSR-ju (XII. Pravosodje in notranje zadeve). Večji poudarek, kot je 
razvidno iz usmeritev, pa bo v prihodnjem obdobju na nalogah, povezanih z doseganjem večje 
mednarodne primerljivosti in kakovosti podatkov in pri tem tudi na večjem usklajevanju med različnimi 
udeleženci na področju statistike kriminalitete v državi. 
 
Razen izvajanja ankete o žrtvah kriminala v okviru SURS-a, verjetno v srednjeročnem obdobju do leta 
2007 ne bo izvedeno uvajanje statistike žrtev kaznivih dejanj, navedeno v usmeritvah, tudi v okviru 
administrativnih evidenc. Prav tako zaradi drugih prednostnih nalog v okviru sodišč zelo verjetno ne bo 
možno, v SPSR-ju predvideno, prevzemanje podatkov od sodišč v elektronski obliki (kot že poteka 
prevzemanje podatkov od tožilstev). 
 
 
 
R383 Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov  

Statistični urad RS 
R383.02 Podatkovna baza socialnih statistik;  
 
V letu 2004 se je SURS začel pripravljati na vzpostavitev večnamenske podatkovne baze socialnih 
statistik, ki bo sestavljena iz večjega števila podatkovnih baz različnih vsebinskih področij (prebivalstvo, 
aktivnost, stanovanja, prejemki, potrošne dobrine, zdravje ipd.). Uporabljeni bodo primarni in sekundarni 
viri podatkov. 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 kot statistično podporo politiki (X. Socialna 

                                                 
77 T. i. Steering group on crime statistics. 
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politika in zaposlovanje) navaja, da je pri izvajanju različnih statističnih raziskovanj treba skrbeti za 
znižanje stroškov, zmanjšanje bremen respondentov, povečanje kakovosti ter pravočasnosti zagotavljanja 
podatkov, zato je čim boljše povezovanje administrativnih in statističnih virov ena od glavnih usmeritev 
programa. V ta namen so bile v letu 2004 že začete aktivnosti za vzpostavitev večnamenske podatkovne 
baze socialnih statistik. Baza bo sestavljena iz podatkovnih baz različnih področij – prebivalstva, 
aktivnosti, stanovanj, prejemkov, potrošnih dobrin, zdravja ipd.  
 
 
 

III    GOSPODARSKE STATISTIKE 
 

III.1    MAKROEKONOMSKE STATISTIKE 
 

 

40 Letni nacionalni računi 

41 Četrtletni in okoljski računi 

42 Finančni računi 

43 Spremljanje lastnih virov 

55 Cene  
 
 
 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile:  

• dokončanje revizije BDP-ja za manjkajoča leta (1995–1999) ter nadaljnje preverjanje in 
zagotavljanje polnega zajetja ocene BDP-ja v tekočem delu v skladu z merili ESA 1995; 

• izpolnitev zahtev Akcijskega načrta EMU – redno objavljanje podatkov 70 dni po 
posameznem četrtletju;  

• objava tabel ponudbe in povpraševanja ter input/output tabel za leto 2001;  

• priprava poročila o davku na dodano vrednost za leto 2002, ki je podlaga za redno 
vplačevanje prispevka Slovenije v proračun EU-ja; 

• skupaj z Ministrstvom za finance priprava nefinančnih računov za sektor S.13 Država;  

• začetek objavljanja kratkoročnih javnofinančnih podatkov, 

• statistika cen: indeks cen življenjskih potrebščin, harmonizirani indeks cen življenjskih 
potrebščin, paritete kupne moči, BDP po kupni moči, indeks cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih, indeks cen na drobno, ocena vzorcev v statistiki drobnoprodajnih cen;  

• v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo: razvoj turističnih satelitskih računov. 
 

 
 

 
40 Letni nacionalni računi 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Revizija BDP-ja za 
obdobje 1995–2002 

V začetku leta je bila dokončana glavna revizija BDP-ja za obdobje 1995–2002 po 
proizvodni, dohodkovni in izdatkovni metodi v tekočih cenah ter v stalnih cenah 1995 
(za obdobje 1995–2000) in v stalnih cenah 2000 (za obdobje 2000–2002).  
 

Prva letna ocena 
BDP-ja za 2003 

Prva popolna letna ocena BDP-ja za leto 2003, ki se v skladu s standardi EU-ja pošilja 
Eurostatu septembra, je bila dokončana avgusta.  
 

Input-output tabele Sredi leta so bile objavljene input-output tabele za leto 2001: tabela ponudbe, tabela 
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za 2001 porabe, tabela porabe uvoza, simetrična input-output tabela, simetrična tabela porabe 
uvoza in simetrična input-output tabela za domačo proizvodnjo. 
 

Poročilo o DDV-ju za 
leto 2002  

Novembra je SURS v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravil statistično prilogo 
za t. i.  poročilo o davku na dodano vrednost za leto 2002, ki je osnova za izračun 
prispevka Slovenije v proračun EU-ja iz naslova davka na dodano vrednost. 
 
 

Dogovor o 
sodelovanju 

Julija so Statistični urad, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance podpisali dogovor o 
sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik, s katerim so se 
sporazumeli o sodelovanju in razdelitvi odgovornosti pri pripravi omenjenih statistik, ki 
jih urejajo predpisi Evropske unije. 
 

 
RAZVOJNE NALOGE 

Statistični urad RS 
 
Nefinančni računi za 
sektor država 

Glavna razvojna naloga v letu 2004 je bila priprava in objava temeljnih agregatov za 
sektor država po podsektorjih za obdobje 2000–2003. Podatke je SURS v skladu z 
roki posredoval Eurostatu konec avgusta.  
 

Sodelovanje z MF  – 
poročilo o 
primanjkljaju in dolgu 
sektorja država 

Ob pripravi nefinančnih računov za sektor država je SURS sodeloval z Ministrstvom 
za finance pri pripravi poročila o primanjkljaju in dolgu sektorja država v skladu z ESR 
1995. Poročilo je Slovenija Evropski komisiji poslala marca in septembra, in sicer za 
obdobje 2000–2003 in napoved za 2004, na osnovi poročila pa Komisija preverja 
izpolnjevanje dveh maastrichtskih meril za prevzem evra.  
 

Podatki o davkih in 
socialnih prispevkih 

Podatki o davkih in socialnih prispevkih kot prihodkih posameznih ravni sektorja 
država (centralna država, lokalna država, skladi socialne varnosti) so bili objavljeni  
po institucionalnih sektorjih države za obdobje od leta 1992 naprej. Ti podatki se 
redno pošiljajo Eurostatu v predpisanih rokih.   
 

Objava kratkoročnih 
javnofinančnih 
podatkov 

Hkrati je SURS začel objavljati kratkoročne javnofinančne podatke, v prvem koraku 
kategorije računov proizvodnje in nekaterih primarnih dohodkov države, kategorije 
davkov in socialnih prispevkov ter socialnih transferjev v denarju in naravi na četrtletni 
ravni v 90 dneh po koncu obdobja.  
 

Izdatki sektorja država 
po funkcijah 

Leta 2004 je SURS pričel razvijati metodologijo za razporeditev izdatkov sektorja 
država po funkcijah (v skladu s klasifikacijo COFOG). Prvi rezultati bodo za leti 2002 
in 2003 objavljeni v prvi polovici 2005. 
  

Razporeditev 
posredno merjenih 
storitev finančnega 
posredništva  

V sodelovanju z Banko Slovenije je SURS pridobil podatke za obračun posredno 
merjenih storitev finančnega posredništva in za njihovo razporeditev po dejavnostih in 
institucionalnih sektorjih v skladu z ESR 1995, kar je osnova za revizijo BDP-ja v letu 
2005 za celotno obdobje od leta 1995 naprej. 
 

Nova obveznost – 
četrtletni finančni 
računi za sektor 
država 

Marca je bila sprejeta Uredba (ES) št. 501/2004 o četrtletnih finančnih računih za 
sektor država. Za izvajanje zahtev iz uredbe je Evropska komisija Sloveniji odobrila 
prehodno obdobje do decembra 2005. V skladu z dogovorom o sodelovanju je 
priprava podatkov za prvo poročanje skupna odgovornost Statističnega urada, Banke 
Slovenije in Ministrstva za finance, leta 2007 pa bo za izvajanje zahtev odgovoren 
SURS. 
 

Uredba v pripravi – 
četrtletni nefinančni 
sektorski računi 

Uredba o četrtletnih nefinančnih sektorskih računih je bila leta 2004 v postopku 
sprejemanja na različnih ravneh EU-ja. Uredba bo zahtevala pripravo četrtletnih 
institucionalnih nefinančnih računov, pri tem pa bo obveznost držav, katerih BDP ne 
presega enega odstotka BDP-ja Evropske unije (torej tudi Slovenije), omejena na dva 
sektorja, in sicer država in tujina. Uredba bo sprejeta v prvi polovici 2005, prvo 
poročanje pa bo 3. januarja 2006. Za izvajanje uredbe Slovenija ne bo zaprosila za 
prehodno obdobje. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 

Glavna revizija BDP-ja za obdobje 1995–2002, ki je potekala več let in je bila končana v začetku leta 2004, 
je bila namenjena uskladitvi nacionalnih računov z ESR 1995, kar je ena izmed prednostnih nalog 
srednjeročnega programa do konca leta 2007. Nadaljnji koraki usklajevanja bodo z uvedbo nekaterih novih 
metodoloških postopkov pri pripravi ocen nacionalnih računov (razporeditev posredno merjenih storitev 
finančnega posredništva, stalne cene predhodnega leta) opravljeni leta 2005.  

Zagotovitev polnega zajetja dejavnosti pri obračunu bruto nacionalnega dohodka pomeni izpolnitev ene 
izmed usmeritev srednjeročnega programa v okviru poglavja VII Ekonomska in monetarna unija. V 
okviru tega poglavja je pomemben dosežek tudi priprava temeljnih agregatov za sektor država ter poročila 
o primanjkljaju in dolgu sektorja država, z objavo podatkov o izdatkih države po funkcijah v prvi polovici 
leta 2005 pa bo SURS zaokrožil izdelavo računov države na letni ravni. Težišče dela na tem področju se 
tako prenaša na četrtletno raven s pripravo nefinančnih in finančnih računov za sektor država. 

V okviru poglavja XXII Druge potrebe politik je SURS poleg priprave ocene bruto nacionalnega dohodka 
v skladu z ESR 1995 s pripravo statističnega dela poročila sodeloval pri izdelavi poročila o davku na 
dodano vrednost za leto 2002.  

 
 

 
41 Četrtletni in okoljski računi 

 
 
RAZVOJNE NALOGE 
 
R412 Satelitski računi  

Statistični urad RS 
R412.01 Razvoj metodologije in izvajanje okoljskih računov;  
 

Zbiranje in priprava  
podatkov o emisijah v 
zrak za objavo  

V zvezi z razvojno nalogo okoljskih računov je v letu 2004 SURS nadaljeval zbiranje 
podatkov o emisijah v zrak v okviru metodologije NAMEA78 na osnovi najnovejših 
podatkov SURS-a in Ministrstva za okolje in prostor, ki je dolžno zbirati podatke 
zaradi obveznosti do konvencij po metodologiji CORINAIR79 in IPCC80.  
 
Na osnovi razpoložljivih pridobljenih podatkov je SURS preračunal podatke v okviru 
predpisanih tabel, ki prikazujejo podatke o emisijah v zrak, o proizvodnji, dodani 
vrednosti, vmesni potrošnji in zaposlenosti, o potrošnji v gospodinjstvih, o rabi 
energije v industriji in gospodinjstvih po dejavnostih SKD-ja. Na usklajen način so 
okoljski podatki prikazani v povezavi z agregati nacionalnih računov.  
 

Pilotni projekt NAMEA  Pilotni projekt Eurostata v zvezi z NAMEA emisije v zrak se je začel konec leta 2004 
in se bo predvidoma končal konec decembra 2005. Namen projekta je izboljšati 
kakovost podatkov za predpisane tabele. 
 

Spremljanje 
metodologije vodnih 
računov 

V letu 2004 je začel SURS spremljati gradiva, zakonodajne osnove in metodologije 
na področju vodnih računov in študirati tujo literaturo. Cilj je bil priprava okvirne 
metodološke osnove za zbiranje podatkov za vodne račune. Pripravljene so bile 
osnovne tabele, pregledani viri podatkov. SURS je začel zbirati razpoložljive podatke 
za določene tabele ter jih preračunal za potrebe pripravljene metodologije. Koncept je 
bil predstavljen tudi na mednarodnem statističnem posvetovanju  v Radencih. 
 

 
R412.03  Satelitski računi za zdravstvo;  

Inštitut za varovanje zdravja  
 
V letu 2004 je IVZ analiziral okolje in dejavnike, ki so potrebni za uspešno uvedbo sistema nacionalnih 
zdravstvenih računov. Nalogo je prevzel kot koordinator med različnimi ustanovami.  
 

                                                 
78 NAMEA – National Accounts Matrix including Environmental Accounts – model matrike nacionalnih računov z 
vključitvijo okoljskih računov. 
79 CORINAIR metodologiji (CORe Inventory of AIR emissions). 
80 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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Glavna ugotovitev je, da je treba izvedbo naloge zaupati ustanovi, ki je najbolj usredinjena med vsemi 
partnerji in ki ima najenostavnejši dostop do ključnih podatkovnih zbirk. Taka ustanova je Statistični urad 
Republike Slovenije, za katerega predlagamo, da bi v letu 2005 prevzel koordinacijo in pripravo ustreznih 
izdelkov za Eurostat. 
 
 
 

42 Finančni računi 
 
 
REDNE NALOGE  

Banka Slovenije  
 
Na podlagi podatkov, ki se poročajo prek AJPES-a, je BS v letu 2004 v skladu z metodologijo Evropskega 
sistema računov (ESR 95) sestavila prve letne finančne račune Slovenije.  
 
Vir podatkov finančnih 
računov  

Vir podatkov so bila neposredna poročila vseh nefinančnih in finančnih družb ter enot 
sektorja države v skladu s sklepom o poročanju podatkov za namene statistike 
finančnih računov81.  
 

Mednarodno poročanje Agregirani sektorski finančni računi s konsolidiranimi in nekonsolidiranimi podatki o 
stanjih za 2001, 2002, 2003 ter o transakcijah za leti 2002 in 2003 so bili v skladu s 
predpisanimi zahtevami (Council Regulation 2223/96), posredovani ECB-ju in 
Eurostatu. 
 

Prag poročanja za 
sektor nefinančnih 
družb  

Za naslednje poročanje podatkov za potrebe statistike finančnih računov (letno 
poročanje za leto 2004) je bil s sklepom o spremembi sklepa o poročanju podatkov 
za namene statistike finančnih računov82 uveden prag poročanja za sektor 
nefinančnih družb (S.11). 

Obvezniki poročanja  Obvezniki poročanja v tem sektorju so vse nefinančne družbe, razen tistih, katerih 
bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem, za katero se poročajo 
podatki,  manjša od 200 milijonov tolarjev. 
 

Četrtletno poročanje 
za statistiko finančnih 
računov  

BS je začela v letu 2004 priprave na uvedbo četrtletnega poročanja za statistiko 
finančnih računov v skladu z zahtevami Uredbe ECB/2002/7. Sprejem slovenskega 
navodila za četrtletno poročanje je predviden v prvi polovici, prvo poročanje 
četrtletnih podatkov pa v drugi polovici leta 2005. 

 
 

 
43 Spremljanje lastnih virov 

 
 
REDNE NALOGE  
 
432 Spremljanje lastnih virov na osnovi davka na dodano vrednost (DDV) 
 

Ministrstvo za finance 
432.01 Lastni viri proračuna EU-ja; 
 
Spremljanje lastnih 
virov proračuna EU-ja 

Ministrstvo za finance, vključno z Davčno in Carinsko upravo ter SURS-om se od leta 
2002 seznanjajo z viri podatkov, metodologijami oziroma načinom spremljanja lastnih 
virov proračuna EU-ja prek tehnične pomoči Direktorata za proračun Evropske 
komisije. Oddelek za sodelovanje s proračunom EU-ja v okviru Sektorja za proračun 
na Ministrstvu za finance, je na osnovi modela Evropske komisije izpopolnjeval 
poznavanje metode izračunavanja prispevkov posameznih držav članic v evropski 
proračun.  
Ministrstvo za finance, vključno z Davčno upravo RS in SURS-om so v letu 2004 
pripravili prvo redno Poročilo o davku na dodano vrednost, ki bo podlaga za 
vplačevanje prispevka RS v proračun EU-ja iz naslova davka na dodano vrednost. Pri 
pripravi poročila je bilo Ministrstvo za finance odgovorno za finančni del, statistični del 
pa je v celoti pripravil SURS.  
 

                                                 
81 Uradni list RS, št. 66/2003. 
82 Uradni list RS, št. 122/2004. 
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Izračun usklajene 
DDV osnove- 
prispevek v proračun 
EU-ja 

Razvojne naloge, ki se nanašajo na bruto nacionalni dohodek ter agregate, potrebne 
za oceno ponderirane stopnje DDV-ja za izračun usklajene DDV osnove za potrebe 
izračuna prispevkov v evropski proračun iz teh dveh virov izvaja SURS v okviru 
razvoja metodologij nacionalnih računov. 

 
 

 
55 Cene 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

V letu 2004 je SURS vse mesečne kazalnike s področja statistike cen domačim in tujim uporabnikom 
zagotavljal v načrtovanih rokih. Poleg rednega mesečnega zagotavljanja podatkov s področja cen 
domačim in tujim uporabnikom je SURS v obdobju september 2003–januar 2004 opravil tudi redne letne 
revizije indeksa cen življenjskih potrebščin, harmoniziranega indeksa cen in indeksa cen na drobno. 
Revizije pri vseh treh indeksih so obsegale posodobitev seznama prodajnih mest ter seznama (košarice) 
proizvodov in storitev za opazovanje cen, pripravo novih uteži ter spremembo razporeditve časa zbiranja 
cen.  
 
Mednarodna revizija SURS je bil vključen z mednarodno revizijo BDP-ja v PKM (paritete kupne moči) za 

obdobje 1995–2000. 
 
 
551 Indeksi cen življenjskih potrebščin in drugi kazalniki dinamike in ravni drobnoprodajnih 
cen 
 

Statistični urad RS 
551.01 Indeks cen življenjskih potrebščin; 
 
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin je SURS redno mesečno objavljal v skladu z načrtovanimi 
roki. Podobno kot v preteklih letih je bila tudi v letu 2004 na indeksu opravljena redna letna revizija, ki je 
obsegala posodobitev seznama prodajnih mest ter seznama (košarice) proizvodov in storitev za 
opazovanje cen ter pripravo novih uteži. 

 
Statistični urad RS 

551.02 Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin;  
 
V letu 2004 je SURS redno mesečno zagotavljal podatke o harmoniziranemu indeksu domačim in tujim 
uporabnikom. Tudi na tem indeksu je bila izvedena redna letna revizija, ki je obsegala posodobitev 
seznama prodajnih mest ter seznama (košarice) proizvodov in storitev za opazovanje cen ter pripravo 
novih uteži. 

 
Statistični urad RS 

551.03 Temeljna obrestna mera; 
 
SURS je v letu 2004 nadaljeval računanje in objavljanje podatkov o mesečni in letni temeljni obrestni meri. 
Gre za obveznosti in naloge, ki jih je SURS na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri prevzel od 
Banke Slovenije. 

 
Statistični urad RS 

551.04 Indeks cen na drobno; 
 
V letu 2004 je bila na indeksu opravljena redna letna revizija, ki je obsegala posodobitev seznama 
prodajnih mest ter seznama (košarice) proizvodov in storitev za opazovanje cen ter pripravo novih uteži. 
Uporabniki so bili seznanjeni z načrtovanim prenehanjem računanja indeksa leta 2006, saj se gibanje 
drobnoprodajnih cen spremlja tudi s pomočjo dveh drugih indeksov, t.j. indeksa cen življenjskih potrebščin 
in harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin. 
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552 Paritete kupne moči (PKM) za BDP, izražen po kupni moči 
Statistični urad RS 

 
V okviru Evropskega programa primerjave83, to je primerjave bruto domačega proizvoda, merjenega po 
kupni moči, in primerjave cen, je SURS zahtevane podatke o cenah za izračun paritet kupnih moči (PKM) 
zagotavljal v skladu z roki glavnega koordinatorja primerjave za Evropo (Eurostat) ter t. i. vodje skupine za 
srednjeevropske države (Statistika Avstrije) in s tem izpolnil vse naloge s področja PKM-jev (Letni program 
statističnih raziskovanj, naloge od 552.01 do 552.06).  
 
Z rednim uresničevanjem teh nalog SURS uresničuje zahteve po prednostnih podatkih iz srednjeročnega 
programa, saj sodijo PKM-ji in z njimi povezani kazalniki med pomembne strukturne kazalnike.  
 
Naloga o spremljanju tržnega segmenta najemnin (553.01) za potrebe usklajevanja plač uradnikov 
organov EU-ja je bila v celoti uresničena. 
 
Sofinanciranje   Za izvedbo obeh nalog, ki sicer spadata v redni program dela SURS-a, je predvideno 

sofinanciranje Evropske Komisije oz. Generalnega direktorata za regionalno politiko.  
 
Sofinanciranje v obliki donacije je namenjeno predvsem zagotovitvi dodatnih 
kadrovskih virov za uresničevanje obeh nalog, katerih obseg in zahtevnost sta je v 
primerjavi s predhodnimi leti močno povečala. Sofinanciranje naj bi bilo zagotovljeno 
do sprejetja podrobnega predpisa, ki bi pravno-formalno in natančneje opredelil 
metodologijo ter obveznosti nacionalnih statistik na področju paritet kupne moči.  
 
Problemi, povezani z zagotavljanjem dodatnih sredstev za izvedbo nalog v letu 2004, 
pa so bili dolgotrajni postopki pri podpisovanju pogodb na strani Evropske Komisije. 
Pogodba za sofinanciranje dela za leto 2004 je bila kljub pravočasnosti in popolnosti 
prošnje za donacijo, ki je bila pripravljena v februarju 2004 in dopolnjena v aprilu 2004, 
podpisana šele v začetku leta 2005. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R551 Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalniki dinamike in ravni drobnoprodajnih 
cen (ICŽP, HICŽP in ICD) 

Statistični urad RS 
R551.01 Harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin; 
 
V okviru harmoniziranega indeksa se je nadaljevalo izboljševanje postopkov in procesov, ki izhajajo iz 
procesa harmonizacije, in že sprejetih predpisov ter delo pri uporabi novih predpisov za to področje. 
Konec februarja 2004 je morala Slovenija, podobno kot tudi ostale države kandidatke, na zahtevo 
Eurostata s pomočjo zelo podrobnega vprašalnika pripraviti samooceno stanja in usklajenosti s 14 
uredbami, ki urejajo področje Harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin (HICŽP).  
 
Na podlagi prejetih odgovorov je Eurostat ocenil, da bodoče članice (tudi Slovenija) z vidika pravočasnosti, 
primerljivosti podatkov in usklajenosti s predpisi računajo in objavljajo HICŽP, ki je povsem na ravni in v 
celoti primerljiv s HICŽP-jem v sedanjih članicah. Obenem pa so bile države tudi pozvane, naj še naprej 
razvijajo in izboljšujejo svoj HICŽP. 
 
Načrtovani novi 
predpisi 

V letu 2005 je v okviru harmoniziranega indeksa cen potekala priprava naslednjih 
predlogov predpisov:  

• osnutek predpisa za sezonske proizvode,  

• osnutek predpisa glede časovne pokritosti HICŽP-ja,  

• osnutek predpisa glede pravil zaokroževanja pri HICŽP-ju kot tudi popravka 
predpisa glede osnov HICŽP-ja.  

 
Ti predpisi naj bi predvidoma začeli veljati v naslednjih letih, tj. 2006 in 2007.  
 

Prav tako se bodo izvajale naloge, ki izhajajo iz akcijskega načrta za področje izvajanja kvalitativnih 
prilagoditev in vzorčenja ter nalog, povezanih s projektom vključitve imputiranih najemnin v izračun HICŽP. 
 
V okviru indeksov cen življenjskih potrebščin in cen na drobno načrtuje SURS ponovno proučitev nujnosti 
in smiselnosti računanja obeh kazalnikov gibanja cen. 

