
REPUBLIKA SLOVENIJA

 

 Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 241 51 00; telefaks: (01) 241 53 44; e-pošta: gp.surs@gov.si; www.stat.si 

Identifikacijska št. za DDV: SI97093726; MŠ: 5022932 

1/1 

 

Sektor za proizvodne in storitvene statistike 

 

Šifra: 013-13/2005/13  

Datum: 30. 12. 2005 

 

 

ZAPISNIK 

 

Tema sestanka:  4. seja statističnega sosveta za statistiko informacijske družbe 

Zapisala:  Andreja Kačič 

Kraj sestanka:  Seminarska dvorana na Statističnem uradu RS 

 Vožarski pot 12, Ljubljana 

Datum in ura: 01. 12. 2005 ob 9.00 uri 

 

Navzoči: Vesna Prodnik Pepevnik, Mobitel d.d., predsednica 

 Edita Glinšek, Statistični urad RS (SURS), namestnica predsednice 

 Andreja Kačič, Statistični urad RS (SURS), tajnica sosveta 

 Rotija Kmet Zupančič, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
(UMAR) 

 Samo Jošt, Telekom Slovenije d.d. 

 Branka Tušek, Pošta Slovenije d.o.o. 

 Aleksander Kmetec, Western Wireless International d.o.o. 

 Janja Varšek, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) 

 Denis Šparaš, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) 

 Gregor Krsmanovič, Simobil d.d. 

 Alenka Škafar, Statistični urad RS (SURS) 

 Vida Lipovšek, Statistični urad RS (SURS) 

 Andrej Tomšič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(MVZT) 

 Alenka Tepina, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske 
komunikacije (MG) 

 Zdenka Repotočnik, Statistični urad RS (SURS) 

 Sašo Stevanovič, Statistični urad RS (SURS) 

  

Odsotni: Janez Klemenc, Banka Slovenije (BS) 

 Andrej Merlak, Debitel d.d. 

 Vasja Vehovar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV) 

 Bojana Jemec Zalar, Statistični urad RS (SURS) 

 

Zapisnik prejmejo: vsi vabljeni 

 



 

 2/2
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Dnevni red:  

1. Uvodni nagovor vodje Sektorja za proizvodne in storitvene statistike in spremembe v 
članstvu sosveta (Alenka Škafar, SURS): 

a. Podaljšanje mandata predsednici sosveta Vesni Prodnik Pepevnik. 
b. Novi člani sosveta – Denis Šparaš iz Agencije za pošto in elektronske 

komunikacije, Alenka Tepina z Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za 
elektronske komunikacije in Aleksander Kmetec z Western Wireless 
International. 

2. Potrditev dnevnega reda sosveta. 

3. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje sosveta. 

4. Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 
2006 (Alenka Škafar, SURS). 

5. Pregled najpomembnejših opravljenih nalog v letu 2005 in predstavitev rednih in 
razvojnih nalog s področja dela v letu 2006 (Edita Glinšek, SURS) 

a. Časovna opredelitev spremljanja podatkov o telefonskih priključkih in 
uporabnikih v javnih mobilnih telefonskih omrežjih (Vida Lipovšek, SURS). 

6. Sodelovanje SURS – APEK (SURS: Alenka Škafar, Vida Lipovšek, Zdenka Repotočnik, 
Andreja Kačič, APEK: Janja Varšek, Denis Šparaš). 

a. Predstavitev sodelovanja v okviru delovnih skupin za: 
- telefonska omrežja 
- ozka in širokopasovna omrežja 
- poštne storitve 
- indeks proizvajalčevih cen (na področju telekomunikacij in pošte). 

b. Rezultati sodelovanja (COINS 2005, morebitna nadomestitev rednih 
raziskovanj o elektronskih komunikacijah 2006). 

7. Predstavitve: 

a. Statistika v luči priprave predloga nove poštne direktive (Denis Šparaš, APEK). 
b. Dejavnosti v zvezi z NACE Rev 2 (Sašo Stevanovič, SURS). 
c. Spremljanje razvoja informacijske družbe: eEUROPE 2005 - i2010  

(Andrej Tomšič, MVZT). 

8. Razno. 

 

Povzetek razprave in sklepi: 

1. Alenka Škafar (SURS) je pozdravila vse prisotne. Nato je povedala, da je dosedanji 
predsednici sosveta Vesni Prodnik Pepevnik (Mobitel d.d.) pretekel mandat in predlagala, 
da se ji ta podaljša še za naslednja tri leta. Vesna Prodnik Pepevnik se je s tem strinjala. 
Alenka Škafar je predstavila tudi nove člane sosveta, to so Denis Šparaš (APEK), Alenka 
Tepina (MG, Direktorat za elektronske komunikacije) in Aleksander Kmetec (Western 
Wireless International d.o.o.). Vesna Prodnik Pepevnik je predstavila še Gregorja 
Krsmanoviča (Simobil d.d.), ki je nadomeščal Andreja Špika (Simobil d.d.). 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

2. Vesna Prodnik Pepevnik je ugotovila sklepčnost sosveta, dnevni red je bil sprejet. 

Sklep: Dnevni red je bil sprejet. 
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3. Obravnavali smo zapisnik prejšnje seje. Vida Lipovšek (SURS) je v zvezi s sklepom iz 
točke 1.2 povedala, da je nova definicija uporabnikov mobilnih telefonov na naročnino in 
predplačniških kartic (veljavna od 01. 07. 2005) spremenila končne podatke, in sicer 
število naročnikov se je zmanjšalo za 4%, število uporabnikov predplačniških kartic pa za 
10%. Podatkov po novi definiciji za prejšnja obdobja pa operaterji, razen Western 
Wireless International d.o.o., ne morejo posredovati. Zato podatki od junija 2005 do junija 
2006 ne bodo primerljivi in SURS ne bo mogel izračunavati indeksov gibanja števila 
uporabnikov mobilnega omrežja. 