 
                                                 
83 European Comparison Programme – ECP. 
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Statistični urad RS 
R551.02 Izpopolnjevanje vzorcev cen v statistiki drobnoprodajnih cen 
 
V letu 2004 je delo v zvezi z doseganjem optimalne statistične zanesljivosti indeksov drobnoprodajnih cen 
za ravni objavljanja indeksov ter statistične zanesljivosti povprečnih cen na nacionalni ravni zastalo zaradi 
spremembe prednostnih nalog.  
 
R552 Paritete kupnih moči                

Statistični urad RS 
R552.02 Relativne ravni cen; 
 
Načrtovana razvojna naloga ni bila uresničena. Vezana je bila na projekte Eurostata, ki pa zaradi 
pomanjkanja sredstev in prednosti revizije  BDP-ja v PKM za obdobje 1995–2000 v letu 2004 zanjo ni imel 
več potrebnih virov. 

Statistični urad RS 
R552.02 Pilotni projekt PKM84  za zahodnobalkanske države; 
 
V letu 2004 je SURS nadaljeval izvajanje pogodbeno sprejete naloge, po kateri opravlja funkcije t. i. vodje 
skupine zahodnobalkanskih držav (Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije ter Srbije in 
Črne gore) v pilotnem projektu Paritete kupne moči za zahodnobalkanske države. Namen projekta, ki 
organizacijsko poteka v okviru OECD-ja, financira pa ga Komisija EU-ja v sklopu projekta CARDS85, je 
vključiti omenjene države v ECP (European Comparison Programme).  
 
SURS v omenjenem projektu usklajuje in organizira delo, daje metodološko pomoč pri zbiranju cen, izvaja 
kontrolo in validacijo zbranih podatkov ter izračunava paritete kupnih moči za posamezna raziskovanja.  
Obseg in kompleksnost dela na projektu, ki se je začel leta 2003 in bo predvidoma končan v letu 2006, se 
zaradi prekrivanja različnih faz posameznih raziskovanj vsako posamezno leto povečuje, kar predstavlja 
tudi kritični element kakovostne izvedbe projekta v celoti. 
 
Sodelovanje v 
svetovni globalni 
primerjavi cen za 
potrebe svetovne 
primerjave BDP-ja po 
kupni moči 

 V letu 2004 je SURS na področju paritet kupnih moči sprejel dodatno pogodbeno 
nalogo, ki ni bila predvidena v LPSR-ju.  
 
Gre za sodelovanje SURS-a v svetovni globalni primerjavi cen za potrebe svetovne 
primerjave bruto domačega proizvoda po kupni moči. ICP86 organizira in koordinira 
Svetovna banka.  
 
Slovenija je bila izbrana kot ena izmed treh evropskih držav oz. držav OECD-ja, ki 
bodo v globalni ICP-jevi primerjavi opravljale funkcijo povezave rezultatov med 
regijami oz. celinami. Poleg Slovenije bodo to funkcijo opravljale še Estonija, Velika 
Britanija (koordinator za Evropo) ter Japonska kot članica OECD-ja.  
 
Omenjeni projekt je stekel proti koncu lanskega leta, glavnino dela oz.  raziskovanje 
trga in zbiranje cen pa bo treba opraviti v letu 2005. 
 

 
R553 Kazalniki za določanje plač uradnikov v EU-ju 

Statistični urad RS 
 

Izvedena je bila razvojna naloga spremljanje tržnega dela najemnin za potrebe usklajevanja plač 
uradnikov organov EU-ja. 
 
 
R55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih  

Statistični urad RS 
 
R55991.01 Mesečno poročilo o izvoznih cenah industrijskih proizvodov pri proizvajalcih; 

 
SURS-u v letu 2004 ni uspelo uresničiti razvojne naloge, povezane z izračunom in objavo indeksa izvoznih 
cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, zaradi dveh razlogov:  

• pomanjkanja ustreznih kadrov, ki bi pripravili oz. dokončali metodologijo izvoznega indeksa cen 
pri proizvajalcih;  

• pred izračuni novih kazalnikov je treba najprej prednostno spremeniti način obdelave o cenah 

                                                 
84 PKM – Paritete kupne moči. 
85 CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization Programme. 
86 ICP – International Comparison Programme. 
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proizvajalcev, saj  trenutno obdelava še vedno poteka na osebnem računalniku.  
 
Priprava programa obdelave se je začela v letu 2004, v letu 2005 pa bo naloga v okviru projekta Phare 
2003 dokončana. 

 
 

Statistični urad RS 
R55991.02 Cene storitev pri proizvajalcih; 
 
Prilagajanje 
pravnemu redu 
Evropskih skupnosti  

Konec leta 2004 je SURS začel prvo fazo izvajanja naloge, ki izhaja iz še ne sprejetih 
dopolnitev Uredbe o kratkoročnih statističnih kazalnikih (STS uredba) ter iz obveznosti, 
sprejetih na podlagi zagotovljene donacije Evropske komisije.  
 
Dopolnitve te uredbe uvajajo obveznost postavitve metodologije in zagotavljanja 
proizvajalčevih cen storitev za številne in raznovrstne storitvene dejavnosti.   
 

Glede zagotavljanja potrebnih in ustreznih indeksov cen, ki sodijo med pomembne kratkoročne statistične 
kazalnike, bo treba predvsem zaradi dopolnitev navedene uredbe, ki so osredotočene predvsem na 
statistiko cen, pripraviti celovit program in možnosti razvoja teh statistik. 
 
 

III.2    POSLOVNE STATISTIKE 
 

 

44 Statistika poslovnih subjektov 

45 Energetika in surovine 

47 Notranja trgovina 

48 Transport 

50 Turizem 
 
 

 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile:  

• prilagoditev poslovnega registra za statistične namene (glej poglavje 24 – Registri); 

• vključitev v projekt Demografija podjetij (glej poglavje 24 – Registri);  

• diseminacija podatkov strukturne statistike podjetij;  

• statistično spremljanje storitvenih dejavnosti;  

• spremljanje stanja in sprememb v industriji;  

• liberalizacija trgov z električno energijo in zemeljskim plinom;  

• oskrba z okolju prijazno energijo;  

• izračun in prikaz strukturnih kazalnikov in evrokazalnikov s področja energetike / energetska 
učinkovitost / konkurenčnost;  

• podatki o emisijah toplogrednih plinov;  

• podatki o rabi informacijskih tehnologij v podjetjih in gospodinjstvih. 
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44 Statistika poslovnih subjektov 
 
 
REDNE NALOGE  
 
441 Strukturna statistika podjetij 
 

Statistični urad RS 
441.02 Letno poročilo o gradbenih delih na objektu; 
 
S področja gradbeništva so bili zbrani podatki: 

• vrednosti opravljenih del na stavbah in inženirskih objektih na ravni podrazreda Enotne 
klasifikacije vrst objektov za leto 2003;  

• Za stavbe tudi: 
• njihova velikost in opremljenost,  
• število in površina dokončanih in nedokončanih stanovanj,  
• vrsta dokončanih stanovanj ter  
• površina poslovnih prostorov.  

 
Revidiran vprašalnik 
in 
posebna zloženka za 
poročevalske enote 

V letu 2004 je bil revidiran in poenostavljen vprašalnik, s katerim SURS spremlja prej 
navedene spremenljivke.  
Pripravljena je bila zloženka za gradbena podjetja, s katero želi SURS informirati 
podjetja o najpomembnejših kazalcih na področju gradbeništva ter jih opozoriti na 
pomembnost dobrega sodelovanja s SURS-om.   
 

Objava rezultatov Statistični podatki  o vrednosti opravljenih del na stavbah in inženirskih objektih so bili 
objavljeni v marcu leta 2005.  
 

 
Statistični urad RS 

441.04 Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva;   
 
Z Letnim poročilom o investicijah v osnovna sredstva SURS zbira podatke o: 

• dejanskih bruto investicijah v osnovna sredstva in njihovih virih pri neposrednih investitorjih, 
to je družbah, podjetjih in organizacijah (INV-1)87 ter  

• fizičnih osebah in samostojnih podjetnikih (vprašalnik INV-2)88.  
 
Za leto 2003 je bil vprašalnik poslan okoli 9000 družbam, podjetjem in organizacijam ter 1600 fizičnim 
osebam in samostojnim podjetnikom.  
 
Namen uporabe 
podatkov  

Podatki se uporabljajo za statistiko investicij, izpolnjevanje zahtev EU-ja na področju 
strukturne statistike podjetij, statistike okolja in nacionalnih računov. 
 

Objava rezultatov Rezultati raziskovanja bodo objavljeni v Statistični informaciji v prvem četrtletju leta 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
87 V LPSR-ju 2004 se naloga nahaja pod zaporedno številko 441.04 Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva.  
88 V LPSR-ju 2004 se naloga nahaja v modulu 443 Statistika malih in srednjih podjetij pod zaporedno številko 443.03 
Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva (vključene so tudi investicije o okolju, modul 717 – Statistika okoljskih 
izdatkov za varstvo okolja).  
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
441.05 Letni računovodski izkazi gospodarskih družb, gospodarskih javnih služb, zadrug, srednjih in 
velikih samostojnih podjetnikov ter vseh drugih, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o 
gospodarskih družbah; 441.06 Letni računovodski izkazi majhnih samostojnih podjetnikov, ki vodijo 
poslovne knjige v skladu s SRS 39 – Računovodske rešitve pri majhnih samostojnih podjetnikih 
posameznikih; 
 

Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov   

Pravno podlago za zbiranje podatkov o premoženjskem in finančnem položaju ter 
poslovnem izidu za leto 2003 gospodarskih družb (vključno z zadrugami) in 
samostojnih podjetnikov predstavlja:  

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah89, 
• Zakon o državni statistiki, 
• Letni program statističnih raziskovanj za leto 2004.  

 
V skladu s predpisi so podatke iz letnih poročil za leto 2003 drugič predložili tudi 
majhni samostojni podjetniki. 
 

Način zbiranja 
podatkov  

Zbiranje podatkov poteka na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal s 
posebnim navodilom90.  
 

Obdelava podatkov  V letu 2004 je AJPES podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 
2003 obdelal za 39.837 gospodarskih družb, od tega 327 zadrug, ter 53.396 
podjetnikov (53.380 majhnih in 16 srednjih).  
 

Priprava podatkovnih 
baz 

Iz podatkov letnih poročil, predloženih na poenotenih obrazcih, je AJPES oblikoval 
podatkovne baze, ločeno za gospodarske družbe, srednje samostojne podjetnike in 
majhne samostojne podjetnike. 
 

Dostop do podatkov za 
uporabnike  

Podatkovne baze je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah posredoval državnim organom91, članom Ekonomsko-
socialnega sveta in pravnim osebam, ki so po zakonu pooblaščene za pridobivanje in 
uporabo takšnih podatkov92.  

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
441.07 Letni računovodski izkazi neposrednih proračunskih uporabnikov, ki vodijo računovodske evidence 
po Zakonu o  računovodstvu; 441.10 Letni računovodski izkazi posrednih proračunskih uporabnikov in 
drugih oseb javnega prava, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o računovodstvu; 
 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov   

V skladu z Zakonom o računovodstvu93  so proračunski uporabniki, to je neposredni 
proračunski uporabniki (državni in občinski proračuni, državni in občinski organi, 
lokalne skupnosti, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, javni skladi itd.) in posredni proračunski uporabniki 
(zavodi, javni zavodi, inštituti itd.) morali zaradi zagotovitve javnosti podatkov do konca 
februarja 2004 AJPES-u predložiti letna poročila za leto 2003. S predložitvijo letnih 
poročil AJPES-u so izpolnili tudi obveznost predlaganja računovodskih izkazov za 
državno statistiko po Zakonu o državni statistiki in po LPSR-ju 2004. 
 

V letu 2004 je letna poročila za leto 2003 predložilo 1.260 neposrednih proračunskih uporabnikov in 1.629 
posrednih proračunskih uporabnikov.  
 
Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom  

 
Podatkovno bazo iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava je AJPES posredoval 
SURS-u, Ministrstvu za finance, DURS, UMAR-ju ter Računskemu sodišču RS. 

 
 
 
 
 

                                                 
89 Uradni list RS, št. 45/01 in 59/01. 
90 Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov (Uradni list RS, št. 7/04). 
91 SURS-u, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,    
Davčni upravi RS.  
92 Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter Banki Slovenije. 
93 Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02. 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
441.11 Letni računovodski izkazi ustanov, političnih strank, sindikatov in drugih pravnih oseb zasebnega 
prava, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o računovodstvu; 
 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov  

Pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati itd.) so morale v 
skladu z Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj za 
leto 2004 za državno statistiko AJPES-u do konca februarja 2004 predložiti statistične 
podatke iz bilance stanja in statistične podatke iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 
2003. S predložitvijo teh podatkov, izjav, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila so 
izpolnile tudi obveznost predložitve letnih poročil po Zakonu o računovodstvu94 zaradi 
zagotovitve javnosti podatkov.  
V letu 2004 je statistične podatke iz bilance stanja in statistične podatke iz izkaza 
prihodkov in odhodkov za leto 2003 AJPES-u predložilo 3.581 pravnih oseb 
zasebnega prava.  
 

Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom  

Podatkovno bazo s podatki iz letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava je AJPES 
posredoval SURS-u, DURS-u, Ministrstvu za finance in Uradu Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj. 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

441.12 Letni računovodski izkazi društev;  
 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov   

V skladu z Zakonom o društvih95 je AJPES v letu 2004 zbral in obdelal letna poročila 
društev za leto 2003.  
S predložitvijo letnih poročil zaradi zagotovitve javnosti podatkov so društva izpolnila 
tudi obveznost predlaganja računovodskih izkazov za državno statistiko po Zakonu o 
državni statistiki in po Letnem programu statističnih raziskovanj za leto 2004.  
V letu 2004 je letna poročila za leto 2003 AJPES-u predložilo 15.073 društev. 
 

Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom 

Podatkovno bazo s podatki iz letnih poročil društev je AJPES posredoval SURS-u, 
Ministrstvu za finance, DURS-u, UMAR-ju ter Računskemu sodišču RS. 
 

 
444 Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij 

Statistični urad RS 
 
 
Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

Mesečno spremljanje statistike industrije (444.01), tako proizvodnje kot prihodka od 
prodaje in novih naročil (444.02), mesečno poročilo gradbeništva (444.03), poročilo o 
dovoljenju za gradnjo stavbe (444.05) ter poročilo o uporabnem dovoljenju (444.06) se 
izvajajo v skladu z: 

• Uredbo o kratkoročnih kazalnikih 1165/98,  
• Uredbo o definicijah spremenljivk 588/01 ter  
• Uredbo o definicijah glavnih industrijskih skupin  586/01, je potekalo 

skladno z letnim programom.  
 

V letu 2004 je bila pripravljena in vložena v proceduro sprememba amandmaja k Uredbi EU-ja o 
kratkoročnih kazalnikih 1165/98 (Council Regulation (EC) 1165/98). Amandma bo sprejet maja 2005.  
 
Vsebina predlogov dopolnitev se nanaša na naslednje postavke: 

• olajšave za male države z deležem v skupni dodani vrednosti EU-ja manjši kot 1 %, da lahko 
pošiljajo podatke za nekatere spremenljivke in dejavnosti na višje agregiranih ravneh oz. 
totalih; 

• za nekaj spremenljivk imajo male države možnost podaljševanja obdobja posredovanja 
podatkov, za druge spremenljivke pa se tudi za male države predpisuje skrajševanje rokov 
(npr. za prihodek v trgovini na drobno); 

• izvajanje študije za uporabnost spremenljivke cene pri proizvajalcih v gradbeništvu namesto 
stroškov gradnje; 

• izvajanje študij za uvedbo novih spremenljivk, opravljene delovne ure in bruto plače v trgovini 
na drobno in drugih storitvenih dejavnostih; 

                                                 
94 Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02. 
95 Uradni list RS, št. 60/95, 89/99. 
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• uvajanje nove spremenljivke na področju proizvajalčevih cen storitev (prodaja storitev 
podjetjem); 

• študija o možnosti prehoda s četrtletnega na mesečno posredovanje podatkov o gibanju 
prihodka od storitev, kar pa SURS že izvaja in ne bo vplivalo na njegovo delo. 

 
Vse druge na novo uvedene dopolnitve, razen olajšav za male države, bodo imele za SURS posledice 
predvsem v smislu potrebe po uvajanju novih raziskovanj ali po sodelovanju v navedenih študijah, zaradi 
česar se bo povečal obseg dela. 
 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Prednostne naloge srednjeročnega programa so bile že uresničene na področju kratkoročnih kazalnikov 
za storitvene dejavnosti, saj so bile v opazovanje gibanja prihodka vključene nove storitvene dejavnosti, 
tako da je zdaj nabor teh dejavnosti v skladu z zahtevami uredbe EU-ja.  
 
V prihodnjem obdobju sledi objava v domačih publikacijah in pošiljanje podatkov za te dejavnosti na 
Eurostat, medtem ko za vse druge dejavnosti to že poteka in je postalo ustaljeno. Zaradi povečanja 
pravočasnosti in kakovosti rezultatov se tekoče uporablja register kratkoročnih raziskovanj. Na področju 
racionalizacije metod zbiranja podatkov in zmanjšanja obremenjenosti podjetij je bila za mala podjetja 
spremenjena periodika opazovanja trgovinske dejavnosti iz četrtletne v letno. 
 

 
Statistični urad RS 

 
444. 01 Mesečno poročilo industrije; 444.02 Mesečno poročilo o prihodku od prodaje in 
novih naročilih;  
 
Racionalizacija  Statistične informacije o industrijski proizvodnji so bile objavljene mesečno, skladno s 

koledarjem objav za MDS in za Eurostat.  
Novembra so bili prvič objavljeni mesečni podatki novega raziskovanja o prihodkih od 
prodaje in novih naročilih v industriji, ki bodo osnova za izračun indeksa industrijske 
proizvodnje.  
 

Projekt  
Ocena prihodkov od 
prodaje z domačega 
in tujega trga 

V sklopu kratkoročne statistike je bil izpeljan projekt Ocena prihodkov od prodaje z 
domačega in tujega trga za obdobje od januarja 1998 do decembra 2003.  
Rezultati projekta bodo SURS-u omogočili zagotoviti tako dolgo serijo podatkov, kot je 
zahtevana v Uredbi o kratkoročnih kazalnikih. 

 
Statistični urad RS 

 
444.03 Mesečno poročilo gradbeništva;  444. 05 Poročilo o dovoljenju za gradnjo stavbe; 
444.06 Poročilo o uporabnem dovoljenju; 
 
V letu 2004 je SURS pridobil podatke o vrednosti gradbenih del, o novih naročilih v gradbeništvu, o izdanih 
dovoljenih za gradnjo stavb in izdanih uporabnih dovoljenjih ter o rušitvah stavb. Objavljanje podatkov je 
potekalo skladno z delovnim načrtom in koledarjem objav, kamor sodi tudi redno mesečno pošiljanje 
podatkov Eurostatu.  
 
Izobraževanje 
poročevalskih 
enot – upravne enote  

V začetku leta 2004 so bila organizirana usposabljanja za vse referente na upravnih 
enotah oddelka za okolje in prostor, ki mesečno poročajo podatke o gradbenih in 
uporabnih dovoljenjih ter rušitvah, da bi izboljšali kakovosti podatkov, kar je bil tudi 
predmet projekta, ki ga je financiral Eurostat. Za upravne enote je bila pripravljena tudi 
posebna zloženka. 
 

Zloženka  za dajalce 
podatkov 

Konec leta je bila pripravljena zloženka za gradbena podjetja, ki sodelujejo v 
mesečnem raziskovanju, s katerim SURS spremlja vrednost opravljenih del in 
vrednost pogodb, prenovljen pa je bil tudi vprašalnik. 
 

Racionalizacija – 
sodelovanje z GZS-
jem 

Periodika četrtletne Statistične informacije o vrednosti gradbenih del in vrednosti 
pogodb je od januarja 2004 mesečna, ker se mesečno objavljajo podatki.  
Informacija je obogatena tudi s podatki o gradbenih stroških (stroških dela in stroških 
materiala), ki jih za SURS zagotavlja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – 
Združenje za gradbeništvo in IGM. Od januarja 2004 SURS podatke o gradbenih 
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stroških redno mesečno pošilja tudi Eurostatu. 
 
 

Statistični urad RS 
444.04 Gradbena dela in projektantske storitve v tujini;  
 
Skladno z letnim programom se je nadaljevalo tudi četrtletno spremljanje in objava statističnih podatkov in 
informacij o gradbeni dejavnosti in storitvah pri graditvi objektov v tujini.  

 
Statistični urad RS 

444. 07 Mesečno poročilo o poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih; 
 
Objava rezultatov in 
mednarodno 
poročanje  

V letu 2004 je postala mesečna objava rezultatov raziskovanja Mesečno poročilo o 
poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih v statističnih publikacijah SURS-a utečena 
za večino opazovanih storitvenih dejavnosti. Podatki se pošiljajo tudi na Eurostat. 
Potek in rezultati raziskovanja so bili predstavljeni uporabnikom podatkov in drugim 
zainteresiranim na sosvetu za statistiko trgovine in storitvenih dejavnosti ter na letnem 
mednarodnem statističnem posvetovanju novembra 2004 v Radencih. 

 
44991 Raziskovanja nacionalnega interesa  

Statistični urad RS 
44991.01 Polletno poročilo o cenah novih stanovanj; 
 
Prenos naloge v 
področje statistike 
cen  

Na sosvetu za gradbeništvo, oktobra 2004, je bil soglasno sprejet predlog o ukinitvi 
raziskovanja o cenah novih stanovanj (44991.01), ki je bilo metodološko neustrezno.  
Za nalogo je SURS odgovoren  v okviru področja statistike cen. 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
44991. 02  Mesečno poročilo bank in hranilnic o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov – obrazec 
INV-POS; 
 
Podatkovni viri za 
raziskovanje  

Statistično raziskovanje o plačilih za investicije temelji na dveh virih podatkov: 
• določeni podatki statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih 

pravnih oseb (izdatki za nakup opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih naložb, izdatki za nakup patentov, licenc in 
bagovnih znamk); 

 
• podatki o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov bank in hranilnic 

(Poročilo INV-POS), ki so jih v skladu z Navodilom o vsebini, načinu in 
rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za 
statistične in druge z zakoni določene namene96, banke pošiljale AJPES-
u. 

 
Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom  

V letu 2004 je AJPES podatke o plačilih za investicije pripravljal mesečno in jih 
posredoval SURS-u, UMAR-ju  ter nekaterim drugim institucijam. 
 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
44991. 03  Mesečno poročilo o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov; 
 
Podatkovni viri za 
raziskovanje  

Statistično raziskovanje o prejemkih na račune in o izdatkih z računov pravnih oseb 
temelji na podatkih: 

• plačilnega prometa v državi,  
• izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom, 
• prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine.  

 
Namen raziskovanja  Podatki tega raziskovanja so pomembni za izdelavo tekočih makroekonomskih analiz, 

še posebej v času, ko so podatki iz letnih poročil na voljo le enkrat letno. Uporabljajo 
pa jih tudi posamezne pravne osebe, predvsem za sprotno preverjanje svojih denarnih 
tokov. 
 

Način zbiranja Podlaga za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb 

                                                 
96 Uradni list RS, št. 34/04. 
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podatkov  iz naslova plačil v državi je označevanje posameznih namenov plačil na plačilnih 
instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah s posebnimi šiframi prejemkov in izdatkov. 
Šifre prejemkov in izdatkov vpisujejo na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih 
instrukcijah nalogodajalci – pravne osebe.  
 

Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov  

Podatke o prejemkih in izdatkih pravnih oseb v državi so AJPES-u v skladu z 
Navodilom o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o 
prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov97 zagotavljali izvajalci 
plačilnega prometa.  
 

Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom  

AJPES je podatke statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z 
računov pravnih oseb posredoval SURS-u, UMAR-ju, Banki Slovenije in še nekaterim 
drugim državnim institucijam. Podatke o prejemkih in izdatkih je AJPES zagotavljal tudi 
DURS-u, in sicer nekatere dnevno, v celoti pa mesečno.  

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
44991. 04  Mesečno poročilo o poslovnih subjektih z dospelimi neporavnanimi obveznostmi; 
 
Statistično raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih temelji na podatkih plačilnega prometa.  
 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov  

V skladu z Navodilom o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa 
zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene98, so izvajalci 
plačilnega prometa AJPES-u dnevno sporočali podatke o pravnih osebah, ki so imele 
evidentirane neporavnane obveznosti opredeljene z Zakonom o plačilnem prometu 99. 

Vir podatkov Raziskovanje zajema pravne osebe, ki imajo v posameznem mesecu dospele 
neporavnane obveznosti več kakor 5 dni neprekinjeno. V letu 2004 je bilo evidentiranih 
mesečno povprečno 2.985 takšnih pravnih oseb. O pravnih osebah z dospelimi 
neporavnanimi obveznostmi je AJPES informiral Državni zbor, Državni svet Republike 
Slovenije, Vlado Republike Slovenije, Banko Slovenije, Urad Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj ter nekatera ministrstva in druge institucije.  
 

 
445 Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM-om)  

Statistični urad RS 
 
Izvajanje letnega raziskovanja industrije za leto 2003 je bilo pospešeno, saj so bili prvi, začasni podatki 
zagotovljeni junija 2004, tako kot predpisuje Uredba o letnem spremljanju industrijske proizvodnje; 
istočasno so bili posredovani Eurostatu. Končni podatki  so bili zagotovljeni oktobra 2004. 
 
Prenova objave 
rezultatov 
raziskovanj  

V letu 2004 je potekalo delo na zagotavljanju elektronskih podatkov letne statistike 
industrije – prenos podatkov v bazo SI-STAT. Za bazo so bili pripravljeni podatki za 
leta 2000, 2001 in 2002 ter spremljajoča metodologija. Podatki iz baze bodo za 
uporabnike dostopni  pred koncem februarja 2005. 
Pripravljena je bila vsebinsko prenovljena Statistična informacija.  

 
446 Železo in jeklo  

Statistični urad RS 
 
Sprememba predpisa Januarja 2004 je bila sprejeta Uredba o proizvodnji jeklarske industrije za leta 2003–

2007, ki ureja zbiranje podatkov o železu in jeklu v okviru EU-ja.  
Uredba predvideva za skupino 27.1 SKD – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin, letni 
zajem podatkov o: (i) proizvodnji, (ii) zmogljivostih, (iii) investicijah in (iv) porabi 
energije in emisijah. 
 
Ker Slovenija ne dosega v uredbi predvidenega praga, bi zbiranje podatkov lahko 
opustila. Zaradi potreb države pa je SURS raziskovanje vključil v svoj letni statistični 
program. 
 

 
 
 
 
                                                 
97 Uradni list RS, št. 42/03. 
98 Uradni list RS, št. 34/04. 
99 Uradni list RS, št. 30/02. 
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RAZVOJNE NALOGE  
 
R442 Razvoj strukturne statistike podjetij 

Statistični urad RS 
 

Za potrebe strukturne statistike podjetij in ostalih statistik, ki uporabljajo administrativne podatke o 
podjetjih, je SURS nadaljeval urejanje podatkovnih zbirk, ki se uporabljajo za analize različnih virov 
podatkov in izdelovanje ustreznih statistik. 
 
Izvajanje projektov s 
področja statistike 
poslovnih storitev in 
povpraševanja po 
storitvah  

V letu 2004 je SURS izvedel zbiranje podatkov za projekta s področja statistike 
poslovnih storitev in povpraševanja po storitvah, za izvedbo katerih je na razpisu 
pridobil sredstva Evropske komisije.  
 
S sodelovanjem v projektu EU-ja o poslovnih storitvah je SURS na podlagi usklajene 
metodologije v letu 2004 pridobil podatke: 

• o strukturi prihodkov po proizvodih in uporabnikih za nekatere storitvene 
dejavnosti (dejavnosti obdelave podatkov, podatkovne baze in s tem 
povezane dejavnosti (oddelek 72, SKD); 

• o drugih poslovnih dejavnostih (oddelek 74) in  
• izobraževanju (oddelek 80).  

 
V letu 2004 je SURS uspešno kandidiral za nova sredstva EU-ja s področja statistike 
poslovnih storitev, ki je nadaljevanje projekta o poslovnih storitvah, izvedenega v letu 
2004.  
 
V projektu povpraševanje po storitvah je SURS raziskal: 

• obseg in strukturo nabavljenih storitev v podjetju;  
• obseg investicij v storitve, strukturo ter lokacijo glavnih dobaviteljev 

storitev;   
• nameravane spremembe pri nabavah storitev v naslednjih letih za 

nekatere dejavnosti: predelovalne dejavnosti (področje D), 
gradbeništvo (področje F),  trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov 
široke porabe (področje G), gostinstvo (področje H), promet, 
skladiščenje in zveze (področje I), poslovanje z nepremičninami, najem 
in poslovne storitve (področje K), dejavnosti javne higiene (oddelek 90), 
filmska, video ter radijska in televizijska dejavnost (razreda 92.1 in 
92.2). 

 
Medinstitucionalno 
sodelovanje z  
DURS-om in AJPES-
om 

Med letom je SURS izpolnjeval določila dogovora o sodelovanju o posredovanju 
davčnih podatkov za statistični namen z DURS-om in začel usklajevati pridobivanje 
davčnih podatkov za potrebe raziskovanja Intrastat, ki je opredeljeno z uredbo Sveta 
in Parlamenta EU-ja. 
 
Dobro sodelovanje z državnima institucijama (AJPES in DURS) je pripomoglo k 
izboljšanju pravočasnega izračunavanja podatkov o poslovanju podjetij in 
spoštovanju z uredbo določenih  rokov poročanja Eurostatu. 
 

Pravni red evropskih 
skupnosti  

V delovnih telesih Eurostata so bili v  razpravo in uskladitev posredovani predlogi za 
dopolnitev Uredbe Sveta (ES) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni 
statistiki podjetij.  
 
Usklajevala so se stališča o načinih izboljšanja spremljanja statistike storitev in 
razširitev uredbe na področje avdiovizualnih dejavnosti in dejavnosti ravnanja z 
odpadki in čiščenja okolja ter formalno ureditev statistike spremljanja poslovnih 
storitev, demografije podjetij in pravnih pogojev za izvajanje občasnih ad-hoc 
raziskovanj. Predlog je v fazi usklajevanja s članicami EU-ja. 
 
V letu 2004 ni bil sprejet noben nov pravni akt s področja strukturne statistike podjetij. 

 
Statistični urad RS 

R442.01 Diseminacija zbirnih letnih podatkov strukturne statistike podjetij;  
R442.02 Izboljševanje kakovosti podatkov strukturne statistike podjetij;  
 
Mednarodno 
poročanje in 
izboljševanje 
kakovosti  

V letu 2004 je SURS na podlagi obstoječih administrativnih in statističnih podatkov  
Eurostatu posredoval podatke strukturne statistike podjetij za leto 2002 ter začasne 
podatke za leto 2003 ter izvedel projekt izboljševanja kakovosti podatkov zaposlenosti 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2004                                             
 

  Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci 85 

strukturne statistike podjetij. 
 

Objava rezultatov  Na osnovi razvite metodologije so bili objavljeni manjkajoči podatki o osebah, ki delajo. 
SURS je na spletni strani objavil podatke strukturne statistike podjetij za obdobje 
1995–2002. 

 
Statistični urad RS 

R442.06 Statistika podružnic pod tujim nadzorstvom (inward FATS);  
 
V letu 2004 je SURS v sodelovanju z Banko Slovenije uspešno kandidiral za sredstva EU-ja, namenjena 
novim članicam EU-ja s področja statistike enot pod tujim nadzorom.  
 
Načrtovano v letu 
2005  

S sodelovanjem v projektu o enotah pod tujim nadzorom bo SURS na podlagi 
usklajene metodologije (v letu 2005) pridobil podatke o poslovanju enot pod tujim 
nadzorom v Sloveniji. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Na statističnem programskem odboru100 je bil sprejet predlog Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti enot pod tujim 
nadzorom in posredovan v potrditev Evropskemu parlamentu in Svetu.  
 

Vzpostavitev nove 
metodologije  

SURS bo v letu 2005 v sodelovanju z Banko Slovenije pripravil metodologijo za 
vzpostavitev statistike enot pod tujim nadzorom in izvedel prvo zbiranje podatkov.  

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
V okviru nalog in prioritet določenih v srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003-2007 je 
SURS v letu 2004 dokončali projekt za izboljšanje kakovosti podatkov strukturne statistike podjetij za 
spremenljivke zaposlenosti.  
 
V okviru odobrenih programov Evropske komisije za izvajanje pilotnih projektov je SURS izvedel: 

• zbiranje podatkov s področja storitvenih dejavnosti;  
• projekt Povpraševanje po storitvah in Poslovne storitve.  

 
Oba projekta bosta v letu 2005 zaključena.   
 
Na razpisu EU je SURS uspešno kandidiral za sodelovanje v: 

• razvojnem projektu s področja storitvenih dejavnosti;  
• projektu Poslovne storitve ter enot pod tujim nadzorom, ki se bo izvajal v sodelovanju z Banko 

Slovenije.  
 

SURS že izvaja oba projekta.  V letu 2005 bo zaključil s projektom Statistika enot pod tujim nadzorom, v 
letu 2006 pa s projektom Poslovne storitve.  
 
 
R444 Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij   

Statistični urad RS 
 
R444.01 Spremljanje razvoja kratkoročnih kazalnikov na področju industrije, gradbeništva, 
trgovine na drobno in ostalih storitev; R444. 02 Spremljanje razvoja kratkoročnih kazalnikov 
na področju industrije in R444.03 Spremljanje razvoja kratkoročnih kazalnikov na področju 
gradbeništva;  
 
Na področju kratkoročnih statističnih kazalnikov s področja industrije in gradbeništva je SURS v okviru 
razvojnih nalog tekoče sledil predlogom Eurostata, se udeleževal sestankov v njegovi organizaciji ter 
Eurostatu posredoval zahtevane podatke. 
 

Statistični urad RS 
R444. 04 Statistika gradbenih stroškov; 
 
Projekt presoje 
ustreznosti 
metodologije 

V letu 2004 je bil v okviru naloge Statistika gradbenih stroškov  izpeljan projekt presoje 
ustreznosti metodologije Združenja za gradbeništvo in IGM za gradbene stroške glede 
na zahteve Uredbe STS. Projekt je dal pozitivne rezultate, nekatere manjše potrebe po 
spremembi metodologije pa so predmet projekta revizije metodologije gradbenih 

                                                 
100 Ang. SPC - Statistical Programme Committee 
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stroškov, pri katerem sodelujejo predstavniki GZS-ja in SURS-a; projekt bo zaključen v 
letu 2005.  

 
Statistični urad RS 

 
R444. 05  Spremljanje razvoja kratkoročnih kazalnikov na področju trgovine in drugih 
storitvenih dejavnosti;  
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti in 
skrajševanje roka 
poročanja rezultatov 

V zvezi s harmonizacijo z zahtevami, opredeljenimi v Uredbi EU-ja o kratkoročnih 
kazalnikih (Council Regulation (EC) 1165/98) – mesečno spremljanje gibanja prihodka 
in oseb, ki delajo v trgovini in drugih storitvenih dejavnostih  – je SURS v letu 2004 na 
področju trgovine na drobno, prodaje in popravil motornih vozil ter prodaje na drobno 
motornih goriv v skladu z amandmajem k uredbi skrajšal roke poročanja rezultatov na 
Eurostat.  
 

Projekt  merjenja 
kakovosti 

Mesečna statistika s področja trgovinske dejavnosti je bila v letu 2004 vključena v 
projekt merjenja kakovosti (Quality in Statistics), ki se bo izvajal tudi v naslednjih 
obdobjih.  
 

Novost – Storitve s 
področja prometa   

Na področju storitvenih dejavnosti so bile v opazovanje na novo zajete še storitve s 
področja prometa, tako da je zdaj tudi to področje opazovanja skladno z zahtevami 
uredbe. 
 

Načrtovano v letu 
2005  

V letu 2005 bo začel SURS objavljati statistične podatke o storitvah s področja 
prometa. Podatke bo pošiljal tudi Eurostatu. 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Kot je predvideno v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003–2007, je SURS z izvajanjem 
raziskovanj s področja strukturne statistike podjetij zagotavljal statistično podporo politiki, opredeljeni v 
poglavju XVIII Industrija. 
 
V skladu z glavnimi usmeritvami SPSR-ja za obdobje 2003–2007 je SURS v letu 2004 nadaljeval  
prizadevanja za skrajševanje rokov objave podatkov na področju gradbeništva. Prav tako so bile izvedene 
nekatere spremembe v smislu harmonizacije definicij (gradbeni stroški).  
 
 
 
R445 Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM-om)  

Statistični urad RS 
R445. 01  Spremljanje razvoja uredbe PRODCOM in spremljajočih dokumentov;  
 
Spremljanje 
predvidenih 
sprememb klasifikacij 
v EU-ju 

V okviru razvojne naloge o vzdrževanju in razvoju nomenklature industrijskih 
proizvodov (NIP) se je SURS redno udeleževal sestankov za države članice in 
pristopne države ter spremljal razvoj sprememb na področju tako imenovane liste 
PRODCOM, kot tudi na področju Uredbe o letnem spremljanju industrijske 
proizvodnje. 
 

Dopolnilo NIP-a Ker se lista PRODCOM spreminja vsako leto, je SURS v letu 2004 pripravil dopolnilo k 
Nomenklaturi industrijskih proizvodov (NIP) iz leta 2003, ki bo vsem uporabnikom 
poslana po pošti; kot NIP 2004 pa je dostopen tudi na spletnih straneh SURS-a. 

 
R446 Železo in jeklo  
 

Statistični urad RS 
R446. 01 Razvoj statistike železa in jekla;  
   
SURS še ni objavil rezultatov razvojne naloge statistike železa in jekla, ki je bila prvič izvedena aprila 
2004. Razlog je v tem, da še niso usklajene definicije opazovanih spremenljivk. Uredba s področja definicij 
je še v pripravi. Podatki za leti 2003 in 2004 bodo objavljeni skupaj, predvidoma jeseni 2005. 
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45 Energetika in surovine 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Na področju energetike se tako v Sloveniji kot tudi v EU-ju dogajajo velike spremembe, ki so posledica 
liberalizacije trgov z energijo. Preoblikovanju energetskih trgov se sproti prilagaja tudi SURS pri 
pridobivanju podatkov za področje energetike. 
 
Izračun letnih 
energetskih bilanc  

Raziskovanja s področij strukturnih in kratkoročnih statistik energetike so že postala 
utečen način zbiranja podatkov, zato so vsebinske spremembe redkejše. Ta 
raziskovanja so omogočila vzpostavitev izračuna letnih energetskih bilanc in hkrati 
izpolnitev mednarodnih zahtev. 
 

Cene električne 
energije in 
zemeljskega plina  

Kot dopolnilo navedenih raziskovanj je začel SURS zaradi vse večjega povpraševanja 
zbirati podatke o cenah električne energije in zemeljskega plina za standardne 
porabniške skupine, kot to določa evropska direktiva o preglednosti cen. S tem je 
uporabnikom v drugi polovici preteklega leta ponudil popolnejši nabor podatkov o 
stanju slovenske energetike. Poleg tega je na ta način izpolnil tudi zahteve po 
mednarodnem poročanju teh podatkov. 
 

Poraba energentov v 
predelovalnih 
dejavnostih in 
gradbeništvu 

SURS je nadaljeval izvajanje raziskovanja o porabi energentov v predelovalnih 
dejavnostih in gradbeništvu, ki je omogočilo popolnejše informacije o porabi 
energentov in goriv. 
 

Zaključek projekta V prvi polovici leta je bil zaključen projekt o soproizvodnji električne in toplotne 
energije. Uvedeno spremljanje podatkov bo postalo redno raziskovanje. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R451 Strukturna statistika energetike 

Statistični urad RS 
R451.01 Harmonizacija statistike energetike na področju storitev; 
 
Na področju storitev je SURS spremljal dogajanja v EU-ju. Harmonizacijo bo izvedel, ko bodo znani 
rezultati testne ankete, ki je bila izvedena v državah članicah. Poleg tega bo uporabil tudi izdana 
priporočila za nadaljnje delo na tem področju. 
 
 
R453 Obnovljivi viri energije 

Statistični urad RS 
R453.01 Harmonizacija na področju obnovljivih virov energije; 
 
Z zbiranjem podatkov na področju obnovljivih virov energije v okviru rednih nalog SURS-a področje v 
celoti ni pokrito. Vir podatkov v prihodnosti bodo institucije, ki se ukvarjajo z dodeljevanjem finančnih 
spodbud za povečanje rabe obnovljivih virov. SURS bo za pridobivanje podatkov z njimi vzpostavil stike in 
se dogovoril o vsebini sodelovanja.  
 
 
R455 Posebne akcije za podporo nove energetske skupnosti 

Statistični urad RS 
R455.01 Kazalniki energetske učinkovitosti;  
 
Na tem področju sodeluje kot slovenski predstavnik pri vzpostavljanju mednarodne baze podatkov Inštitut 
Jožef Stefan. Cilj projekta je vzpostavitev baze podatkov, ki naj bi bila vir podatkov tudi za Eurostat, tako 
da dodatno poročanje ne bi bilo potrebno. 

 
Statistični urad RS 

R455.02 Kazalniki konkurenčnosti; 
 
SURS je nalogo v letu 2004 v celoti izpolnil, saj je vzpostavljeno redno letno poročanje kazalnikov, ki 
merijo konkurenčnost na področju proizvodnje, prenosa in oskrbe z električno energijo in zemeljskim 
plinom na Eurostat. Možno je, da se bo nabor kazalnikov v prihodnje še razširil.   
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Statistični urad RS 
R455.03 Harmonizacija energetskih podatkov za potrebe izračuna emisij toplogrednih 
plinov; 
 
SURS je v letu 2004 uskladil poročanje o energetskih statistikah z MOP-om. Iz teh statistik se 
preračunavajo tudi emisije toplogrednih plinov, ki se poročajo na osnovi Okvirne konvencije ZN-a o 
spremembi podnebja in odločbe EU-ja o vzpostavitvi mehanizma monitoringa emisij TGP na Evropsko 
okoljsko agencijo (EEA). 
 
R456 Poraba energije in soproizvodnja električne in toplotne energije 

Statistični urad RS 
R456.01 Statistika soproizvodnje; 
 
Posebna pozornost je v Evropski uniji že vrsto let namenjena spodbujanju za okolje prijazne oskrbe z 
energijo. Ena od prednostnih nalog, ki bo v kratkem dobila tudi pravno podlago, je promocija 
soproizvodnje, ki omogoča učinkovitejše izkoriščanje tradicionalnih fosilnih goriv in v zvezi s tem 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Tudi povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije je ena izmed 
pomembnih nalog EU-ja. Cilji na tem področju so ovrednoteni v Direktivi o spodbujanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije (2001/77/EC). Tako bomo v prihodnjem letu med 
prednostne razvojne naloge uvrstili izvajanje pilotnega raziskovanja s področja soproizvodnje. Pri 
izboljšanju statistike na področju obnovljivih virov energije pa bo posebno pomembno sodelovanje z 
institucijami, ki delujejo na tem področju.  
 
SURS je izvedel pilotno raziskavo o soproizvodnji in njenih karakteristikah. Na osnovi rezultatov in 
dodatnih potreb po podatkih je ustrezno prilagodil vprašalnike in se pripravil na redno spremljanje 
podatkov. S tem bo izpolnil določila direktive 2004/8/EC. 
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Sprejeta je bila Direktiva EU št. 2004/8/EC o pospeševanju soproizvodnje na osnovi 
koristne uporabe toplote v notranjem energetskem trgu. Direktiva uvaja obveznost 
poročanja po predpisani metodologiji. 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
V letu 2003 je začel SURS zbirati cene energije za končne porabnike. Raziskovanje spada med redne 
naloge SURS-a. S tem je SURS izpolnil zahteve Direktive EU št. 90/377/EEC o preglednosti cen plina in 
električne energije za končne porabnike. 
 
V letu 2004 je SURS izvedel projekt o statistiki soproizvodnje. Rezultati bodo izpolnili zahteve Direktive EU 
št. 2004/8/EC  (ki začne veljati, ko bodo njena določila prenesena v nacionalni pravni red, oziroma 
najpozneje 21. 2. 2006) o pospeševanju soproizvodnje na osnovi koristne uporabe toplote v notranjem 
energetskem trgu.  
 
Poleg izboljšav na področju statistike končne rabe energije je SURS zagotavljal tudi statistično podporo za 
izračun kazalnikov trajnostnega razvoja. Nadaljeval je redno letno poročanje kazalnikov liberalizacije in 
konkurenčnosti. 
 
 
 

 
47 Notranja trgovina 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Na področju statistike trgovine sta se na SURS-u v skladu z načrti redno izvajali mesečno in četrtletno 
spremljanje gibanja poslovanja trgovinske dejavnosti.  
 
Objava rezultatov Rezultati raziskovanj so se objavljali v domačih publikacijah in v skladu z uredbo EU-ja 

o kratkoročnih kazalnikih pošiljali na Eurostat.  
Zaradi povpraševanja uporabnikov po čim daljših serijah podatkov je bila podatkovna 
baza SI-STAT dopolnjena z večletnimi rezultati mesečnega raziskovanja o gibanju 
poslovanja trgovinske dejavnosti.  
 

Zagotavljanje  
kakovosti 

V letu 2004 je bil dan poseben poudarek povečanju kakovosti procesov obdelave, 
kakovosti rezultatov raziskovanj in čim večji dosegljivosti podatkov  uporabnikom.  
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RAZVOJNE NALOGE  
 
R471 Statistika trgovine  

Statistični urad RS 
 
R471.01 Četrtletno in letno poročilo trgovine  (TRG/ČL in TRG/L);  
 
Razbremenjevanje 
poročevalskih enot 

Zaradi razbremenitve malih poročevalskih enot so bila iz četrtletnega poročanja 
trgovinske dejavnosti izvzeta mala podjetja, SURS pa je za zajem podatkov teh podjetij 
začel razvijati letno raziskovanje, ki je bilo prvič izvedeno v letu 2005 (zbiranje podatkov 
za leto 2004).  
 

Tehnološka prenova 
raziskovanja 

Hkrati je bila izvedena tudi tehnološka prenova četrtletnega raziskovanja zaradi 
hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja postopkov kontrole in obdelave podatkov ter 
povečanja kakovosti procesov dela in rezultatov. 
 

 
 

 
48 Transport 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Na področju statistike transporta je SURS v letu 2004 izvajal raziskovanja v tedenski, mesečni in letni 
periodiki.  
 
V okviru rednih nalog so bili za posamezne transportne panoge v mesečni periodiki zbrani podatki o 
prometnih sredstvih, ustvarjenih potniških in tonskih kilometrih, prevoženih kilometrih, prepeljanih potnikih 
in blagu ter zaposlenih osebah.  
 
Na letni ravni so bili za leto 2003, poleg podatkov o transportni infrastrukturi, zmogljivostih transportnih 
sredstev, transportu po vrstah blaga, porabi energije in drugih za posamezno panogo značilnih podatkov, 
zbrani tudi vrednostni podatki o poslovanju. Prihodki se spremljajo ločeno glede na dejavnost ter glede na 
mesto storitve (domači - tuji trg). 
 
 
Glosar za statistiko 
transporta 

V maju 2004 je SURS na osnovi tretje, dopolnjene izdaje Glosarja za statistiko 
transporta101 izdal njegovo slovensko različico in nadaljeval terminološko in 
metodološko urejevanje posameznih transportnih področij. 

 
483 Cestni prevoz blaga  

Statistični urad RS 
 
Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

V letu 2004 je bila največja pozornost namenjena tistim področjem transporta, ki so 
bila v zadnjih letih zaradi vstopanja Slovenije v EU podvržena večjim prilagoditvam 
evropski statistični zakonodaji: 

• pri prilagoditvi tedenskega raziskovanja o cestnem blagovnem prevozu 
(Uredba Sveta št. 1172/98) so bili opravljeni nadaljnji koraki, vključno s  
pripravo podatkovnih nizov za pošiljanje v Eurostat.  

 
Analiza kakovosti 
podatkov   

Podrobna analiza kakovosti podatkov, ki je bila izvedena v sredini leta 2004, je 
pokazala, da so bili podatki za prvo četrtletje 2004 kot tudi za vsa četrtletja 2002 in 
2003 podcenjeni zaradi sistemske napake, ki se je zgodila pri vnosu podatkov. Vsi 
podatki za navedena obdobja so bili popravljeni in vnovič objavljeni ob koncu leta 
2004. 
 

Mednarodno 
poročanje  

Redno posredovanje četrtletnih podatkovnih nizov Eurostatu (prvo četrtletje 2004) se 
je začelo avgusta 2004. 

 
 

                                                 
101 UNECE, ECMT, Eurostat / Glossary for Transport Statistics. 
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485 Pomorski transport  

Statistični urad RS 
 
Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

V postopku uskladitve pomorskega oz. pristaniškega prometa (Direktiva Sveta 95/64) s 
pravnim redom EU-ja je SURS ustrezno upošteval odločbe Komisije št. 385/1998, 
363/2000 in 423/2001. To pomeni, da SURS uporablja vse obvezne definicije, 
nomenklature in klasifikacije, pri čemer manjkajo le podatki o vrstah blaga (klasifikacija 
NST/R) v transportnih enotah (kontejnerjih in mobilnih ro-ro enotah), ker jih zaenkrat ni 
mogoče zbrati.  
 

Mednarodno 
poročanje  

Od oktobra 2003 poteka redno četrtletno in letno posredovanje podatkovnih nizov v 
Eurostat. 

 
486 Zračni transport  

Statistični urad RS 
 
Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

Povsem nov informacijski sistem Aerodroma Ljubljana od leta 2004 zagotavlja vse 
potrebne podatke o zračnem oz. letališkem prometu letal, potnikov, tovora in pošte 
(zahteve Uredbe Sveta št. 437/2003 in Komisije št. 1358/2003).  
 

Mednarodno 
poročanje  

SURS je v oktobru 2004 začel posredovati predvidene mesečne podatkovne nize 
Eurostatu. Letni podatki o letališčih so bili za obdobje 2001–2003 poslani že v februarju 
2004. 

 
48991 Raziskovanja nacionalnega interesa 

Statistični urad RS 
 
48991.01 Mesečno poročilo o železniškem, pomorskem in zračnem mejnem potniškem 
prometu;  
 
Raziskovanje je bilo z vstopom Slovenije v EU ukinjeno.  
 

Statistični urad RS 
48991.03 Mesečno poročilo o cestnih mejnih prehodih, mednarodni in meddržavni 
promet;48991.04 Mesečno poročilo o cestnih mejnih prehodih, obmejni promet; 
 
Mejni promet Z vstopom Slovenije v EU in umikom carinskih organov z mejnih prehodov s sosednjimi 

državami članicami je prišlo tudi do večjih sprememb pri poročanju podatkov in 
posledično do delne okrnitve razpoložljivosti podatkov s področja mejnega prometa.  
 
O cestnem potniškem (pa tudi precej skromnejšem železniškem, pomorskem in 
zračnem) in delno blagovnem (le podatki o vozilih) mejnem prometu na mejnih prehodih 
z Avstrijo, Italijo in Madžarsko so bili SURS-u od maja 2004 na voljo le podatki mejnih 
policijskih organov, pri čemer za te prehode ni bilo več mogoče pridobiti podatkov o 
vozilih in potnikih po državah registracije vozila.  
 
Poročanje carinskih mejnih organov s cestnih mejnih prehodov s Hrvaško, ki zagotavlja 
obsežnejši nabor podatkov, ostaja brez sprememb. Statistično raziskovanje, ki ga 
SURS izvaja že več let, sicer nima pandana v ostalih članicah Evropske unije, prav tako 
pa tudi ne v okviru širšega evropskega ekonomskega prostora (EEZ). 

 
Statistični urad RS 

48991.05 Letno poročilo o mestnem potniškem prevozu;  
 
Mestni potniški 
prevoz    

S področja cestnih potniških prevozov je bilo uvedeno novo letno raziskovanje o 
cestnem javnem potniškem prevozu, vključno s prevozom potnikov v mestnem prometu 
(podatki za leto 2004), ukinjeno pa dosedanje letno poročilo o mestnem potniškem 
prometu.  
 

Načrtovano v letu 
2005 

V letu 2005 je v načrtu možnost zbiranja podatkov o prevozih potnikov z avtotaksiji. 
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RAZVOJNE NALOGE  
 
R483 Cestni prevoz blaga  

Statistični urad RS 
R483.01 Cestni prevoz blaga; 
 
Metodološka revizija 
raziskovanja Prilagajanje izvajanja raziskovanja o cestnem prevozu blaga je bilo usmerjeno v revizijo 

obstoječe vzorčne metodologije, nekaterim vsebinskim dopolnitvam in predvsem v 
izdelavo novega programskega paketa za vnos in obdelavo podatkov.   
 

Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2005, glavna pozornost pa bo namenjena 
predvsem izpolnjevanju zahtev glede kakovosti podatkov (Uredba Komisije št. 642/04). 

 
R484  Železniški prevoz blaga  

Statistični urad RS 
R484.01 Železniški prevoz;  
 
Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

Prilagajanje statistike železniškega transporta (Uredba Sveta št. 91/2003 in Uredba 
Komisije št. 1192/2003) se izvaja v sodelovanju z Slovenskimi železnicami, kjer bodo v 
prihodnje potrebne nekatere spremembe in dopolnitve obstoječega informacijskega 
sistema.  
Glede priprave zahtevanih podatkovnih nizov za leti 2003 (letni podatki) in 2004 
(četrtletni in letni podatki) zaenkrat ni bilo težav. Večina večjih prilagoditev bo potrebnih 
za poznejša, obširnejša letna in petletna posredovanja podatkov (od leta 2005 dalje).  
 

Mednarodno 
poročanje  

Z rednim posredovanjem podatkov Eurostatu je SURS začel v juliju 2004, ko so bili 
poslani podatki za leto 2003, ter za prvo četrtletje 2004. Nadaljnje posredovanje 
podatkov je predvideno v skladu z Uredbo. 

 
R487 Intermodalni transport  

Statistični urad RS 
R487.01 Intermodalni transport; 
 
Zamik razvoja Tudi na tem področju je prišlo do premika začetka aktivnosti Eurostata v zvezi z 

napovedanim enotnim razvojem statistik v leti 2005 in 2006; podobno je tudi pri 
potniškem transportu (spremljanje mobilnosti prebivalstva).  
 

Mednarodno 
poročanje  

Z raziskovanji za cestni, železniški in pomorski transport  SURS redno zbira podatke o 
prevozu intermodalnih transportnih enot oz. kontejnerjev.  
Za skupni vprašalnik treh organizacij (UNECE, ECMT, Eurostat) se zagotavlja prvi del 
zahtevanih podatkov, medtem ko podatki po državah še niso na voljo.  
 
 

Načrtovano v letu 
2005  

V letu 2005 bo SURS v okviru rednih nalog začel mesečno spremljati prekladanja 
intermodalnih transportnih enot v kombiniranem prevozu. V letu 2005 pa bo ukinjeno 
dosedanje zbiranje podatkov o prekladanju v pristaniščih in na drugih prekladalnih 
mestih. 
 

 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007  
 
Izvajanje velikega dela aktivnosti v okviru rednih in razvojnih nalog je v letu 2004 izhajalo iz usmeritev v 
SPSR 2003–2007, pri čemer so pomembna nadaljnja usklajevanja klasifikacij blaga, transportnih sredstev 
in držav ter prilagajanja statistik razvoju številnih evropsko primerljivih statističnih kazalnikov (strukturnih, 
okoljskih, regionalnih idr.).  
 
Vse zastavljene naloge potekajo v skladu s programom in dinamiko, doseženo v širšem evropskem prostoru 
(Eurostat, UNECE). Neposredna udeležba SURS-a v izgradnji novega evropskega transportnega 
statističnega sistema, ki sledi usmeritvam Bele knjige (Evropska transportna politika za leto 2010: čas je za 
odločitve), poteka prek Eurostatovih delovnih skupin za posamezna področja ter koordinacijskega odbora 
za statistiko transporta (CCST), prav tako pa tudi delovne skupine za transportno statistiko v okviru UNECE 
(WP.6).  
 
Na področju statistike transporta je bila v letu 2004 dne 6. aprila 2004 sprejeta Uredba komisije (ES) št. 
642/2004 o zahtevani natančnosti podatkov, zbranih v skladu z Uredbo sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih 
poročilih glede prevoza blaga po cestah. Uredba se že upošteva v tekočem procesu prilagajanja statistike 
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cestnega blagovnega prevoza. 
 
 

 
49 Informacijska družba  

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

V letu 2004 so bila v okviru statistike komunikacij izvedena raziskovanja s področja statistike poštnih in 
telekomunikacijskih storitev. Vsako četrtletje so bili podatki objavljeni v Statističnih informacijah. 
 
Letni podatki o telekomunikacijskih storitvah so bili poslani Eurostatu na posebnem vprašalniku COINS102.  
 
Medinstitucionalno 
sodelovanje 

SURS je skupaj z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo (zdaj Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo), sodeloval pri posredovanju različnih kazalnikov 
za eEurope 2003+ in eEurope 2005.  
 

Akcijski načrt e-Evropa 2005, ki ga je potrdila Resolucija Sveta dne 18. februarja 2003, predlaga, med drugim 
vzpostavitev prihodnjih struktur na evropski ravni za vprašanja glede varnosti omrežij in informacij (financiranje 
pregledov, študij, delavnice na temo, kot so varnostni mehanizmi in njihovo medobratovanje, zanesljivost in 
zaščita omrežij, sodobna kriptografija, zasebnost in varnost pri brezžičnih komunikacijah). 
 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R491 Informacijska družba  

Statistični urad RS 
 
R491.01 Razvoj statistike informacijske družbe – raba informacijske tehnologije v podjetjih; 
R491.02 Razvoj statistike informacijske družbe – raba informacijske tehnologije v 
gospodinjstvih; 
 
Podatki, pridobljeni s pilotnima projektoma s področja informacijske družbe, so pomemben vir za vodenje 
politike na tem področju tako v Sloveniji kot tudi v EU-ju. 
 
Pilotni projekti Uspešno in v roku je bil zaključen pilotni projekt Uporaba IKT-ja v podjetjih 

(opremljenost podjetij z novimi tehnologijami, uporaba interneta, poslovanje prek 
interneta, možne ovire in prednosti ipd.). 
 
Uspešno in v roku je bil zaključen pilotni projekt Uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih (opremljenost gospodinjstev z 
računalniki, pogostost uporabe, uporaba interneta, poslovanje prek interneta).  

 
Pravna podlaga Izvedba pilotnih projektov o uporabi IKT-ja v gospodinjstvih in podjetjih je temeljila na: 

 Regulativi Evropskega parlamenta in Sveta, ki zadevajo statistiko informacijske 
družbe in je bila objavljena leta 2004103.  

 
SURS se je v letu 2004 uspešno vključil v pilotne projekte Eurostata, namenjene spremljanju statistike 
uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v gospodinjstvih in podjetjih. Aktivnosti na pilotnih 
projektih, povezanih s podjetji, bo v prihodnosti nadaljeval in razširil s posebnimi vprašalniki za finančni 
sektor. 
 

Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 

Glede na naloge, navedene v poglavju IV. Prost pretok storitev SURS nadaljuje sodelovanje pri projektu 
eEurope 2005,  ki bo konec leta 2005 zaključen. Že v letu 2005 bo SURS začel delo na novem projektu, 
imenovanem eEurope 2010.  

 

 

                                                 
102 COINS – Communication and Information Statistics. 
103 Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 
concerning Community statistics on the information society). 
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50 Turizem 

 
 
REDNE NALOGE  
 
501 Statistika turizma 

Statistični urad RS 
 
Raziskovanja s področja statistike turizma (nastanitvena statistika, anketa o potovanjih domačega 
prebivalstva in druga manjša raziskovanja) so potekala v skladu s programom statističnih raziskovanj.  
 
Objava rezultatov Prvi podatki s področja nastanitvene statistike so bili objavljeni prej kot v predhodnih 

letih, in sicer vedno do 24. v mesecu za pretekli mesec.  
V letu 2004 je bila podatkovna baza SI-STAT dopolnjena s podatki nastanitvene 
statistike za leto 2003 po različnih kriterijih, po mesecih pa so bili podatki na voljo marca 
2005. 
 

Prilagajanje 
predpisom Evropskih 
skupnosti 

V skladu z standardi SURS-a in Odločbo komisije (2004/883/ES) glede novega 
seznama držav je SURS začel prenovo mesečne nastanitvene statistike:  
 

• Odločba Komisije z dne 10. decembra 2004 o prilagoditvi Priloge k 
Direktivi Sveta 95/57/ES o zbiranju statističnih podatkov na področju 
turizma glede seznama držav (2004/883/ES) – nov seznam držav na 
strani ponudbe (nastanitvena statistika) in povpraševanja (anketa o 
potovanjih domačega prebivalstva) v turizmu. Navedena odločba Komisije 
pomeni za SURS povečanje obsega vprašalnika z naborom novih držav in 
celin v mesečni nastanitveni statistiki (TU/M), spremembe v tabelaciji ter 
izkazovanju podatkov v publikacijah, vključno s poročanjem Eurostatu. 

 
Mednarodno 
poročanje  

SURS je s področja nastanitvene statistike posredoval podatke Svetovni turistični 
organizaciji (WTO) in so objavljeni v različnih publikacijah. V skladu z zahtevami 
Direktive EU-ja s področja turizma (95/57/ES) so bili podatki mesečno in četrtletno 
redno in v roku posredovani Eurostatu. 
 

 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Glede na aktivnosti, omenjene v poglavju IV. Prost pretok storitev se je začelo redno posredovanje 
podatkov skladno z zahtevami Eurostata oz. Direktivo 95/57/ES tako za nastanitveno statistiko kot za 
podatke o potovanjih domačega prebivalstva.  
 
Za področje satelitskih računov za turizem (TSR) je bila v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in 
Nacionalnim turističnim inštitutom ustanovljena delovna skupina, ki je rezultate prikazala v posebni 
publikaciji Ministrstva za gospodarstvo: Satelitski računi za turizem v Sloveniji, konec leta 2004. 
 
 
502 Statistika gostinstva in potovalnih agencij  

Statistični urad RS 
 
502.01 Mesečno poročilo o poslovanju podjetij, registriranih v gostinski dejavnosti GO/M; 
 
Potek obdelave in način objave rezultatov sta bila v mesečni statistiki gostinstva primerljiva z drugimi 
kratkoročnimi raziskovanji (glej modul 444), poročanje podatkov na Eurostat pa je potekalo usklajeno z 
določili uredbe EU-ja o kratkoročnih kazalnikih.  
 
Sprememba 
metodologije  

Leta 2004 je bila uvedena sprememba metode deflacioniranja prihodka od gostinskih 
storitev, tako da je bila z uporabo administrativnih podatkov DURS-a o davku na 
dodano vrednost določena nova struktura deflatorjev. 
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III.3    DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE 
 
 

52  Denar in finance 

53  Menjava blaga 

54  Menjava storitev in plačilna bilanca 
 

 
 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile: 

• prilagoditev poročevalskega sistema denarnih institucij harmoniziranim  
predpisom o podatkih bilance stanja in obrestnih mer;  

• izgradnja enotne baze podatkov o vrednostnih papirjih; 

• razširitev sistema neposrednega poročanja statistike plačilne bilance;  

• izgradnja četrtletnega poročanja finančnih računov;  

• spremljanje poslovanja tujih podružnic; 

• vzpostavitev Intrastata in prilagoditev Extrastata. 
 

 
 

 
52 Denar in finance  

 
 
REDNE NALOGE  

Banka Slovenije 
 

Z vstopom v EU je začel za Banko Slovenije veljati statut ECB in ESCB, po katerem mora izvesti vse 
potrebne ukrepe za zbiranje statističnih podatkov, potrebnih za izpolnitev zahtev statističnega poročanja 
ECB-ju in pravočasne statistične priprave, da postane Slovenija članica EMU-ja.  
Poročanje  
monetarnim 
finančnim institucijam 

Banka Slovenije je sprejela julija 2004 sklep in navodilo za izvajanje sklepa o 
poročanju monetarnih finančnih institucij104, ki sta omogočila začetek izvedbe 
poročanja podatkov MFI za izračun agregiranih harmoniziranih denarnih in bančnih 
statistik v skladu s stopnjevanjem zahtev ECB-ja do novih članic. V skladu z navodilom 
so začeli poročevalci novembra 2004 postopno poročati ustrezne podatke bilance 
stanja, mesec dni pozneje prevrednotenj, v maju 2005 pa bodo začeli še z obrestnimi 
merami. 
 

Namen agregiranih 
denarnih in bančnih 
statistik  

Agregirani podatki poročevalcev bodo skupaj s podatki Banke Slovenije omogočili v 
letu 2005 zamenjavo statističnih podatkov, denarnih agregatov in njihovih bilančnih 
protipostavk, prilagojenih zahtevam harmonizirane denarne in bančne statistike ECB-
ja, ki so bili vzpostavljeni na podlagi delno prilagojenega poročevalskega sistema v 
letu 2003. 
 

Reformirani sistem 
celotnega poročanja 
bank 

Zahteve ECB-ja Banka Slovenije vgrajuje v reformirani sistem celotnega poročanja 
bank, ki sloni na matričnem konceptu poročanja. 

 

523 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki  

Banka Slovenije 
 

Banka Slovenije je v letu 2004 nadaljevala zbiranje podatkov denarne statistike in sestavljanje statističnih 
bilanc denarnih finančnih posrednikov po uveljavljeni metodologiji. 

                                                 
104 Uradni list RS, št. 77/2004. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 

Banka Slovenije je v letu 2004 izvajala aktivnosti v okviru treh poglavij srednjeročnega programa, in sicer: 
IV. Prost pretok storitev, V. Prost pretok kapitala, VIII. Ekonomska in monetarna unija.  
Evropski sistem 
centralnih bank   

Banka Slovenije je z vključitvijo v Evropski sistem centralnih bank (ESCB) prevzela 
statistične obveznosti, ki jih mora izpolniti pred vključitvijo Slovenije v Ekonomsko in 
monetarno unijo. 
 

Mednarodno 
sodelovanje  

Predstavniki Banke Slovenije so se po vstopu v EU skupaj s predstavniki drugih novih 
članic EU-ja začeli v ECB-ju udeleževati plenarnih zasedanj Statističnega odbora in 
raznih statističnih delovnih skupin105. Banka Slovenije pa ima svoje predstavnike tudi v 
posebnih razvojnih delovnih skupinah ECB-ja na področju statistike finančnih trgov in 
razvoja enotne baze podatkov vrednostnih papirjev v ECB-ju. 
 

Vključitev v statistični 
informacijski sistem 
ECB-ja 

V skladu s temi zahtevami se je Banka Slovenije po tehnično-tehnološki plati uspešno 
vključila v statistični informacijski sistem ECB-ja in uvedla posebne standarde izmenjave 
podatkov. 
 

Prilagajanje 
zahtevam ECB-ja  

Na področju prilagajanja statističnim zahtevam ECB-ja je Banka Slovenije že do konca 
leta 2004 uvedla večino sprememb, ki omogočajo postopno izpolnitev zahtev ECB-ja na 
področju statistik, ki jih sama pripravlja, to je na področju plačilnobilančnih in sorodnih 
statistik, denarnih in drugih finančnih statistik ter tudi na področju finančnih računov (glej 
tudi področje 42 Finančni računi).  
 
Zaradi posebnega pomena plačilnobilančne statistike v obdobju ERM2 je Banka 
Slovenije začela postopno spreminjati poročevalski sistem v neposredne vire podatkov 
ter sklenila do uvedbe evra z bankami poseben dogovor o načinu poročanja, ki bo 
omogočil konsistentne podatke plačilnobilančne statistike. 
 

Mednarodno 
poročanje 

Banka Slovenije je dolžna ECB-ju posredovati tudi nekatere druge podatke zlasti s 
področij javnofinančne in splošno ekonomske statistike. Pri tem so najpomembnejši 
podatki »maastrichtskih« ekonomskih kriterijev, to je podatki dolgoročnih obrestnih mer 
ter salda državnega proračuna, državnega dolga in harmoniziranega indeksa rasti cen 
življenjskih stroškov, ki jih pripravlja Statistični urad RS. 
Banka Slovenije se je tudi po tehnično-tehnološki plati uspešno vključila v statistični 
informacijski sistem ECB-ja in uvedla posebne standarde izmenjave podatkov. 
 

 

52991 Bilance javnega financiranja  

Ministrstvo za finance 
 

52991.01 Standard o diseminaciji statističnih podatkov Mednarodnega denarnega sklada 
(SDDS); 

Ministrstvo za finance je v letu 2004 nadaljevalo svoje delo na področju rednega mesečnega zbiranja in 
objavljanja podatkov za področje javnofinančne statistike. Delo zajema predvsem zbiranje podatkov o 
izpolnitvi prejemkov in izdatkov po ekonomski klasifikaciji za državni proračun in občinske proračune ter za 
oba sklada socialnega zavarovanja (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije) na mesečni ravni.  

Objava rezultatov Podatki se objavljajo na spletnih straneh Ministrstva za finance, in sicer podatki o 
realizaciji državnega proračuna enkrat mesečno za pretekli mesec, podatki o realizaciji 
konsolidirane globalne bilance javnega financiranja enkrat letno in podatki o stanju 
dolga državnega proračuna ob koncu četrtletja za preteklo četrtletje. 
 

Izpolnjevanje 
standarda SDDS-ja 

Slovenija izpolnjuje standarde Mednarodnega denarnega sklada o diseminaciji 
podatkov tako na področju predhodnih najav kot tudi pokritju statistik, pravočasnosti in 
periodičnosti. 

 
Ministrstvo za finance 

52991.02 Bilten javnih financ; 

                                                 
105 Delovne skupine za: statistiko plačilne bilance in zunanje rezerve, splošno ekonomsko statistiko in statistiko 
državnih financ, monetarno in bančno statistiko, finančne račune monetarne unije in za statistične informacijske 
sisteme. 
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Ministrstvo za finance redno mesečno pripravlja in objavlja Bilten javnih financ v slovenskem in angleškem 
jeziku106. Obe publikaciji sta na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance107.  
Bilten javnih financ v prvem delu zajema podatke o realizaciji Državnega proračuna, Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, proračunov občin in konsolidirane 
globalne bilance javnega financiranja, v drugem delu pa podatke o stanju in gibanju dolga državnega 
proračuna, jamstvih Republike Slovenije, izdajah vrednostnih papirjev, izbrane makroekonomske kazalce in 
metodološke opombe.  
 
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
52991.03 Poročilo o oddanih javnih naročilih; 
 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov  

Pravne osebe javnega prava so morale v skladu z Zakonom o javnih naročilih108 zaradi 
zagotovitve statistike javnih naročil poročati o vseh oddanih javnih naročilih za leto 
2003. Poročila o oddanih javnih naročilih za leto 2003 so predložile do 30. 4. 2004 na 
obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o dopolnitvi navodila o enotnem obrazcu za 
sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2003109.  
 

Podatke o oddanih javnih naročilih velikih vrednosti je AJPES-u predložilo 584 pravnih oseb javnega prava, 
podatke o oddanih javnih naročilih malih vrednosti pa 1.189 pravnih oseb javnega prava. AJPES je podatke 
obdelal in jih posredoval Ministrstvu za finance, Sektorju za javna naročila in koncesije.  
 
 
RAZVOJNE NALOGE 
 
R524 Statistika javnega primanjkljaja in dolga 

Ministrstvo za finance 
R524.01 Poročilo o primanjkljaju in dolgu; 
 
Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija, tako kot ostale države članice, zavezana posredovati Poročilo o 
primanjkljaju in dolgu države dvakrat letno, in sicer najpozneje do 1. marca in najpozneje do 1. septembra 
tekočega leta.  
 
Uporaba klasifikacij V začetku leta 2004 je Slovenijo obiskala misija Eurostata, Evropske komisije in 

Evropske centralne banke, ki je Sloveniji priporočila izboljšanje medsebojnega 
sodelovanja med tremi institucijami (Ministrstvom za finance, SURS-om in Banko 
Slovenije), zahtevala je uskladitev institucionalne klasifikacije, ki jo SURS uporablja pri 
pripravi nacionalnih računov, in klasifikacije, ki jo uporablja Ministrstvo za finance pri 
pripravi Poročila, ter dodatno vključitev dveh institucij v institucionalni sektor države 
(Slovenske odškodninske družbe v celoti in Kapitalske družbe v delu, ki pokriva 
obveznosti do ZPIZ-a).  
 

Medinstitucionalno 
sodelovanje / 
dogovor o 
sodelovanju med 
SURS-om, MF-jem in 
Banko Slovenije na 
področju 
makroekonomskih in 
finančnih statistik 

V skladu s priporočili misije je v letu 2004 prišlo do večjih sprememb pri pripravi 
septembrskega Poročila. Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in SURS so podpisali 
Dogovor o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik, ki pokriva 
naloge, ki se pripravljajo v skladu z metodologijo ESA 95 in ki zahtevajo sodelovanje 
vseh treh institucij. V okviru Dogovora je zapisan tudi način sodelovanja med 
Ministrstvom za finance in SURS-om pri pripravi Poročila o primanjkljaju in dolgu 
države. Ministrstvo za finance ob prvem poročanju (marca tekočega leta) pripravlja 
podatke za preteklo in tekoče leto ter podatke o dolgu za celotno obdobje, ob drugem 
poročanju (septembra tekočega leta) pa poleg podatkov o dolgu le še podatke o 
primanjkljaju za tekoče leto. SURS, ki je odgovoren za metodologijo priprave celotnega 
Poročila, zagotavlja podatke o primanjkljaju za pretekla leta.  
Ob drugem poročanju o primanjkljaju in dolgu države (septembra 2004) je tesnejše 
sodelovanje med obema institucijama že pokazalo rezultate. Uporabljena je bila enotna 
institucionalna klasifikacija z vključitvijo dveh novih institucij, SURS je pripravil podatke 
o primanjkljaju za pretekla leta in objavil tabelo 2 Temeljni agregati sektorja države, na 
kateri temelji prvi del Poročila. Podatke o primanjkljaju za tekoče leto in podatke o 
stanju dolga za celotno obdobje poročanja je pripravilo Ministrstvo za finance v 
sodelovanju s SURS-om v delu, ki se nanaša na Slovensko odškodninsko družbo.  

                                                 
106 Ang. Bulletin of Government Finance. 
107 http://www.gov.si/mf/slov/tekgib/bilten/bilten.htm in  
http://www.gov.si/mf/angl/tekgib/bilten/abilten.htm. 
108 Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04. 
109 Uradni list RS, št. 33/04, 42/04. 
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R52991 Bilance javnega financiranja  

Ministrstvo za finance 
R52991.01 Izkazovanje podatkov o javnofinančnih izdatkih po COFOG-u; 
 
Pravna podlaga  V letu 2000 je bila sprejeta enotna funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, ki 

omogoča primerljivost financiranja funkcij države med različnimi enotami sektorja 
države v Sloveniji (vsi neposredni in posredni uporabniki proračunov), hkrati pa 
omogoča mednarodno primerljivost med posameznimi državami, katere funkcije 
financirajo in v kakšni višini (Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov110). 
 

Nova metodologija   Funkcionalni prikaz razdelitve izdatkov se uporablja za državni proračun in proračune 
občin, zato je Ministrstvo za finance razvilo metodologijo za pretvorbo podatkov o 
realizaciji odhodkov obeh skladov socialnega zavarovanja iz ekonomske klasifikacije na 
funkcionalno klasifikacijo, v letu 2003 pa tudi za javne sklade in agencije ter javne 
zavode.  
 

Objava rezultatov V letu 2003 je Ministrstvo za finance prvič pripravilo podatke po novi funkcionalni 
klasifikaciji za 2000–2002, leta 2004 pa tudi za leto 2003. Ministrstvo je podatke 
posredovalo Mednarodnemu denarnemu skladu. Prikazi javnofinančnih izdatkov po 
COFOG-u so vsako leto objavljeni v letopisu Mednarodnega denarnega sklada 
Government Finance Statistics Yearbook. 

 
Ministrstvo za finance 

R52991.02 Objavljanje podatkov za celotni institucionalni sektor države;  
 
Pravna podlaga  V letu 2000 je Ministrstvo za finance prvič objavilo Odredbo o določitvi neposrednih in 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in seznam vseh 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih 
proračunov111. Pripravljena je bila na podlagi Zakona o javnih financah, ki kot subjekte 
zakona opredeljuje vse nosilce javnega financiranja. 
 

Register neposrednih 
in posrednih 
uporabnikov 
proračunov 

V letu 2002 je vodenje seznama in registra neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračunov prevzela Uprava RS za javna plačila (UJP). V letu 2003 je s sprejetjem 
Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in 
občinskih proračunov112 prenehala veljati prejšnja odredba. Hkrati je bila dopolnjena 
vsebina Pravilnika. UJP na svojih spletnih straneh113 redno objavlja ažuriran seznam 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov.  
 

Objava rezultatov za 
neposredne in 
posredne uporabnike 
proračunov po novi 
shemi 

V letu 2004 je Ministrstvo za finance drugič pripravilo podatke v skladu z novim 
priročnikom Mednarodnega denarnega sklada za vse neposredne in posredne 
uporabnike proračunov po novi shemi, vendar le v delu, ki se nanaša na transakcije, 
ne pa tudi v delu, ki se nanaša na podatke iz bilanc stanja. Podatki bodo objavljeni v 
letopisu Mednarodnega denarnega sklada (Government Finance Statistics Yearbook) 
v prvi polovici leta 2005.  
 

Seznam institucij 
sektorja države 

V letu 2004 je SURS pripravil Seznam institucij sektorja države v skladu s pravili ESA 
95, ki pa se razlikuje od seznama neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov 
in se uporablja za poročanje Evropski komisiji, Eurostatu in Evropski centralni banki. V 
letu 2004 je ponovno začela delovati Komisija za institucionalno sektorizacijo, v 
sestavi predstavnikov Ministrstva za finance, Banke Slovenije in SURS-a, ki bo 
reševala razvrščanje spornih institucij v posamezne institucionalne sektorje.  

 
Ministrstvo za finance 

R52991.03 Implementacija novega priročnika GFS; 
 
Mednarodni denarni sklad je ob koncu leta 2001 izdal nov priročnik Manual on Government Finance 
Statistics 2001, ki je usklajen z metodologijo SNA 93 in ESA 95.  
 
Implementacija novega priročnika bo zahteven in postopen dolgotrajnejši proces, ki bo vključeval celo vrsto 

                                                 
110 Uradni list RS, št. 43-1998/2000. 
111 Uradni list RS, št. 13/2000. 
112 Uradni list RS, št. 46/2003. 
113 http://www.mf-ujp.si/dokumenti/dokument.asp?id=14. 
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metodoloških sprememb in prilagoditev, predvsem na področju zajemanja javnofinančnih transakcij in 
vzpostavitve evidenc, ki bodo omogočale pripravo bilanc stanja za institucionalni sektor države. Ministrstvo 
za finance je v letu 2002 že začelo delati na tem področju. 
 
Razširjena shema 
bilanc stanja 

V letu 2004 je Ministrstvo za finance nadaljevalo delo na razširjeni shemi bilanc stanja, 
v ta namen je bila ustanovljena tudi delovna skupina.  
 

 
 

 
53 Menjava blaga 

 
 
REDNE NALOGE  
 
Z vstopom Slovenije v EU je bilo uvedeno in izvedeno novo statistično raziskovanje Intrastat (blagovna 
menjava med državami članicami EU-ja) in prilagojeno obstoječe raziskovanje Extrastat (blagovna 
menjava držav članic EU-ja z državami nečlanicami) skupni evropski trgovinski in kmetijski politiki z 
metodološkega in tehničnega vidika. 
 
Sodelovanje s 
Carinsko upravo RS 

Delo pri Intrastatu poteka v sodelovanju s Carinsko upravo RS oz. Carinskim uradom 
Nova Gorica, Oddelkom za Intrastat, kjer zbirajo, preverjajo in popravljajo podatke ter 
sodelujejo s poročevalskimi enotami.  
SURS je zadolžen za makrokontrole podatkov, ocene podatkov pod pragom, za 
agregacijo in diseminacijo podatkov o blagovni menjavi.   
 

Kljub obsežnim spremembam so bile redne naloge s področja menjave blaga, določene v letnem 
statističnem programu, večinoma opravljene v predvidenih rokih.  
 
Izjema je kratko obdobje takoj po vstopu v EU, ko so se poleg predvidenih težav pojavljali še razni drugi 
problemi, ki jih ni bilo možno predvideti.  
 
Objava rezultatov   Podatki o blagovni menjavi so se objavljali skladno z rokovnikom Posebnih 

diseminacijskih standardov MDS-a. Osnovne agregatne podatke za nacionalne, 
evropske in mednarodne zahteve je SURS redno zagotavljal že od vstopa v EU, 
nekoliko pozneje pa tudi podatke na podrobni ravni. Pri obeh raziskovanjih (Intrastat in 
Extrastat – blagovna menjava z državami zunaj EU-ja) je bilo veliko pozornosti in časa 
namenjenega izboljšanju kakovosti podatkov, kajti izkušnje "starih" držav članic EU-ja 
so pokazale, da kakovost podatkov zlasti pri Intrastatu še vedno ni povsem 
zadovoljiva.   
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

V letu 2004 so bili sprejeti naslednji  predpisi:  
 
• Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 

o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami 
članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91.  

 
Gre za novo osnovno uredbo za Intrastat, ki je prinesla poenostavitve pri zbiranju 
podatkov in enotno preverjanje kakovosti podatkov s pomočjo enotnih kazalnikov in 
rednih poročil o kakovosti. Uredba velja od 1. 1. 2005.  
 
• Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih 
Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 

 
Gre za novo izvedbeno Uredbo za Intrastat, katere temelj so poenostavitve pri zbiranju 
podatkov in enotne definicije in koncepti za usklajeno delovanje sistema. Uredba velja 
od 1. 1. 2005.    
 
• Pripravljen je bil predlog za spremembo izvedbene uredbe za Extrastat, ki se je 

nanašal na spremembo rokov za posredovanje podatkov Komisiji. Predlog je bil 
že sprejet v začetku leta 2005. Rok za posredovanje agregatnih podatkov Komisiji 
se je skrajšal za 2 dni (z 42 na 40 dni).     

 
Izobraževanje Med letom je bilo v sodelovanju s CURS-om in z organizacijsko podporo GZS-ja 
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dajalcev podatkov  izvedeno nekaj seminarjev za poročevalske enote, na katerih sta bila udeležencem 
podrobno pojasnjena način delovanja sistema Intrastat in podana natančna navodila 
za izpolnjevanje zlasti elektronskega obrazca za Intrastat, kajti delež poročevalskih 
enot, ki poročajo podatke po elektronski poti, želi SURS še povečati (v letu 2004 je na 
ta način poročalo več kot 80 % poročevalskih enot).   
 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R531 Menjava blaga med državami članicami   

Statistični urad RS 
 
R531.01 Širitveni projekt Phare za statistiko zunanje trgovine – vzpostavitev nacionalnega sistema 
Intrastat; 
 
V letu 2004 se je do vstopa v EU nadaljevalo vzpostavljanje nacionalnega sistema Intrastat, ki je 
vključevalo: 

• sprotno dopolnjevanje metodologije Intrastat novim spoznanjem;  

• pripravo raznih analiz podatkov za potrebe rednih obdelav podatkov Intrastat po vstopu 
v EU; 

• priprava metodologije in programske opreme za vsebinsko kontrolo podatkov; 

• priprava metodologije za ocenjevanje podatkov pod pragom, pod katerim poročevalskim 
enotam ni treba poročati;  

• vzpostavitev dodatnih funkcij registra za Intrastat;  

• prilagoditev celotne diseminacije podatkov uvedbi Intrastata idr.   
 
Projekt vzpostavitve 
Intrastata 

Projekt vzpostavitve Intrastata je bil v letu 2003 vključen v nacionalni program Phare 
2003. Aktivnosti v zvezi s tem programom so se izvajale tudi v letu 2004 in se bodo 
nadaljevale še v letu 2005. 

 
Statistični urad RS 

R531.02 Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza; 
 
Obstoječi metodološki postopek za izračun indeksov povprečnih vrednosti izvoza in uvoza in tehnični vidik 
obdelave sta bila prilagojena sistemu Intrastat. 
 

Statistični urad RS 
 
R531.03 Program Eurostata za razvoj in posodobitev statistike zunanje trgovine v državah članicah in na 
ravni EU-ja (EDICOM); 
 
Z vstopom v EU smo nove države članice dobile možnost, da aktivno sodelujemo v tem programu, 
katerega namen in poudarek je na čim večjem elektronskem zbiranju podatkov in avtomatizaciji nadaljnjih 
obdelav podatkov o blagovni menjavi ter obenem tudi izboljšanje kakovosti teh podatkov.  
 
V letu 2004 je SURS pripravil in na Eurostat posredoval vso potrebno  dokumentacijo za dve nalogi:  

• izboljšanje kakovosti intra in extra podatkov po uvedbi Intrastata in  
• revizija in posodobitev Extrastata (statistike blagovne menjave s tretjimi državami).  

 
Obe sta bili na natečaju med številnimi prijavljenimi aktivnostmi drugih držav članic EU-ja izbrani za 
nadaljnjo uresničitev.   
 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
I. Prost pretok blaga, carinska unija in zunanji ekonomski odnosi  
V letu 2004 se je nadaljevala harmonizacija z evropsko zakonodajo za Intrastat, zaradi vstopa v EU pa je 
bilo treba prilagoditi tudi Extrastat. V zvezi z Intrastatom so bile do vstopa v EU vzpostavljene metodološke 
in tehnične (informacijske) osnove za začetek njegovega izvajanja. V nadaljnjih mesecih izvajanja so se te 
na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj metodološko, tehnično in operativno nadgrajevale. Zaradi 
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ločenih virov podatkov in ločenih obdelav so bili za potrebe prikazovanja in diseminacije podatkov o 
blagovni menjavi s tujino Intra- in Extrastat podatki združeni in povezani v vsebinsko celoto. Revizija 
diseminacije podatkov se je v letu 2004 že začela in se bo nadaljevala še v naslednjem letu.    
 
IX. Skupna trgovinska politika  
SURS je do vstopa v EU redno zagotavljal agregatne in podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga, po 
vstopu pa so bili sprva na voljo le osnovni agregatni podatki, nekoliko pozneje pa so bili na voljo tudi 
podrobni. Začelo se je tudi delo na področju razvoja novega načina diseminacije teh podatkov, ki temelji 
na združenih Intra- in Extrastat podatkih. Vstop v EU je zahteval nadaljnje usklajevanje metodologije z 
zakonodajo EU-ja, pri čemer so se upoštevala tudi mednarodna priporočila Združenih narodov. Zaradi 
prevzema skupne evropske trgovinske in kmetijske politike je bilo treba z vstopom v EU nujno prilagoditi  
šifrant KN, kajti na tarifne oznake so vezani ukrepi trgovinske politike oz. t. i. TARIC. Pri razvojnih nalogah 
bo poudarek predvsem na spremljanju novih pojavov (npr. globalizacije), ki vplivajo na mednarodno 
menjavo. 
 
 
 

 
54 Menjava storitev in plačilna bilanca 

 
 
REDNE NALOGE  

Banka Slovenije 
 

Vpliv vstopa 
Slovenije v EU  

V letu 2004 je na plačilno bilanco vplivala vključitev Slovenije v EU, ko se je spremenil 
statistični zajem podatkov menjave (SURS), nekoliko pa tudi spremenjeno obnašanje 
ekonomskih subjektov ob odpravi carin s članicami EU-ja.   
 

Nov koncept 
neposrednega 
poročanja podatkov  

Banka Slovenije je začela v letu 2004 pripravljati nov koncept neposrednega 
poročanja podatkov za plačilnobilančno statistiko s strani udeležencev v transakcijah z 
nerezidenti. Ta sprememba je posledica Uredbe EU-ja o čezmejnih plačilih v evrih, ki 
zahteva znotraj EU-ja odpravo poročanja za plačilnobilančno statistiko pod določenim 
pragom poročanja.  
 

Poseben dogovor o 
načinu poročanja z 
bankami  

Zaradi potrebe po konsistentnosti plačilnobilančne statistike tudi v obdobju ERM2 je 
Banka Slovenije v vmesnem obdobju do prevzema evra z bankami sklenila poseben 
dogovor o načinu poročanja.  
 

Mednarodno 
poročanje  

Banka Slovenije je tudi za potrebe Evropskega sistema centralnih bank zagotovila 
ustrezno razčlenitev plačilnobilančne informacije na: 

• INTRA – transakcije med Slovenijo in ostalimi članicami EU-ja;  
• EKSTRA statistiko – transakcije med Slovenijo kot delom EU-ja in 

ostalim svetom.  
Enaka razčlenitev je zagotovljena tudi v odnosu do članic EMU-ja. 

 
541 Plačilna bilanca  

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
541.09 Podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) za namene države – obrazec Dodatni 
podatki k statističnim podatkom iz bilance stanja; 

 
Pravna podlaga za 
zbiranje podatkov  

Gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki, ki so v letu 2003 
poslovali s tujino, so v skladu z Zakonom o državni statistiki in z Letnim programom 
statističnih raziskovanj za leto 2004 morali AJPES-u do 31. 3. 2004 ob predložitvi 
podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za leto 2003 predložiti tudi Dodatne 
podatke k statističnim podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih 
do tujine. Za leto 2003 je dodatne podatke predložilo 8.427 teh poslovnih subjektov.  
 

Posredovanje 
podatkov 
uporabnikom  

Preverjene in obdelane podatke o terjatvah in obveznostih do tujine je AJPES 
posredoval Banki Slovenije, ki je podatke uporabila pri izdelavi plačilne bilance v 
državi.   
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RAZVOJNE NALOGE  
Statistični urad RS 

R541.05  Razvoj kazalnikov globalizacije; 
 
V letu 2004 je bila razpoložljiva delovna različica 3. poglavja priročnika o kazalnikih ekonomske 
globalizacije. Ta se nanaša na statistiko tujih podružnic, ki je eno izmed pomembnejših statističnih 
področij pri spremljanju ekonomske globalizacije.  
 
SURS je navedeno gradivo natančno proučil, prav tako tudi osnutek Eurostatovega priročnika o statistiki 
tujih podružnic, pri pripravi katerega je aktivno sodeloval s pripombami. Metodološka vprašanja, 
obravnavana v obeh priročnikih, so bila predstavljena zainteresiranim delavcem SURS-a in na 
mednarodnem statističnem posvetovanju v Radencih, kjer so vsebine, povezane z globalizacijo in 
storitvami predstavljale okvir posvetovanja.  
 
Pridobljeno metodološko znanje je SURS uporabil pri prvi fazi projekta statistike tujih podružnic. 
Metodološke vsebine se povezujejo tudi z vzpostavitvijo skupin podjetij kot novih statističnih enot v 
poslovnem registru.  
 
Proti koncu leta 2004 je začel SURS proučevati datoteke neposrednih tujih naložb kot vir podatkov za 
identifikacijo podjetij pod neposrednim in posrednim tujim nadzorom v skladu z metodološkimi priporočili v  
osnutkih obeh priročnikov. 
 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Razvoj kazalnikov globalizacije: vse večja vpetost nacionalnih ekonomij v svetovne globalizacijske tokove 
postavlja pred statistike nove zahteve o ustreznejšem merjenju gospodarskih aktivnosti v teh 
spremenjenih pogojih. OECD pripravlja v sodelovanju z Eurostatom metodološki priročnik o kazalnikih 
ekonomske globalizacije. Statistično spremljanje ekonomske globalizacije je večrazsežnostno in vključuje 
različna statistična področja: statistiko tujih neposrednih naložb, statistiko tujih podružnic v povezavi s 
strukturno statistiko, statistiko zunanje trgovine, statistiko mednarodne menjave storitev, statistiko 
raziskovalno-razvojne dejavnosti in statistični poslovni register kot infrastrukturno osnovo za določitev 
podjetij pod tujim nadzorom. 
  
Glede na aktualnost tega področja in dejstvo, da so bili cilji, povezani s statističnim spremljanjem 
ekonomske globalizacije, opredeljeni tudi v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj za obdobje 
2003–2007, je SURS v letu 2003 začel celostno spremljanje gradiv, razvoja zakonodaje in metodologij na 
področju statističnega spremljanja ekonomske globalizacije, čeprav je bilo to področje uvrščeno med 
razvojne naloge šele leta 2004. Poleg študija tuje literature in proučitve nekaterih mednarodnih virov 
podatkov so si strokovnjaki SURS-a prizadevali čimbolj seznaniti s stanjem v naši državi, z že obstoječimi 
viri podatkov in njihovo metodologijo. V letu 2003 so se udeležili mednarodnega seminarja o statistiki in 
globalizaciji ter temo predstavili tudi na posvetovanju v Radencih. 
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IV   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

61 Raba tal in podeželje 

62 Kmetijske strukture 

63 Kmetijski prihodki in cene 

64 Rastlinska pridelava 

65 Živinoreja 

68 Statistika gozdarstva 
 

 
 
Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile: 

• uporaba administrativnih virov podatkov; 

• razvoj agromonetarnih statistik;  

• nadaljevanje ankete LUCAS za izračun kazalnikov pokrovnost in raba tal; 

• ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo – uvajanje metodologije, izboljševanje 
kakovosti podatkov, pregled možnih virov za izračun postavk računa proizvodnje in dohodka; 

• nova metoda izračuna socioekonomskih tipov družinskih kmetij;  

• razvoj statistike mleka in napovedi mesa ter varne hrane;  

• zagotavljanje podatkov za analizo povezave med kmetijstvom in okoljem;  

• racionalizacija zbiranja podatkov in razbremenitev poročevalskih enot na področju statistike 
ribištva. 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Načrtovane 
spremembe v EU-ju 

Eurostat je ustanovil posebno delovno skupino, katere naloga je reorganizacija 
statističnega spremljanja področja kmetijstva. Do zdaj znani predlogi so:  

• udeleženost nacionalnih statističnih uradov v vzorčnih raziskovanjih 
EU-ja, 

• vzpostavitev usklajenih statističnih registrov kmetijskih 
gospodarstev, ki bodo osnova za vzorčenje na ravni EU-ja itd.  

 
Predstavniki SURS-a s svojim sodelovanjem in z zagovarjanjem lastnih stališč pri 
oblikovanju sprememb aktivno sodelujejo. 
 

Racionalizacija   Glavna prizadevanja na področju statistike kmetijstva je SURS v letu 2004 usmeril v 
čim večjo rabo administrativnih virov podatkov za potrebe statistike. Povezovanje z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izboljšanje kakovosti in 
povezljivosti podatkov in evidenc na tem področju je skupna dolgoročna naloga. 
Glede na sprejete predpise na področju kmetijstva je SURS v letu 2004 izvedel 
raziskovanje o posejanih površinah in številu živine. Podatkov o kmetijski proizvodnji 
(za družinske kmetije, izbrane z vzorcem) ni zbral na terenu, pač pa jih je prevzel iz 
administrativnega vira  (ARSKTRP114, MKGP).  
 

Na ta način je SURS razbremenil poročevalske enote, saj je na terenu zbral le podatke tistih družinskih 
kmetij, ki v predhodnem letu niso oddale vloge za neposredna plačila (takih je bilo približno 36 % kmetij iz 
vzorca). 
Pri sledenju cilja zmanjšanja stroškov za zbiranje podatkov je SURS sodeloval z drugimi ustanovami na 
področju spremljanja razvoja registrov in evidenc ter prevzemanja in uporabe administrativnih podatkov 

                                                 
114 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). 
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Najintenzivnejše sodelovanje je bilo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).  
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti  

V začetku leta 2004 je začela veljati Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o 
ekonomskih računih v Skupnosti. Leta 2004 so postale vse zahteve Uredbe redna 
naloga SURS-a. V  prihodnje bo kompleksen informacijski sistem, ki vsebuje prvo in 
drugo oceno realnega dohodka  v kmetijstvu ter pripravo ekonomskih računov za 
kmetijstvo (v tekočih cenah in cenah predhodnega leta) na voljo za potrebe slovenske 
in evropske kmetijske politike. 
 

Bilance preskrbe z 
živalskimi proizvodi  
 

V letu 2004 je SURS izračunal bilance preskrbe z živalskimi proizvodi, in sicer  za 
meso (goveje, svinjsko, konjsko, meso drobnice, perutninsko in divjačinsko) za 
proizvodno leto za  obdobje 2002/2003.  
 

Bilance preskrbe z 
rastlinskimi pridelki  

Za isto razdobje je  izračunal tudi bilance preskrbe  z rastlinskimi proizvodi, in sicer za  
riž (neoluščen, oluščen in brušen), sladkor (sladkorno peso, sladkor in med) ter 
krompir (zgodnji, pozni in krompirjev škrob).  
 

Izračunane bilance preskrbe z rastlinskimi pridelki in živalskimi proizvodi po proizvodnem letu so skupaj z 
metodološkimi pojasnili objavljene na intranetu in poslane v Eurostat.  
 
Vsem uporabnikom so dostopne na njihovo zahtevo, zato da jih ob predaji podatkov še posebej 
opozorimo, da so izračuni vezani na proizvodno in ne koledarsko leto. Po dogovoru so bili izračuni porabe 
pridelkov oz. proizvodov poslani tudi na Republiško upravo za civilno zaščito. Kot časovne vrste pa so bile 
letos objavljene tudi v Statističnem letopisu RS.   
 

 
 

61 Raba tal in podeželje 
 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Objava rezultatov V letu 2004 je SURS izračunal spremembe pokrovnosti tal, kakor tudi izvedene 
statistike raznolikosti krajine. Oboje je prikazano v zbirki Rezultati raziskovanj 
Pokrovnost tal v Sloveniji 1993–2001. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R611 Raba tal 

Statistični urad RS 
611.02 LUCAS;  
 
Narejena je bila prva ocena predvidenih stroškov za izvedbo projekta LUCAS na nacionalni ravni po stari 
metodi. Medtem je Eurostat spremenil vzorčno shemo, stratifikacija se bo izvedla enotno za celo EU, 
ponovitev projekta LUCAS je prestavljena v leto 2006.   
 
R612 Daljinsko zaznavanje 

Statistični urad RS 
R612.01 Satelitski podatki visoke resolucije; 
 
Dokončana je bila klasifikacija satelitske scene QuickBird. Delo je bilo predstavljeno na simpoziju GIS-i v 
Sloveniji. 
 
Pravni red Evropskih 
skupnosti   

V obravnavi je predlog Direktive za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture 
v Evropi INSPIRE COM(2004) 516 2004/0175(COD). 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. Za vzpostavitev 
in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov in za koordinacijo aktivnosti pri 
sprejemanju direktive INSPIRE (poslana v zadnjo fazo procedure sprejema julija 
2004), je v Sloveniji odgovoren Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in 
prostor. Predstavniki SURS-a aktivno sodelujejo pri vseh teh aktivnostih.  
 
Predvideva se, da bo Direktiva začela veljati konec leta 2005. Za SURS sprejem 
direktive  ne pomeni dodatne obremenitve, bo pa, ko bodo vpeljane vse nove rešitve, 
ki jih Direktiva predvideva, področje geolociranih podatkov bolj urejeno, dostop do njih 
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pa lažji. 
 

62 Kmetijske strukture 
 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Namen zbiranja 
podatkov o kmetijskih 
strukturah  

Strukturna raziskovanja kmetijskih gospodarstev115 zagotavljajo osnovne podatke za 
vodenje skupne kmetijske politike v EU-ju.  
Obenem so ta raziskovanja vir mikropodatkov o socioekonomskih značilnostih 
družinskih kmetij, rabi kmetijskih zemljišč, živini in mehanizaciji ter predstavljajo 
statistično osnovo za izbor kmetijskih gospodarstev v vzorčna raziskovanja drugih 
kmetijskih statistik.  
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti in obveznosti 
SURS-a 

Uredba komisije 68/2003 (objavljena 16. 1. 2003) določa, da morajo biti podatki 
zbrani v strukturnem vzorčnem raziskovanju 2003 poslani Eurostatu najpozneje v 
avgustu ali decembru 2004.  

 Slovenija je preverjene mikropodatke, zbrane z raziskovanjem, poslala konec 
avgusta 2004; podatke o koeficientih SGM116 pa je SURS poslal decembra 2004 kot 
rezultat TAPAS 2004, 2. del projekta.  
Zaradi nacionalnih potreb so bili podrobnejši predhodni podatki objavljeni že pred 
tem rokom. Poslani so bili tudi na Eurostat.  
 

Popravek metode 
izračuna 
socioekonomskih tipov 
družinskih kmetij 
 
 

V okviru socioekonomskih značilnosti družinskih kmetij je SURS po dogovoru z 
Biotehniško fakulteto v Ljubljani in Kmetijskim inštitutom Slovenije določil popravke 
metode izračuna socioekonomskih tipov družinskih kmetij, ki pa še vedno zaradi 
možnosti, ki jih ponujajo zbrani podatki o delovni sili, ne zagotavlja standardne 
metode izračuna teh tipov. 
 

Podatki na internetu Primerjalni podatki strukturnih raziskovanj kmetijskih gospodarstev 2000 in 2003 so 
uporabnikom dostopi tudi na internetu v obliki tabel PC-AXIS s podrobnimi 
metapodatki. 

 
 

 
63 Kmetijski prihodki in cene 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
Z razvojem satelitskega računa za kmetijstvo, ki temelji na metodologiji nacionalnih računov (SNR 93 oz. 
ESR 95), vendar upošteva posebnosti kmetijstva (metodologija ERK 97), dobiva kmetijstvo kompleksnejšo 
podobo.  
 
Obračun proizvodnje 
in dohodkovnih 
kazalnikov 

Podatki kmetijskih statistik in podatki drugih statistik ter institucij so osnova za obračun 
proizvodnje ter dohodkovnih kazalnikov, kot sta dodana vrednost in faktorski dohodek. 
Izračunana dodana vrednost omogoča mednarodno primerjavo slovenskega 
kmetijstva, izračun deleža kmetijstva v bruto domačem proizvodu Slovenije in 
primerjavo z ostalimi dejavnostmi. Celoten sistem računov, ki vsebuje proizvodni, 
dohodkovni, podjetniški ter račun akumulacije, omogoča tudi znotrajsektorsko analizo 
posameznih kategorij. 
 

Statistika kmetijskih 
cen  

V okviru rednih nalog je SURS izvedel predvidena mesečna raziskovanja statistike 
kmetijskih cen.  

Revizija raziskovanja  Revizija raziskovanja cen reprodukcijskega materiala, sredstev za delo in storitev v 
kmetijstvu (naloga LPSR 2004 633.01) je bila končana do konca aprila 2004. 
Metodologija izračunov je v celoti usklajena s priporočili EU-ja. 
 

                                                 
115 Vsakih 10 let popis, med popisoma pa še tri vmesna vzorčna raziskovanja.  
116 Za vsak kmetijski pridelek je izračunan koeficient standardiziranega pokritja (SGM); ta izraža razliko med 
potencialnimi prihodki in specifičnimi spremenljivimi stroški pridelave na hektar površine ali na glavo živali.  
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Pravni red Evropskih 
skupnosti  

Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta št. 138/2004 z dne 5. decembra 2003 o 
ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti se nanaša na metodologijo ekonomskih 
računov za kmetijstvo in gozdarstvo. Sprejem Uredbe na področju ekonomskih 
računov za kmetijstvo za SURS ne pomeni nobene dodatne obremenitve, saj je SURS 
v letu 2003, ko so bili kmetijski računi še razvojna naloga, že v celoti prevzel normative 
EU-ja, vključno s pripravami ocen realnega dohodka iz kmetijstva. Ker je ERK obsežen 
informacijski sistem, je bilo vzpostavljeno sodelovanje z drugimi institucijami, ki imajo 
podatke, ki vplivajo na višjo raven kakovosti računov. Uredba se nanaša tudi na 
račune za gozdarstvo, ki še niso izdelani. Naloga je v LPSR 2005 uvrščena med 
razvojne naloge. 

 
 

64 Rastlinska pridelava 
 
 
REDNE NALOGE  
 
V okviru statistike rastlinske pridelave je SURS izvedel vsa redna raziskovanja, ki zajemajo podatke o 
posejanih oz. posajenih površinah ter povprečnih doseženih pridelkih v letu 2004. 
 
Posevki in raba 
kmetijskih zemljišč 

Vzorčno, terensko raziskovanje o posejanih površinah in številu živine, v katerem je 
SURS zbral podrobne podatke o posevkih in rabi kmetijskih zemljišč na dan 1. junija, 
je bilo izvedeno s pretežno uporabo administrativnih virov podatkov (podatki 
neposrednih plačil pri ARSKTRP117).  
 

Strniščni posevki Podatke o strniščnih posevkih je SURS zbral z vzorčnim terenskim raziskovanjem 
Letno poročilo o številu živine in posejanih površinah v jesenski setvi ob koncu leta. 
 

Objava rezultatov o 
pridelavi za leto 2004 

Končno pridelavo za leto 2004 bo SURS objavil v začetku aprila 2005, končno 
pridelavo za leto 2003 pa je že objavil v aprilu 2004. Podatki so razčlenjeni tako, da jih 
je mogoče prikazati po čimveč mednarodnih klasifikacijah in so uporabnikom dostopni 
brezplačno na spletnih straneh. 
 

Objava rezultatov  
Popis vrtnarstva 
2003 

V letu 2003 je bilo izvedeno triletno terensko raziskovanje Popis vrtnarstva, ki zajema 
vse tržne pridelovalce zelenjadnic, zelišč, jagod, cvetja in okrasnih rastlin. V letu 2004 
smo objavili končne rezultate raziskovanja. V letu 2004 je bilo dopolnjeno tudi 
podatkovno skladišče za hitro tabeliranje rezultatov, ki omogoča primerjavo podatkov 
med leti 2000 in 2003.   
 

Podatki na internetu Časovno metodološko usklajen niz podatkov o rastlinski proizvodnji je uporabnikom 
dostopen tudi na internetu v obliki tabel PC-AXIS s podrobnimi metapodatki. 
 

Poraba mineralnih 
gnojil po kulturah na 
družinskih kmetijah 

V okviru raziskovanja Letno poročilo poslovnih subjektov o porabi reprodukcijskega 
materiala je SURS v novembru 2004 izvedel pilotno telefonsko anketo o porabi 
mineralnih gnojil po kulturah na družinskih kmetijah. Rezultati in poročilo pilotne ankete 
bodo pripravljeni do konca leta 2005. Rezultati bodo podlaga za nadaljnji razvoj teh 
statistik. 
 

Podatki na internetu Časovno metodološko usklajen niz podatkov o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu je 
uporabnikom dostopen tudi na internetu v obliki tabel PC-AXIS s podrobnimi 
metapodatki. 

 
 

65 Živinoreja 
 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
V okviru statistike živinoreje je SURS izvedel vsa redna raziskovanja, ki zajemajo podatke o številu živine, 
zakolu živine v klavnicah in živalski prireji.  
 
V letu 2004 je vzpostavil tudi redno mesečno spremljanje podatkov statistike mleka in mlečnih proizvodov 
(razvojna naloga 652.01). 
                                                 
117 ARSKTRP – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
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Raziskovanje o 
posejanih površinah 
in številu živine 

Vzorčno, terensko raziskovanje o posejanih površinah in številu živine, v katerem so 
bili zbrani podrobni podatki o številu živine po posameznih vrstah in kategorijah na dan 
1. junija, je bilo izvedeno s pretežno uporabo administrativnih virov podatkov (podatki 
neposrednih plačil pri ARSKTRP). Podatki o številu živine na dan 1. decembra  so bili 
zbrani z vzorčnim terenskim raziskovanjem Letno poročilo o številu živine in posejanih 
površinah v jesenski setvi ob koncu leta. 
 

Statistika mleka in 
mlečnih proizvodov 

Statistiko mleka in mlečnih proizvodov je SURS v letu 2004 začel zbirati usklajeno s 
priporočili Eurostata (mesečno, letno in triletno poročanje podatkov).  
 
Metodološke izpopolnitve te statistike ostajajo razvojna naloga v letu 2005, saj je 
SURS vključen v pilotni projekt Phare 2002 na področju statistike mleka. Projekt bo 
zaključen v prvi polovici leta 2005. 
 

Objava rezultatov o 
prireji 

Podatke za končno prirejo za leto 2003 je SURS objavil v maju 2004. Podatki o prireji 
za leto 2004 bodo objavljeni v prvi polovici leta 2005.  
 

Dostop do statističnih 
informacij na spletni 
strani  
 

Časovna metodološko usklajena vrsta podatkov o živinoreji in statistiki mleka in 
mlečnih proizvodov je uporabnikom dostopna tudi na internetu v obliki tabel PC-AXIS s 
podrobnimi metapodatki. 

 
 
653 Bilanca preskrbe za živinorejo  

Statistični urad RS 
 
V letu 2004 je SURS izračunal bilance preskrbe z živalskimi proizvodi, in sicer  za meso (goveje, svinjsko, 
konjsko, meso drobnice,  perutninsko in divjačinsko) za proizvodno leto za  obdobje 2002/2003. 
 

 
67 Druge kmetijske statistike 

 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R671 Poraba fitofarmacevtskih sredstev (FFS118) v kmetijstvu 

Statistični urad RS 
R671.01 Poraba FFS-jev v kmetijstvu; 
 
V letu 2003 je SURS prvič objavil podatke po klasifikaciji sredstev za varstvo rastlin, usklajeni z EU-jem, 
vendar so bili podatki prikazani za prodajo in ne za dejansko porabo v kmetijstvu.  
 
Poseben  
projekt o porabi 
sredstev za varstvo 
rastlin 

Za spremljanje analize medsebojne povezave med kmetijstvom in okoljem bo treba 
zagotavljati statistične podatke, kazalnike in statistične analize. Taki podatki so tudi 
podatki o porabi sredstev za varstvo rastlin v kmetijstvu. Ker je zbiranje teh podatkov 
splošen problem v vseh državah EU-ja, je bil za konec leta 2003 predviden pilotni 
projekt, ki bi enotno rešil način zbiranja podatkov o porabi sredstev za varstvo rastlin v 
kmetijstvu. Pilotni projekt je bil začasno odložen. Projektne naloge so se začele 
novembra 2004, pogodba med SURS-om in izvajalcem pa je bila podpisana 
obojestransko januarja 2005. Projekt bo potekal do konca julija 2005, zaključki projekta 
pa bodo znani predvidoma do konca leta 2005. Ker gre za splošno neurejeno 
metodologijo zbiranja teh podatkov, je smotrno počakati, da bo metodologija enotno 
rešena na ravni EU-ja in šele nato metodo uveljaviti tudi na SURS-u. Na tem področju 
bo SURS aktivno spremljal razvoj dogajanja tudi v prihodnje. 
 

Poseben  
projekt o porabi 
sredstev za varstvo 
rastlin 

Skupna kmetijska politika (CAP) je imela pri Komisiji v letu 2004 visoko prednost. Za 
spremljanje analize medsebojne povezave med kmetijstvom in okoljem bo treba 
zagotavljati statistične podatke, kazalnike in statistične analize. Na tem področju je 
SURS aktivno spremljal razvoj dogajanja. Pristopil je k posebnemu projektu v okviru 
novih držav članic o porabi sredstev za varstvo rastlin po aktivnih snoveh in pridelku. 
Projektne naloge so se začele novembra 2004, pogodba med SURS-om in izvajalcem 
pa bo podpisana obojestransko januarja 2005. Projekt bo potekal do konca julija 2005. 
 

                                                 
118 FFS – Fitofarmacevtska sredstva.  
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68 Statistika gozdarstva 
 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

V okviru statistike gozdarstva je SURS opravil predvidene redne naloge.  
 
 

 
69 Statistika ribištva 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 
V okviru statistike ribištva je SURS opravil vse predvidene redne naloge.  
 
Delovna skupina in 
priprava Dogovora  

V letu 2003 je v okviru delovne skupine za statistiko ribištva, ki je bila sklicana na 
pobudo statističnega sosveta za statistiko kmetijstva in ribištva, SURS oblikoval 
predlog dogovora, ki opredeljuje novo racionalnejšo razporeditev nalog v zvezi s 
spremljanjem podatkov statistike ribištva od 1. 1. 2004. Do podpisa dogovora v letu 
2004 ni prišlo, ker naloge in odgovornosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano še niso dorečene. 
 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
Do konca leta 2003 je SURS metodološko popolnoma prilagodil večino raziskovanj s področja statistik 
kmetijstva in ribištva zahtevam Eurostata. Nekatere zahteve, ki jih do konca leta 2003 še ni izpolnjeval, je 
prilagodil do uradnega vstopa v EU v letu 2004.  
 
V letu 2003 je SURS izvedel dve obsežni raziskovanji:  

• vzorčno raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev, 
• popis tržnega vrtnarstva.  

 
Obe raziskovanji vključujeta tudi nekatere podatke, ki so pomembni za proučevanje vplivov kmetijstva na 
okolje. Končne podatke obeh raziskovanj je SURS objavil v letu 2004. 
 
Dostopnost do 
podatkov na spletni 
strani SURS-a 

V letu 2004 je SURS-u uspelo pripraviti najpomembnejše podatke področja statistik 
kmetijstva in ribištva v obliki tabel PC-AXIS za internetno uporabo. To omogoča 
uporabnikom hiter, brezplačen dostop do vseh pomembnejših podatkov. 
 

Uporaba 
administrativnih 
virov  

V obdobju 2001–2004 je SURS izkoristil vse urejene razpoložljive administrativne vire 
podatkov s področja kmetijstva in jih metodološko predelane uporabil za preverjanje 
zbranih podatkov ali jih uporabil kot glavni vir podatkov. Na ta način je izboljšal 
kakovost statističnih podatkov in zmanjšal stroške zbiranja. 
 

Projekt LUCAS  SURS sprotno sledi razvoju projekta LUCAS in tudi postopku sprejemanja direktive za 
vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture v Evropi INSPIRE. V zvezi s 
slednjim testira računalniške in podatkovne možnosti prikaza statističnih podatkov po 
načelu predloga direktive INSPIRE. S podatki iz statističnega GIS-a pokrovnosti tal 
Slovenije je SURS sodeloval pri pripravi FAO poročila Global Forestry Resources 
Assessment 2005. 
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Ekonomski računi 
za kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Ekonomski računi za kmetijstvo (ERK) in ekonomski računi za gozdarstvo (ERG) so 
dobili v letu 2003 zakonsko podlago. Prednostne naloge na področju ekonomskih 
računov za kmetijstvo so uvajanje metodologije ERK 97 Rev. 1.1, izboljševanje 
kakovosti podatkov v skladu z novimi oz. kakovostno izboljšanimi viri kmetijskih 
statistik ter drugih virov in priprava metodologije za Slovenijo. ERG-ji so bili v letu 2004 
razvojna naloga SURS-a, njihova izdelava se je pomaknila v leto 2005. Poleg osvojitve  
metodologije ERG 97 Rev. 1.1 bo izdelana metodologija za Slovenijo, pripravljen bo 
pregled možnih virov za izračun postavk računa proizvodnje in dohodka. Pripravljeni 
bodo tudi prvi, eksperimentalni izračuni posameznih postavk ERG-jev. 
 

 
 
 

V    MEDPODROČNE STATISTIKE 
 

71 Statistika okolja in kazalniki 

73 Znanost in tehnologija 

81 Gospodarske in finančne statistike (DG II) 
 

 
 

Sprejete PREDNOSTNE NALOGE za leto 2004 so bile:  

• izboljšanje statistike odpadkov in recikliranja; 

• podrobnejše zbiranje podatkov o okoljskih izdatkih;  

• sodelovanje z ARSO-m in MKGP-jem pri zbiranju podatkov za statistiko voda;  

• spremljanje kazalnikov trajnostnega razvoja; 

• upravljanje teritorialnih sprememb na ravneh SKTE;  

• ažuriranje in razvijanje podatkovnega skladišča regionalnih statističnih podatkov;  

• statistična podpora Vladi RS pri pogajanjih z Evropsko komisijo  pri predvidenem  
preoblikovanju teritorialne členitve Slovenije na ravni NUTS 2. 

 
 
 
 

 
71 Statistika okolja in kazalniki 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Področje okolja je zaradi vse opaznejših sprememb v naši okolici vedno pomembnejše. Težnja po 
zmanjšanju posrednih in neposrednih vplivov človeka na okolje se kaže med drugim tudi v zakonodaji, 
tako domači kot evropski. Pestrosti tega področja SURS sledi z uvajanjem novih in prilagajanjem 
obstoječih raziskovanj. Največji poudarek je v zadnjih letih prav gotovo na področju statistike odpadkov, 
vedno zanimivejše postajajo tudi statistike voda in statistike izdatkov za varstvo okolja. 
 
Raziskovanja o 
industrijskih in 
komunalnih odpadkih 

Raziskovanja o industrijskih odpadkih so potekala v sodelovanju z Agencijo RS za 
okolje (ARSO), medtem ko je raziskovanja o komunalnih odpadkih SURS še vedno 
izvajal samostojno. Raziskovanja o industrijskih in nevarnih odpadkih pokrivajo 
nastajanje odpadkov, zbiranje odpadkov, predelavo oz. odstranjevanje odpadkov v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Raziskovanja o komunalnih odpadkih pa 
pokrivajo količine zbranih komunalnih odpadkov in količine odpadkov, pripeljanih na 
odlagališča.  
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti na 

V preteklem letu je SURS začel prilagajati raziskovanja o industrijskih in komunalnih 
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področju statistike 
odpadkov  

odpadkih zahtevam v Uredbi (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov.  
 
Za zadovoljitev novih zahtev je izvedel pilotno raziskovanje o odpadkih, ki nastajajo v 
dejavnostih kmetijstva, gozdarstva, lova in ribištva ter izvedel analizo o odpadni 
embalaži, dani na trg. 
 

Prenova raziskovanja 
o vodah 

V letu 2004 je SURS prenovil eno od raziskovanj o vodah119. Za druga poskuša 
izboljšati podatke tudi s prevzemom določenih podatkov od MOPE-ja, vendar 
evidence ministrstva tega še ne omogočajo.  
 

Raziskovanje o 
izdatkih za varstvo 
okolja 

Z raziskovanjem o izdatkih za varstvo okolja SURS zbira podatke o izdatkih, 
namenjenih za varstvo okolja po panogah dejavnosti investitorja in po namenu. Izdatki 
za varstvo okolja zajemajo investicije za varstvo okolja, ki so razdeljene na investicije 
med proizvodnim procesom in investicije na koncu proizvodnega procesa ter tekoče 
izdatke za varstvo okolja, ki zajemajo tekoče izdatke, nastale v poročevalski enoti, in 
tekoče izdatke, plačane drugim.  
 
Zbrani podatki omogočajo obračunavanje makroekonomskih agregatov in 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti (JQ Eurostat/OECD in izpolnjevanje zahtev 
strukturnih statistik). Z raziskovanjem so bili zbrani tudi podatki predelovalnih 
dejavnosti o prihodkih, ki jih imajo poročevalske enote v zvezi z aktivnostmi varstva 
okolja. Metodologijo Statističnega urada RS za zbiranje podatkov o izdatkih za varstvo 
okolja uporabljajo tudi poročevalske enote pri uvajanju okoljskega računovodstva. 
 

Statistika ocenjene 
škode zaradi 
elementarnih nesreč  

Poleg omenjenih nalog se je nadaljevalo utečeno zbiranje podatkov o ocenjeni škodi, 
ki so jo povzročile elementarne nesreče po slovenskih občinah.  
 
Zaradi težko dostopnih podatkov o ocenjeni škodi zaradi suše, toče, pozebe in 
hruševega ožiga je SURS od Uprave RS za zaščito in reševanje ter Fitosanitarne 
uprave RS prevzel podatke o dejansko vrnjeni odškodnini. Zbrani in prikazani so bili 
tudi podatki o onesnaževanju zraka, voda in podnebnih spremembah. 
 

Objave rezultatov  Zbrani in prikazani so bili tudi podatki o onesnaževanju zraka, voda in podnebnih 
spremembah. 

 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R711 Okolje in področne statistike 

Statistični urad RS 
R711.01 Priprava kazalnikov transporta, energetike in kmetijstva; 
 
SURS je začel pregledovati gradivo in pripravljati metodologijo za kazalnike transporta, energetike in 
kmetijstva v povezavi s statistikami okolja. Nekatere statistike so že ali pa bodo v kratkem povezane z 
okoljem, npr. odpadki v kmetijstvu, pesticidi, emisije pri proizvodnji energije, itd., medtem ko druge SURS 
šele spremlja in pripravlja metodologijo. 

 
Statistični urad RS 

 
R711.02 Priprava publikacije razvoja statistike okolja in trenutno stanje na tem področju; 
 
V preteklem letu je bilo delo na publikaciji usmerjeno na dele, ki se tičejo voda, odpadkov in nevarnih 
snovi. Pri oblikovanju vsebin so poleg statističnih kazalnikov upoštevane tudi razlage posameznih medijev 
okolja in okoljskih pojavov kot tudi zaznavni učinki pravne zakonodaje na obravnavanih področjih. 
 
R712 Statistika načinov ravnanja z odpadki 

Statistični urad RS 
R712.01 Statistika odpadne embalaže; 
 
SURS je v preteklem letu začel izvajati pilotni projekt o statistiki odpadne embalaže, ki ga nadaljuje še v 
letu 2005. Pilotni projekt je razdeljen v tri sklope: v prvem se ugotavlja nastanek odpadne embalaže v 
gospodinjstvih, v drugem nastanek odpadne embalaže v proizvodnih in storitvenih dejavnostih in v tretjem 
sklopu količine embalaže, dane na trg. S pomočjo rezultatov, dobljenih v pilotnem projektu, bo izvedena 
analiza, ali je zastavljeno zbiranje podatkov o odpadni embalaži smiselno ter koliko so s tem 
raziskovanjem doseženi realni rezultati. Če se bo v pilotnem projektu pokazala potreba po zbiranju teh 

                                                 
119 Poročilo o izkoriščanju voda in varstvu voda pred onesnaževanjem. 
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podatkov, bomo tudi to raziskovanje vključili v redna statistična raziskovanja o odpadkih. 
Statistični urad RS 

R712.02 Statistika upravljanja odpadkov v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 
 
Na področju statistike odpadkov, nastalih v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, je SURS izvedel pilotni 
projekt. Razvita je bila popolnoma nova metodologija in oblikovan nov obrazec za zbiranje podatkov o 
odpadkih v teh dejavnostih. Do sedaj se ti podatki še niso zbirali. Rezultati pilotnega projekta so prikazani 
v končnem poročilu, poslanem na Eurostat. V naslednjih letih se bodo podatki o odpadkih, nastalih v 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zbirali v okviru rednih letnih raziskovanj o odpadkih. 

 
R714 Statistika uporabe vode in izpustov v vodo 

Statistični urad RS 
R714.01 Revizija raziskovanj o vodah; 
 
Raziskovanje Poročilo o izkoriščanju voda in varstvu voda pred onesnaževanjem VOD-UVI je prenovljeno 
tudi vsebinsko (v preteklem letu je bil prenovljen adresar). Raziskovanje VOD-VAR o varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda in urejanjem rečnih strug je bilo kot resorsko raziskovanje prepuščena MOPE-
ju.  
 

Statistični urad RS 
R714.02 Baza podatkov o vodah; 
 
Od ARSO smo pridobili geolocirano bazo vodonosnikov Slovenije in podatke o načrpani podtalnici za leto 
2002 uredili po vodonosnikih. V letu 2004 smo tudi prvič poskusno izpolnili Eurostatove tabele za vodne 
račune. 
 
R716 Kazalniki in indeksi pritiska 

Statistični urad RS 
R716.01 Kazalniki trajnostnega razvoja; 
 
Dokončni nabor kazalnikov trajnostnega razvoja v EU-ju naj bi bil dokončno oblikovan konec marca 2004. 
SURS je nastajanje nabora pozorno spremljal in aktivno sodeloval na mednarodnih sestankih o tej 
tematiki. Po objavi nabora kazalnikov bo ocenil morebitne nove potrebe po podatkih. 
 
R717 Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja 

Statistični urad RS 
R717.01 Spremljanje izdatkov za varstvo okolja za neindustrijske dejavnosti; 
 
V letu 2004 je SURS zbiral podatke o okoljskih izdatkih iz javnega sektorja. Za izpolnjevanje domačih in 
mednarodnih obveznosti je pripravil začasno metodologijo za prikaz podatkov o okoljskih izdatkih javnega 
sektorja, ki jih v okviru javnega financiranja država zbira v državnem proračunu in drugih administrativnih 
virih podatkov. Vsebinsko sta zbrane podatke preverila in z njimi soglašata tudi Ministrstvo za finance in 
Ministrstvo za okolje in prostor. 

Statistični urad RS 
R717.02 Okoljski izdatki specializiranih proizvajalcev; 
 
V letu 2004 je SURS proučeval možnosti za vključitev poročevalskih enot, ki naj bi jih zajeli v raziskovanje 
o okoljskih izdatkih. Oblikovan je bil poseben vprašalnik za izvajalce storitev varstva okolja. V raziskovanje 
so bile zajete javne in zasebne poročevalske enote, ki se ukvarjajo z uslugami varstva okolja (enote iz 
panog 37, 41 in 90). Dokončna izvedba raziskovanja bo združena za leti 2003 in 2004 in bo izvedena v 
prvi polovici leta 2005. 

 
Statistični urad RS 

R717.03 Okoljski izdatki gospodinjstev; 
 
V letu 2004 je SURS spremljal dogajanje na področju razvoja zbiranja okoljskih izdatkov v gospodinjstvih. 
Podrobnejša metodologija spremljanja izdatkov za okolje v gospodinjstvih naj bi bila vzpostavljena skupaj 
z eksperti iz Eurostata. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 

 
Večja revizija raziskovanj o odpadkih je bila izvedena v letih 2002 in 2003. V preteklem letu je bila 
opravljena harmonizacija raziskovanj zaradi zahtev iz Uredbe o statistiki odpadkov. Za poročanje po tej 
uredbi je SURS v preteklem letu pripravil bazo podatkov o ravnanju z odpadki. Priprave na poročanje po 
uredbi se bodo nadaljevale še v letu 2005, saj je leto 2006 navedeno kot prvo leto poročanja podatkov. 
SURS je v preteklem letu izboljšal kakovost statistik izdatkov za varstvo okolja. Pri izpopolnjevanju 
podatkov na tem področju je sodeloval z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za finance. 
Razvijal je tudi metodologijo za spremljanje izdatkov za varstvo okolja pri specializiranih proizvajalcih. 
Na področju odpadnih voda, statistike odpadkov in okoljskih izdatkov SURS uspešno sodeluje z ARSO-m 
in z MOPE-jem.  
Tudi v preteklem letu je SURS nadaljeval revizijo raziskovanj v smislu zmanjševanja obremenjevanja 
poročevalskih enot in v smislu zajemanja podatkov, kot jih poročamo Eurostatu.  
SURS sproti sledi razvoju okoljskih kazalnikov, energetsko-okoljskih in prometno-okoljskih kazalnikov. 
 

 
 

 
72 Regionalne in geografske informacije 

 
 
REDNE NALOGE  

Statistični urad RS 
 

Sodelovanje in 
pomoč uporabnikom  

V okviru rednih nalog je SURS vse leto izvajal svetovalno delo za uporabnike 
teritorialno opredeljenih statističnih podatkov iz različnih uporabniških področij.  
 
Uporabnikom je posredoval informacije o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot v 
Sloveniji, o klasifikaciji teritorialnih enot za statistiko v EU-ju, o teritorialnih 
spremembah na različnih ravneh od 70. let dalje in vzdrževal različne teritorialne 
šifrante na klasifikacijskem strežniku SURS-a.  
 
Za razne uporabnike so bili  rezultati statističnih raziskovanj prikazovani tudi na 
tematskih kartah. 
 

Portret regij  Za spletno različico Portreta regij, ki bo objavljena na Eurostatovi internetni strani leta 
2005, je pripravil posodobljeno besedilo prve različice. 
 

Sodelovanje v 
delovni skupini za 
strukturno politiko in 
regionalni razvoj 

SURS je sodeloval v delovni skupini za strukturno politiko in regionalni razvoj pri Službi 
vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj120, v okviru katere se oblikujejo stališča 
Slovenije, povezana s sprejemanjem uredb, povezanih s strukturnimi skladi in 
pogajanji o novi finančni perspektivi v obdobju 2007–2013. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti 

V letu 2004 ni bilo sprememb ali novih predpisov. V postopku je sprememba aneksa I 
k Uredbi NUTS 1059/2003.   

 
721 Bruto domači proizvod za regije 

Statistični urad RS 
 
Poleg izračuna  regionalnega BDP-ja za 2002 je SURS pripravil  revizijo vrste podatkov za celotno 
razdobje 1995–2002. Pri tem je izboljšal/prilagodil metodologijo novim virom, predvsem nacionalnim 
računom, kjer so (razen revidiranih številk) na voljo bistveno bolj razčlenjeni podatki po SKD-ju in 
dohodkovne komponente. Ker dolgoročna gibanja regionalnega BDP-ja niso bila povsem v skladu s 
pričakovanji, je SURS opravil raziskovanje, s katero je preveril resničnost teh podatkov, in sicer z analizo 
drugih, predvsem neodvisnih virov. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Od 20. 1. 2005 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
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RAZVOJNE NALOGE  
 
R724 Analiza in izboljšanje podatkov 

Statistični urad RS 
 
Proti koncu leta 2004 je Eurostat nadaljeval večletni projekt Quality project v državah, ki so se EU-ju 
priključile maja 2004. Cilj projekta je analiza kakovosti in primerljivosti regionalnih statistik na področju 
prebivalstva in regionalnih računov (zaposlenosti, bruto dodane vrednosti in investicij v osnovna sredstva). 
Projekt se bo nadaljeval in zaključil v letu 2005. 

 
Statistični urad RS 

 
R724.01 Razvoj regionalno-analitskih statističnih kazalnikov za različna vsebinska področja 
in teritorialne ravni; 
 
V okviru te naloge je SURS v letu 2004 začel pripravljati skupni nabor kazalnikov, potrebnih za spremljanje 
regionalnega razvoja in pripravo različnih strateških dokumentov. 
 
R725 Urbana statistika 

Statistični urad RS 
R725.01 Urban Audit II 
 
V letu 2004 je SURS zbiral podatke za drugo fazo projekta Urban Audit II, katerega namen je izgradnja 
evropske podatkovne zbirke urbanih statistik za večja mesta v EU-ju. Poleg podatkov za leto 2001 so bili 
zbrani tudi podatki za leti 1991 in 1996, in sicer za mestni občini Ljubljana, Maribor, četrtne in krajevne 
skupnosti v obeh občinah ter podravsko in osrednjeslovensko statistično regijo. 
 
R726 Podatkovna baza REGIO 

Statistični urad RS 
R726. 01 podatkovno skladišče regionalnih statističnih podatkov SURS RDB;121 
 
V letu 2004 je projekt izgradnje podatkovnega skladišča regionalnih statističnih podatkov zastal. SURS se 
je lotil celostne prenove statistične infrastrukture in podatkovno skladišče je bilo treba umestiti v nov 
koncept. Rezultati in izsledki so bili uporabljeni na nekaterih drugih statističnih področjih, zlasti pri 
vzpostavljanju statističnega poslovnega registra in statističnega registra teritorialnih enot. 
 

Statistični urad RS 
R726.02 Izgradnja spletnega portala občine; 
 
Delo pri izgradnji spletnega portala z informacijami (metapodatki) o dosegljivosti in razpoložljivosti 
statističnih podatkov na ravni občin ni bilo v celoti izvedeno zaradi pomanjkanja človeških virov. Naloga bo 
zaključena v letu 2005. 

 
 
R727 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) in podregionalni informacijski sistem 
(SIRE) 

Statistični urad RS 
R727.01 Razvoj kazalnikov za izbrane lokalne skupnosti, nove teritorialne enote – 
implementacija klasifikacije NUTS v Sloveniji; 
 
Zapis o izvajanju te naloge se nahaja v poglavju 117, Standardna klasifikacija teritorialnih enot. 

 
Statistični urad RS 

R727.02 Diseminacijska baza izbranih regionalnih statističnih podatkov na zgoščenki in za 
internet; 
 
Posredovanje regionalnih statističnih podatkov uporabnikom bo sledilo novemu konceptu centralizirane 
diseminacije prek spletnih strani v okviru baze SI-STAT. Ker SURS prek omenjene baze v letu 2004 
uporabnikom še ni mogel posredovati najpomembnejših regionalnih podatkov, je bila v ta namen izdelana 
zgoščenka. 

 
 

                                                 
121 RDB – Regional data base. 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
V skladu s prednostno usmeritvijo v srednjeročnem obdobju je SURS vse leto svetoval uporabnikom 
teritorialno opredeljenih statističnih podatkov iz različnih uporabniških področij. Nudil je tudi podatkovno in 
kartografsko podporo na področju regionalizacije državnega ozemlja. 
 
 

 
73 Znanost in tehnologija 

 
 
REDNE NALOGE  
 
731 Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti  

Statistični urad RS 
 

Na področju statistike znanosti in tehnologije so se izvajala naslednja raziskovanja, usklajena z 
mednarodnima metodologijama Frascati in Oslo: 
 

• raziskovanje o raziskovalno-razvojni dejavnosti; 
• raziskovanje o državnih proračunskih sredstvih za raziskovalno-razvojno dejavnost po 

namenu; 
• raziskovanje o inovacijski dejavnosti.  

 
Mednarodno 
poročanje  

Rezultati raziskovanj so bili objavljeni v statističnih publikacijah na nacionalni ravni in 
posredovani prek obsežnih rednih letnih vprašalnikov (skupaj s kvalitativnimi podatki) 
Eurostatu in OECD-ju ter Helsinški skupini, ki se ukvarja z raziskovanjem položaja 
raziskovalk in ugotavlja neenakosti med spoloma v znanstvenem področju. V okviru 
projekta Phare na področju statistike inovacij je bilo Eurostatu poleg tabel in 
individualnih podatkov posredovano tudi zaključno poročilo (final report) o poteku 
celotnega raziskovanja o inovacijah v skladu z CIS3. Eurostatu so bili posredovani tudi  
podatki za t. i. Innovation Scoreboard, kjer se izračunajo kazalniki za majhna in 
srednje velika podjetja, ki se uvrščajo v posamezne sektorje glede na dejavnost. 
 

Sodelovanje pri 
projektih na 
nacionalni ravni   

SURS je sodeloval tudi pri nekaterih projektih na nacionalni ravni s predstavitvami in 
posredovanjem podatkov s področja raziskovalno-razvojne dejavnosti in inovacij, npr. 
sodelovanje s Komisijo za enake možnosti pri nacionalnem odboru projekta CEC-
WYS, ki se ukvarja s podporo žensk in mladih v znanosti.  
 

Mednarodno 
posvetovanje  

SURS je aktivno sodeloval  pri Unescovem mednarodnem posvetovanju na Bledu, kjer 
je bila predstavljena slovenska metodologija statistike o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti in pridobljeni rezultati, ter v dveh delavnicah na ljubljanski in mariborski 
univerzi s predstavitvijo publikacije Ženske v znanosti (Women in Science), ki jo je 
izdal DG Research pri Evropski komisiji, s posebnim poudarkom na slovenskih 
podatkih. 
 

Sodelovanje v 
posebni komisiji  

SURS sodeluje v Komisiji za pripravo predloga Nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa (NRRP) in v razširjeni delovni skupini za kazalnike in cilje tega 
programa. 

Pravni red Evropskih 
skupnosti  

• Uredba št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 7. 
2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji; 

• Uredba Komisije o statistiki raziskovalno-razvojne dejavnosti ES št. 
753/2004. 

 
 
RAZVOJNE NALOGE  
 
R371 Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti  

Statistični urad RS 
R371.01 Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti – revizija;  
 
V letu 2004 je potekala revizija raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Dosedanji enotni 
vprašalnik za štiri sektorje bo v letu 2005  razdeljen v štiri ločene vprašalnike: 

• Poročilo gospodarskih družb in podjetij o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 
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• Poročilo zavodov in ustanov o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 

• Poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 

• Poročilo zasebnih raziskovalcev o raziskovalno-razvojni dejavnosti. 
 

Priprava anketnih 
vprašalnikov in 
metodoloških navodil 

Pri oblikovanju vsebine vprašalnikov so bile upoštevane terminološke in vsebinske 
značilnosti, ki veljajo v posameznih sektorjih, kamor se uvrščajo posamezne 
poročevalske enote.  Skupaj s prenovljenimi vprašalniki so bila pripravljena tudi ločena 
metodološka navodila za vsak vprašalnik. 
 

Prilagajanje 
pravnemu redu 
Evropskih skupnosti 
in klasifikacijam  

Vsebina vprašalnikov je bila dopolnjena tudi z vprašanji, ki omogočajo pridobitev 
potrebnih spremenljivk na področju zaposlenega osebja v R-RD in finančnih prilivov in 
odlivov za R-RD, ki so bile opredeljene v zakonodaji EU-ja s področja znanosti in 
tehnologije, sprejeti v letih 2003 in 2004, ob upoštevanju dopolnjenih mednarodnih 
klasifikacij (FOS, NABS, NACE, ISIC). 

 
R372 Statistika inovacij   

 
Statistični urad RS 

R372.01122 Statistika inovacij – CIS 4; 
 
V letu 2004 je SURS sodeloval z Eurostatom pri pripravah na novo raziskovanje o inovacijski dejavnosti 
(CIS 4), ki se bo izvajalo v letu 2005 s posredovanjem svojih pripomb in predlogov glede vsebine 
vprašalnika in metodoloških navodil. 
 
Revizija priročnika 
Oslo  

V letu 2004 je potekala revizija priročnika Oslo. V okviru Eurostata je bilo v ta namen 
ustanovljenih šest delovnih skupin, ki so bile zadolžene za pripravo predloga vsebine 
posameznih poglavij priročnika. V eni od teh delovnih skupin je s svojimi predlogi 
aktivno sodeloval tudi SURS. Končna različica revidiranega priročnika Oslo bo 
izdelana v letu 2005. 
 

Pravni red Evropskih 
skupnosti 

• Uredba št. 1450/2004 za področje statistike inovacij 

 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 

Z izdelavo ločenih vprašalnikov o raziskovalno-razvojni dejavnosti po institucionalnih sektorjih in 
metodoloških navodil zanje bo uresničena  ena od glavnih usmeritev srednjeročnega programa, ki bo 
omogočila lažje poročanje podatkov poročevalskim enotam in večjo kakovost podatkov. 

Redno poteka  sodelovanje z Eurostatom pri pripravi harmoniziranih raziskovanj o inovacijski dejavnosti v 
državah EU-ja in sodelovanje pri projektih EC Ženske v znanosti in Benchmarking nacionalnih 
raziskovalnih politik. 

Eurostat iz obstoječih raziskovanj (sekundarnih virov), kot so Anketa o delovni sili, Statistike 
izobraževanja že izračunava za vse države EU-ja kazalnike o človeškem potencialu v znanosti in 
tehnologiji na podlagi metodologije Canbera. Te kazalnike bo SURS v prihodnje predstavil tudi v svojih 
publikacijah. 

Statistiko patentov izvaja Urad za intelektualno lastnino, ki te podatke poroča tudi nekaterim mednarodnim 
institucijam, ki so tudi vir teh podatkov Eurostatu.  

Že nekaj let je v pripravi Nacionalna klasifikacija raziskovalnih področij, za katero je bilo odgovorno MŠZŠ 
(zdaj Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost in tehnologijo). Za zaključek klasifikacije je potrebna še 
uskladitev  med nekaterimi področji znanosti in njeno testiranje. Še v tem srednjeročnem obdobju bi bilo 
treba pospešiti pripravo klasifikacije, saj bi odpravila trenutno zmedo v razvrščanju znanosti v Sloveniji. 

 
 
 
 

                                                 
122 R731.02 Sodelovanje v projektu Evropske komisije Ženske v znanosti in R731.03 Sodelovanje v projektu EC: 
Benchmarking so vključene že v okviru rednih nalog in naloge R371.01.  



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2004                                             
 

  Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci 115 

 
81 Gospodarske in finančne statistike (DG II) 

 
REDNE NALOGE  
 
811 Ankete o poslovnih tendencah 

Statistični urad RS 
 

Izvajanje anket o poslovnih tendencah (tudi ad hoc) sofinancira Evropska komisija (DG ECFIN).  
Skladno z letnim programom je SURS v letu 2004 redno mesečno izvajal ankete s področij poslovnih 
tendenc v: 

• predelovalnih dejavnostih,  

• trgovini na drobno,  

• gradbeništvu in  

• storitvenih dejavnostih,  

• ter četrtletno in polletno anketo v predelovalnih dejavnostih.  
 
Za vse navedene ankete so vprašalniki, periodika in metodologija poenoteni, izvajanje anket pa temelji na 
dogovoru partnerjev, ki je določen s pogodbenimi razmerji. 
 
Objava rezultatov Rezultati mesečnih raziskovanj so bili objavljeni skladno s posebnimi diseminacijskimi 

standardi Mednarodnega denarnega sklada.  
 

Revidiran vzorec  Skladno z metodologijo je bil spomladi 2004 revidiran vzorec enot poročanja vseh 
anket.  
 

Nova raziskovanja in 
objava rezultatov  

V marcu oziroma aprilu 2002 je SURS ob finančni pomoči Evropske komisije – DG 
ECFIN123,začel izvajati ankete s področja gradbeništva in storitvenih dejavnosti. Prva 
objava rezultatov obeh novih anket je bila uresničena februarja 2004. 
 

Mednarodno 
sodelovanje  

SURS je sodeloval v delovni skupini za poslovne ankete in ankete o mnenju 
potrošnikov, ki jih vodi DG ECFIN in mu na njegovo zaprosilo poslal  vprašalnike s 
področja poslovnih tendenc in ankete o mnenju potrošnikov v slovenskem in 
angleškem jeziku. Glavni poudarek v letu 2004 je bil na harmonizaciji metod 
desezoniranja, objavi originalnih podatkov in pripombah/predlogih izvajanja ad hoc 
ankete o fleksibilnosti trga delovne sile v letu 2004.  
 

Ad hoc anketa o 
fleksibilnosti trga 
delovne  sile 

Spomladi leta 2004 je SURS v Sloveniji drugič izvedel ad hoc anketo o fleksibilnosti 
trga delovne sile v predelovalnih dejavnostih in prvič v trgovini na drobno in storitvenih 
dejavnostih. Periodika izvajanja ankete je petletna. Namen ankete je ugotoviti 
strukturo zaposlenih v podjetjih, stanje na področju zaposlovanja in načrte v zvezi z 
njim, strukturo delovnega časa in možnosti njegovega prilagajanja glede delovnega 
časa. 
 

Izračun kazalca 
gospodarske klime 

V februarju 2004 je bila uresničena prva objava novega kazalca gospodarske klime124. 
Skladno z letnim programom razvojnih nalog je bila v letu 2003 izvedena razvojna 
naloga Metodološke spremembe izračuna kazalca gospodarske klime.  
 
Časovna vrsta kazalca gospodarske klime tako po novem vključuje rezultate anket v: 

• poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih,  

• trgovini na drobno (dodano) in  

• ankete o mnenju potrošnikov. 
 

 
 

                                                 
123 DG ECFIN – European  Commission, Directorate General, Economic and Financial Affairs, Business 
Surveys. 
124 R811.01 Metodološke spremembe izračuna kazalca gospodarske klime (iz LPSR za leto 2003). 
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Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 
 
Skladno s srednjeročnim programom statističnih raziskovanj 2003–2007 ankete o poslovnih tendencah 
zagotavljajo statistično podporo politiki XVIII. Industrija. 
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A. ORGANIZACIJA, KADRI in IZOBRAŽEVANJE v letu 2004 
 

 
Organiziranost urada v letu 2004 

 
 
SURS je za leti 2004 in 2005 pripravil  kadrovski načrt s poudarkom na izkoristku rezerv in notranjem 
kadrovskem prestrukturiranju ter v skladu z navodili vlade (predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1 
% oziroma štiri uslužbence). Hkrati je SURS opozoril na potrebo po dodatni krepitvi sektorja za nacionalne 
račune za potrebe nalog, povezanih z vstopom Slovenije v EU in ERM2. Predlog za odobritev dodatnih 
zaposlitev dveh novih sodelavcev je obravnavala Vlada RS in ga vključila v usklajen Skupni kadrovski 
načrt organov državne uprave za leto 2004.  
 
Od leta 2001 določa predstojnik SURS-a v soglasju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike Letni 
program statističnih raziskovanj. Iz programov je razvidno, da število nalog vsako leto narašča. Posledica 
določanja novih nalog ni združevanje ali prenehanja izvajanja dosedanjih. Način določanja t. i. negativnih 
prednosti je ena od prednostnih nalog evropske statistike (konkretno Eurostata), vendar enotno stališče 
držav članic na predloge, ki jih je Eurostat doslej ponudil, še ni v celoti doseženo. 
 
Razlogi za pripravo Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SURS-u v letu 2004 so 
bili: 

• povečanje števila nalog;  

• sodelovanje v mednarodnih projektih, ki je za SURS zaradi sofinanciranja iz sredstev Unije nujno, 
saj so sredstva, dobljena iz proračuna prenizka za kritje potreb celotne dejavnosti. Že sama 
kandidatura za sodelovanje in zatem izpolnjevanje določil pogodbe ter seveda izvajanje same 
naloge obremeni vrsto notranjih organizacijskih enot SURS-a mnogo bolj kot pa naloge, 
financirane iz sredstev proračuna;  

• razbremenjevanje poročevalskih enot in s tem povezani ukrepi za pridobivanje podatkov iz 
administrativnih virov povsod, kjer je to možno, prinaša spremembe v tehnološkem postopku,  
metodah dela, delovnih procesih, pri vodenju in pri odgovornosti za posamezne faze dela; 

• naraščajoča potreba po podatkih v okolju zahteva dodatno strokovno udeležbo zaposlenih pri 
ukrepih za varstvo in zaščito podatkov ob sledenju motivu, da se zainteresiranim podatki 
posredujejo, saj so bili tudi zbrani zaradi prepoznavanja pojava, predvidevanja njegovega razvoja 
in posledic, vendar vedno le v obliki, ki onemogoča identifikacijo poročevalske enote. 

 
Soglasje k predlogu Pravilnika je Komisija Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve dala na svoji 
61. seji dne 30. 3. 2004. Kot začetek datuma uporabe novega Pravilnika je bil določen 1. 4. 2004. 
 
Do konca leta 2004 so bili pripravljeni še trije predlogi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Statističnem uradu RS, in sicer 12. 7. 2004, 1. 10. 2004 
in 1. 12. 2004.  
S temi spremembami se je v manjši meri spremenila organizacijska struktura in število sistemiziranih 
delovnih mest je bilo usklajeno s Skupnim kadrovskim načrtom organov državne uprave za leto 2004. 
 
Sistemizacija 
delovnih mest 

• Delo na SURS-u je organizirano v 10 sektorjih in 4 službah.  

• Delo v 9 sektorjih je organizirano v oddelkih.  

• Za opravljanje samostojnih najzahtevnejših nalog so predvidena delovna 
mesta samostojnih izvajalcev125.  

 
Skupaj je sistemiziranih 391 delovnih mest, od tega 203 uradniška delovna mesta in 188 strokovno-tehničnih 
delovnih mest (glej tudi Prilogo, Tabela 3). 
 
 
 
 
 

                                                 
125 O.p. – To so delovna mesta, sistemizirana zunaj organizacijskih enot neposredno pod generalno direktorico 
oziroma pod vodji organizacijskih enot prvega ranga. 
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Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, usposabljanje 

 
  
Število zaposlenih, ki 
jim je v letu 2004 
prenehalo delovno 
razmerje 

V letu 2004 je delovno razmerje v SURS-u  prenehalo 24 uslužbencem, od katerih se jih je 
12 upokojilo: 

• 13, ki so zasedali delovna mesta, za katera je zahtevana visoka strokovna ali 
univerzitetna izobrazba,  

• 7 z višjo strokovno izobrazbo in  

• 4 s srednjo oziroma nižjo od srednje izobrazbe.  
  
Nove zaposlitve Upokojitev je razlog za prenehanje delovnega razmerja pri polovici uslužbencev 

SURS-a. Novo zaposlitev si najdejo mlajši uslužbenci, in to predvsem tisti, ki si 
pridobijo delovne izkušnje s področja financ in informacijske tehnologije. Zaradi 
specifičnih znanj in boljšega nagrajevanja zunaj državne uprave je le-te tudi najtežje 
nadomestiti.  
 
Uslužbenci SURS-a že vrsto let zapisujejo svoje dnevno opravljene naloge, od 1. 1. 
2005 pa to poteka elektronsko. Na ta način je omogočena tekoča sledljivost 
uresničevanja posameznih nalog – število ljudi, poraba ur, vrste aktivnosti. 
Racionalizacija in organizacija delovnih procesov sta na ta način obogateni z novo 
kakovostjo. Kljub temu se bodo SURS-u stroški dela zviševali (ob že znanih razlogih, 
kot so: minulo delo, napredovanja), saj je posledica zviševanja zahtevnosti nalog 
zaposlovanje visoko izobraženega kadra za vse nadomestne zaposlitve po prenehanju 
delovnega razmerja uslužbencev z nižjo strokovno izobrazbo. 

  
Uspešno zaključili 
izobraževanje ob 
delu  

V letu 2004 so uspešno zaključili izobraževanje ob delu za pridobitev izobrazbe 4 zaposleni:
• 2 izobraževanje na visoki stopnji,  
• 1 na višji stopnji in  
• 1 na srednji šoli. 

 
  
Število zaposlenih, ki 
se je v letu 2004 
izobraževalo ob delu 

Konec leta se je izobraževalo ob delu 36  zaposlenih, kar je 9,11 % vseh zaposlenih na 
SURS-u. Z zaposlenimi, ki se izobražujejo ob delu ima SURS sklenjene pogodbe o 
izobraževanju, in sicer: 

• za pridobitev štiriletne srednje izobrazbe 2 , 
• za pridobitev visoke strokovne izobrazbe  14, 
• za pridobitev univerzitetne izobrazbe 1, 
• za pridobitev magistrskega naziva 19 pogodb. 
 

  
Informatika najbolj 
obiskano področje 
izobraževanja v letu 
2004  

Izredno raznoliko je bilo izobraževanje na področju informatike. Različnih oblik  
usposabljanj na tem področju se je v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, udeležilo 87 
uslužbencev.  
Poleg tega je SURS v letu 2004 nadaljeval izvajanje računalniškega izobraževanja v učilnici 
SURS-a. Namenjena je predvsem izvajanju  tečajev, ki so določeni kot standardi v okviru 
programa posodobitve državne statistike. Te oblike izobraževanja se je udeležilo 162 
zaposlenih. 
 

  
Obisk internih in 
drugih izobraževanj 

Za pridobivanje znanja za boljše upravljanje in večjo kakovost dela se je 70 uslužbencev 
Urada usposabljalo v okviru sheme internega izobraževanja: 

• statistična zaščita  podatkov, osnove statistike – vzorčenje itd., 
 
171 uslužbencev pa je obiskovalo usposabljanja, namenjena srednjemu in visokemu 
menedžmentu: 

• Vodenje letnega razgovora,  
• Poslovni protokol,  
• Osnovna načela statističnega publiciranja126,  
• Organizacija in izvedba sestankov,  
• Projektno vodenje,  
• Priprave na izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.    

 
 

                                                 
126 Tečaja Basic Principles of Publication and Dissemination of Statistical Data " in "User Friendly Statistical Reporting. 
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Drugih oblik usposabljanja, kot so seminarji, posvetovanja, tečaji pa se je udeležilo 131 
zaposlenih. 
 

 

B. FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2004 
 
Finančno poslovanje SURS-a je povezano z novimi nalogami, povezanimi s prevzemom evra in razvojem 
evropske statistike. Proračunska sredstva, potrebna za delovanje SURS-a, v letu 2005 ne bodo pokrila 
vseh potreb. Proračun, sprejet v letu 2003, ki zajema tudi leto 2005, ni v celoti upošteval potrebnih 
sredstev za stroške dela in novih mednarodnih projektov, pri katerih je potrebna lastna udeležba in 
zalaganje finančnih sredstev. Razlaga takratne vlade je bila, da bodo te potrebe upoštevane pri rebalansu 
proračuna. 
 
Zakonska podlaga za 
financiranje  

Zakonska osnova za financiranje SURS-a so naslednji akti, ki sicer veljajo za celotno 
državno upravo in so navedeni kot referenčni viri, ki jih SURS  upošteva pri finančnem 
poslovanju: 

• Proračun Republike Slovenije za leti 2004 in 2005; 

• Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005;  

• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS;  

• Zakon o javnih financah;  

• Zakon o javnih naročilih;  

• Zakon o računovodstvu.  
 
SURS opravlja naloge na osnovi: 

• Zakona o državni statistiki,  

• Letnega programa statističnih raziskovanj in  

• Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007.  
 

Financiranje  
SURS-a 
 
 
 
 
 
 

Financiran je skoraj v celoti iz proračuna Republike Slovenije.  
 

V letu 2004  so znašali odhodki v celoti 2.716.354.948 SIT. Od tega iz proračuna 
Republike Slovenije 2.573.283.675 SIT, odhodki iz donacij iz tujine so znašali 
126.427.203 SIT, odhodki iz sredstev lastne dejavnosti pa 16.500.195 SIT. 
  

Na zasedanju Sveta EU v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN) in letnem zasedanju Sveta guvernerjev 
Evropske investicijske banke (EIB) 2. junija 2004 v Luksemburgu je novi komisar na področju 
gospodarskih in denarnih zadev, Siim Kallas, ministre pozval, da se okrepijo nacionalni statistični sistemi. 
Nemoten sistem financiranja je za izpolnitev te zahteve nujen. 
 
 
Struktura celotnih 
stroškov v letu 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura celotnih stroškov v letu 2004: 
 

  [v %]  [v SIT] 

Stroški zaposlenih                                      74 2.016.223.289 

Materialni stroški                                        10 283.920.535 

Ankete, razvojnih nalog 5 136.961.368 

Mednarodno sodelovanje, donacije            6 170.543.299 

Investicije 4 105.277.249 

Popis prebivalstva                                      1 3.429.207 
   
SKUPAJ  100 2.716.354.948  

Stroški za zaposlene 
v letu 2004  

Ob sprejemu proračuna za leto 2004 je imel SURS na postavki za plače zaposlenih 
primanjkljaj, ki ga je pokril s prerazporejanjem znotraj postavk. Stroški za zaposlene so 
se glede na leto 2003 zvišali zaradi:  

• julijskega povečanja plač za 2,5 %,  
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• višjega regresa,  
• zvišanja stroškov za prevoz in prehrano in  
• izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 

2004  ter še za leto 2003 (od 1. 8. 2003). 
 

Materialni stroški v 
letu 2004  

Sredstva  iz t. i. materialnih stroškov se uporabijo za kritje stroškov, ki nastanejo pri 
opravljanju osnovne dejavnosti SURS-a in stroškov v zvezi z lastno dejavnostjo, ki se 
nanaša na stroške v zvezi s  prodajo publikacij in storitev.  
 
Za osnovno dejavnost je bilo porabljeno 267.420 tisoč SIT, in sicer: 

• za pisarniški material in storitve 81.258 tisoč SIT,  
• za posebni material in storitve 3.916 tisoč SIT,  
• za energijo, vodo, komunalne storitve 83.566 tisoč SIT,  
• za prevozne stroške in storitve 3.968 tisoč SIT,  
• izdatke za službena potovanja 6.061 tisoč SIT,  
• za tekoče vzdrževanje 38.037 tisoč SIT,  
• za najemnine 4.149 tisoč SIT (zemljiški prispevek in najem dvoran) in 
• druge operativne odhodke 46.464 tisoč SIT (stroški konferenc, avtorski 

honorarji, delo prek študentskega servisa, izdatki za izobraževanje 
zaposlenih). 

 
Stroški lastne 
dejavnosti  

V letu 2004 je bilo evidentiranih materialnih  stroškov v zvezi z lastno dejavnostjo 
16.500 tisoč SIT. 
 

Stroški za večja 
raziskovanja in 
projekte  

Stroški za večja raziskovanja oz. ankete so znašali 130.156 tisoč SIT.  
 

• V letu 2004 so bile iz te postavke financirane: Anketa o delovni sili, 
Anketa o porabi gospodinjstev, Anketa o potovanjih domačih prebivalcev, 
Ocenjevanje rastlinske pridelave, Intrastat, Gradbeništvo.  

 
• Na postavki Razvojne naloge je potekal projekt v zvezi z izdelavo 

strateškega načrta prenove informacijskega sistema. 
 

Stroški 
mednarodnega 
sodelovanja, 
donacije  

Za sodelovanje s tujino je bilo porabljeno iz slovenskega proračuna 44.116 tisoč SIT.  
 
Sredstva iz donacij so se uporabila za financiranje udeležb na sestankih, delavnicah in 
delovnih skupinah, ki jih je pripravil Eurostat, kot poseben program sodelovanja z 
novimi članicami EU-ja. Iz donacijskih sredstev so se izvajali tudi številni pilotni projekti 
na raznih področjih statistike. 
 

Stroški za nakup 
osnovnih sredstev  

• Za nakup osnovnih sredstev je bilo porabljeno 105.133 tisoč SIT.  
 

• Za nakup računalniške opreme 97.769 tisoč SIT (strojna in programska 
oprema, licence) ostalo pa za: stroj za kuvertiranje, najnujnejše 
pisarniško pohištvo in službeni avto. 

 
Stroški Popisa 2002 Na postavki Popis 2002 je bila izvedena v letu 2004 še zaključna faza, in sicer: 

urejanje, shranjevanje, varovanje, odvozi na uničenje in trajno arhiviranje popisnega 
gradiva.   
 

Med letom 2004 ni bilo večjih težav, zaradi predčasne zapore proračuna pa so nastopile ob koncu leta 
2004, ko SURS ni mogel  izvesti vseh predvidenih javnih naročil. Tako je ostalo del proračunskih sredstev 
neizkoriščenih in bo ta izpad bremenil leto 2005. 
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C. MEDNARODNO STATISTIČNO POSVETOVANJE  
 
Statistično spremljanje pojavov globalizacije in storitev – izzivi in nujnost je naslov 14. mednarodnega 
posvetovanja statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov oz. informacij, ki je potekalo od 8. 
do 10. novembra 2004 v hotelu Radin v Radencih.  

Posvetovanje je potekalo v treh sekcijah in vzporedno na petih okroglih mizah. Udeležilo se ga je 184 
strokovnjakov, od tega 25 iz tujine. Pisana sestava udeležencev je prispevala k izmenjavi bogastva znanja 
in idej ter vzpostavljanju novih delovnih in socialnih stikov doma in mednarodno.  

Čez celotno posvetovanje sta se prepletali dve glavni temi: izzivi evropskega statističnega sistema ter 
osnovna tema posvetovanja, povezana z različnimi pojavi globalizacije, predvsem s poudarkom na 
ekonomski globalizaciji in razvoju statistike storitev kot spremljajočega dejavnika teh globalizacijskih 
pojavov, ki zahteva drugačne, inovativne pristope pri zbiranju podatkov in razvoju metodologij.  

Program v sekcijah je bil sestavljen iz naslednjih vsebinskih področij:  

• Spremljanje ekonomske globalizacije;  
• Razvoj statistike storitev;  
• Drugi razvojni dosežki.  

Okrogle mize so obravnavale:  

• Evidenčno in statistično spremljanje nepremičnin; 
• Sodelovanje državnih institucij v procesu približevanja EMU; 
• Vloga in pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije pri prenovi procesov zbiranja, 

obdelovanja in izkazovanja podatkov; 
• Statistična podpora regionalizaciji in čezmejnemu povezovanju regij; 
• Varstvo in posredovanje statističnih podatkov za raziskovalne in analitične namene.  

 
Nič manj zanimive pa niso bile predstavitve, ki so potekale v preddverju. Poleg zaposlenih na SURS-u, ki 
so predstavili podatkovno bazo SI-STAT, statistično terminologijo, revizijo ekonomskih klasifikacij, so 
sodelovali tudi predstavniki Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki so predstavili svoje publikacije, 
ter predstavniki SAS Institute, ki so predstavili programsko orodje SAS za analizo podatkov.  
 
Pred začetkom posvetovanja je izšel zbornik v knjižni in elektronski obliki (CD-ROM), ki je vključeval 54 
prispevkov, pripravljenih za posvetovanje, s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku. Gradivo je bilo 
objavljeno tudi na spletnih straneh Statističnega urada RS.  
 
Ob zaključku je bila sprejeta odločitev za naslednjo vsebino posveta, ki bo v novembru 2005 v Radencih, 
in sicer:  

Izzivi in rešitve na področju komuniciranja z uporabniki.  
 
Tematika bo namenjena predvsem dvema aktualnima in med seboj prepletajočima temama:  

• izzivom, ki jih prinaša vse večji pomen statistike pri podpori politikam in posredovanju storitev 
za široko javnost in  

• še vedno relativno nizka statistična pismenost, ki predvsem skozi razvoj informacijske družbe 
zahteva ob razvoju orodij, ki jih ponuja informacijska družba, strateške in konkretne korake 
državnih statistik.  

 
Pri tem je sodelovanje z akademskim okoljem nujno v podpori konkretnim prednostnim politikam 
vključevanja v območje evra in spremljanju doseganja ambicioznih revidiranih lizbonskih ciljev. Prav slednji 
skozi zajemanje vseh treh sestavin razvoja – socialno, ekonomsko in okoljsko področje – zahtevajo 
premislek o ustreznem statističnem spremljanju napredka na tem področju.  
 
Področje makroekonomskih statistik in predvsem statistike javnih financ je z odkritjem t. i. »grškega 
primera« odprlo vprašanje kakovosti in neodvisnosti državnih statističnih uradov in sposobnosti Eurostata 
za učinkovito preverjanje kakovosti podatkov predvsem v zvezi s poročilom o primanjkljaju in dolgu države. 
 
V juniju 2004 so finančni ministri v okviru ECOFIN-a sprejeli sklep o potrebnih ukrepih za okrepitev 
statističnih uradov in naložili Komisiji, da pripravi ustrezne predloge v roku enega leta. Ti dogodki so 
pospešili pripravo Kodeksa dobre prakse in pripravo predloga statističnega zakona na ravni EU-ja. Na 
posvetovanju želimo seznaniti javnost in naše uporabnike o najnovejših dogajanjih na tem področju. 
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PRILOGA:  
 
 
Sporazumi o statističnem sodelovanju med državnimi statističnimi organi 
 

• Sporazum o sodelovanju med SURS-om in statističnim uradom Makedonije je bil podpisan 
v Skopju dne 9. 4. 2004; 

• Sporazum o sodelovanju med SURS-om in statističnim uradom Hrvaške je bil podpisan v 

• Ljubljani dne 6. 12. 2004; 

• v pripravi je podpis Sporazuma o sodelovanju med SURS-om in Statističnim uradom Srbije 
in Črne gore. 

 
 
Dogovori o sodelovanju med izvajalci državne statistike in drugimi institucijami 

 
 
Zaradi zahtevnosti nalog in velike odgovornosti za kakovost ter pravočasnost statistik je SURS v letu 
2004 sklenil posebne dogovore o medinstitucionalnem sodelovanju:  

• DOGOVOR o sodelovanju s Telekomom Slovenije, d. d., je bil podpisan 5. marca 2004.  

• 9. aprila 2004 je bil s Kmetijskim inštitutom Slovenije sklenjen DOGOVOR o sodelovanju pri 
določenih nalogah na področju statistike kmetijstva.  

• 26. aprila 2004 je bil med Ministrstvom za finance in SURS-om podpisan OPERATIVNI 
SPORAZUM za uspešno upravljanje projektov v okviru programa PHARE. 

• 29. in 30. aprila 2004 so potekali dogovori, na podlagi katerih je bil sklenjen SPORAZUM o 
sodelovanju in delitvi dela in stroškov pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v RS 
s Carinsko upravo RS.  

• 1. julija 2004 je bil med Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in SURS-om podpisan 
DOGOVOR o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik. 

• 30. decembra 2004 je SURS podpisal Dogovor o zagotavljanju individualnih podatkov o 
plačilih na in izplačilih z določenih podračunov javnofinančnih prihodkov z Upravo RS za 
javna plačila.  

 
 
 
Delavnice na področju statistike 
 
 

• Delavnica o kmetijskih statistikah in rabi administrativnih virov, ki jo je organiziral SURS v 
sodelovanju z MKGP-jem, je potekala 14. 11. 2003; 

• Delavnica o okoljskih statistikah, pomembnih za mednarodno izmenjavo podatkov, ki jo je 
organiziral SURS v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, je potekala 19. 3. 2004; 

• Delavnica o spremljanju stanovanjskega področja MOPE-ja in SURS-a je potekala 17. 6. 
2004; 

• Delavnica o varstvu podatkov, ki jo je za IVZ organiziral SURS, je potekala 14. 3. 2005. 
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Tabela 1: Abecedni seznam področnih statističnih sosvetov na Statističnem uradu RS  
 
Na spletni strani SURS-a so tekoče objavljene seje sosvetov skupaj z dnevnim redom in gradivom.  
Vsak sosvet je opremljen s podatki o vsebini, ki predstavlja okvir njegovega delovanja 
(http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp).  
 
 

 

1. Sosvet za ADMINISTRATIVNE VIRE PODATKOV 

2. Sosvet za NACIONALNE RAČUNE, FINANČNE IN MONETARNE STATISTIKE 

3. Sosvet za REGIONALNE STATISTIKE 

4. Sosvet za statistiko CEN  

5. Sosvet za statistiko DELA  

6. Sosvet za statistiko ENERGETIKE 

7. Sosvet za statistiko GOZDARSTVA  

8. Sosvet za statistiko GRADBENIŠTVA  

9. Sosvet za statistiko INFORMACIJSKE DRUŽBE 

10. Sosvet za statistiko IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

11. Sosvet za statistiko KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA  

12. Sosvet za statistiko KRIMINALITETE 

13. Sosvet za statistiko KULTURE  

14. Sosvet za statistiko NARAVNIH VIROV IN OKOLJA  

15. Sosvet za statistiko NEPREMIČNIN           NOVO !!! 

16. Sosvet za statistiko NOTRANJE TRGOVINE IN STORITVENIH DEJAVNOSTI  

17. Sosvet za statistiko PREBIVALSTVA  

18. Sosvet za statistiko RAČUNOV ZA DRŽAVO  

19. Sosvet za statistiko RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN TEHNOLOGIJE  

20. Sosvet za statistiko RUDARSTVA IN INDUSTRIJE  

21. Sosvet za statistiko SOCIALNE ZAŠČITE  

22. Sosvet za statistiko TRANSPORTA 

23. Sosvet za statistiko TURIZMA  

24. Sosvet za statistiko ZDRAVJA        NOVO !!! 

25. Sosvet za statistiko ZUNANJE TRGOVINE  

26. Sosvet za statistiko ŽIVLJENJSKE RAVNI 
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 Tabela 2: Notranje organizacijske enote Statističnega urada RS  
 

 
I. SEKTOR ZA SPLOŠNO METODOLOGIJO IN STANDARDE 

• Oddelek za vzorčenje in anketno metodologijo 
 

 
II. SEKTOR ZA NACIONALNE RAČUNE 

 
 

III. SEKTOR ZA STATISTIKO CEN IN SATELITSKE RAČUNE 
• Oddelek za paritete kupne moči in 

proizvajalčeve cene 
• Oddelek za cene življenjskih potrebščin 

 
    

IV. SEKTOR ZA PROIZVODNE IN STORITVENE STATISTIKE 
• Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti 
• Oddelek za statistiko transporta 
• Oddelek za statistiko storitvenih dejavnosti 

• Oddelek za statistiko informacijske družbe in turizma 
• Oddelek za statistiko zunanje trgovine 

 
 

V. SEKTOR ZA STRUKTURNE STATISTIKE, KLASIFIKACIJE IN REGISTER PODJETIJ 
• Oddelek za vodenje SPR 
• Oddelek za strukturno statistiko podjetij 

• Oddelek za razvoj SPR in demografijo podjetij 

 
 

VI. SEKTOR ZA DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE 
• Oddelek za demografsko statistiko 
• Oddelek za statistiko dela 

 

• Oddelek za statistiko življenjske ravni 
• Oddelek za statistiko socialnih storitev 

 
VII. SEKTOR ZA STATISTIKO NARAVNIH VIROV, OKOLJA, REGIONALNE STATISTIKE IN 

GEOMATIKO 
• Oddelek za statistiko okolja in energetike 
• Oddelek za statistično geomatiko in GIS 

• Oddelek za regionalne statistike 
• Oddelek za statistiko kmetijstva, gozdarstva, ribištva 

in lova 
 

 
VIII. SEKTOR ZA IZKAZOVANJE STATISTIČNIH PODATKOV IN METOD 

• Oddelek-Informacijsko središče 
• Oddelek za elektronsko diseminacijo in 

mednarodno poročanje 
• Oddelek-Uredništvo 

• Oddelek-Tiskarna in knjigoveznica 
• Oddelek za operativno in tehnično podporo 
• Oddelek priprave za tisk 

 
 

IX. SEKTOR ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO STATISTIČNIH PODATKOV TER VZDRŽEVANJE 
• Oddelek-Anketni studio 
• Oddelek za operativno koordinacijo zbiranja 

in odpreme podatkov primarnih virov 
• Oddelek za zbiranje in kontrolo popolnosti 

zajetja 
• Glavna pisarna in vložišče 
• Oddelek za zajem podatkov 
 

• Prvi oddelek za analizo in kontrolo vhodnih baz 
podatkov 

• Drugi oddelek za analizo in kontrolo vhodnih baz 
podatkov 

• Tretji oddelek za analizo in kontrolo vhodnih baz 
podatkov 

• Oddelek za tehnološko in operativno pripravo dela 
 

X. SEKTOR ZA  INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO IN TEHNOLOGIJO 
• Oddelek za informatizacijo vhodnih 

procesov 
• Oddelek za informatizacijo zajema in 

urejanja podatkov 
 

• Oddelek za informatizacijo statističnih procesov 
• Oddelek za sistemsko, tehnično in operativno 

podporo 

 
1. SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE 
 
2. SLUŽBA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE 
 
3. SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA 
 
4. SLUŽBA ZA FINANČNO POSLOVANJE 
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