Alenka Škafar je poudarila tudi uresničitev sklepa 1.3. o aktivnem sodelovanju med 
APEK-om in SURS-om. Slednje je v letu 2005 res postalo zelo aktivno, saj sta imeli 
organizaciji več sestankov, ustanovljene pa so bile tudi posebne delovne skupine za 
določene tematike, katerih skupen rezultat je protokol za izmenjavo podatkov med APEK-
om in SURS-om. Slednje bo razbremenilo poročevalske enote in izboljšalo kakovost 
podatkov, kar je pozdravila tudi Vesna Prodnik Pepevnik. Podrobnejši opis sodelovanja 
med APEK-om in SURS-om je v točki 6 tega zapisnika. 

Vsi ostali sklepi prejšnjega sosveta so bili izvršeni. 

Sklep: Sklepi prejšnje seje sosveta so bili izvršeni in zapisnik je bil sprejet. 

4. Alenka Škafar je predstavila naloge in cilje SURS-a v letu 2006. Urad vsako leto konec 
pomladi pripravi dva dokumenta, in sicer Poročilo o izvajanju LPSR (Letni program 
statističnih raziskovanj) za preteklo leto in Prednostne redne in razvojne naloge za 
prihodnje leto. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani SURS-a. V letu 2006 se 
bo Urad pripravljal na prevzem evra v letu 2007, prevzem nove klasifikacije dejavnosti v 
letu 2008 in na predsedovanje Slovenije v EU v letu 2008. Naloga Urada bo tudi nudenje 
podatkovne podpore za pripravo strukturnih reform in uresničevanje strateških razvojnih 
ciljev (Lizbonska deklaracija, Strategija razvoja Slovenije). V letu 2006 bo SURS uvajal 
Kodeks ravnanja evropske statistike, ki ga je Evropska Komisija sprejela maja 2005, 
vsebuje pa 15 načel za izboljšanje kakovosti statističnih podatkov. Poleg tega bo SURS 
še naprej izvajal skrb za varovanje podatkov in informiral javnost o vseh pomembnih 
statističnih podatkih in informacijah. Slednje namerava uresničevati predvsem s 
povečevanjem spletne ponudbe, zlasti na področju časovnih vrst, metodologij raziskovanj 
in z objavljanjem vse več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT ter posledično postopno 
ukinjanje tiskanih publikacij ali zmanjševanje njihovega obsega. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

5. Edita Glinšek (SURS) je predstavila opravljene naloge v letu 2005 in bodoče naloge v 
2006 s področja statistike informacijske družbe. V letu 2005 je SURS uspešno izvedel 
letna raziskovanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v 
gospodinjstvih, podjetjih in posebej v finančnem sektorju. Podatki so bili do dneva seje že 
objavljeni v obliki Prve informacije (PO) in na Eurostatovem portalu New Cronos. Vsa 
omenjena raziskovanja bodo izvedena tudi v letu 2006. Na področju komunikacij so bili v 
letu 2005 zbrani podatki Pošte Slovenije in fiksne ter mobilne telefonije, vse četrtletno. 
Podatke za vprašalnik COINS (Communication and Information Services) je SURS-u v 
letu 2005 posredoval APEK. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

5a. Vida Lipovšek je operaterje pozvala o možni spremembi kritičnega trenutka časa 
spremljanja podatkov o telefonskih priključkih in uporabnikih v javnih mobilnih telefonskih 
omrežjih. Vesna Prodnik Pepevnik je povedala, da je s strani Mobitela d.d. sprememba 
možna, Gregor Krsmanovič in Aleksander Kmetec pa sta izjavila, da sta pri posredovanju 
podatkov oba operaterja vezana na objavo podatkov celotne skupine podjetja, zato 
dvomita v možnost take spremembe.  

Sklep: SURS bo posredoval prošnjo z obrazložitvijo predlogov o spremembah vsem 
operaterjem in jih prosil za njihovo mnenje. 
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6. Kot je bilo že omenjeno v 3. točki tega zapisnika, sta SURS in APEK v letu 2005 aktivno 
sodelovala, in sicer v okviru mnogih sestankov ter delovnih skupin. Slednje so 
usklajevale definicije spremenljivk, ki jih zbirata obe inštituciji, od koga in kdaj jih zbirata 
ter komu in kdaj poročata pridobljene podatke. 

6a. Vida Lipovšek je predstavila delovni skupini za mobilna in fiksna telefonska omrežja. 
Ugotovili sta, da APEK zbira vse podatke, ki jih trenutno zbira SURS, s tem, da so APEK-
ovi podatki bolj podrobni, vir podatkov pa je enak. Končni rezultat delovnih skupin bo 
protokol za posredovanje podatkov med APEK-om in SURS-om. 

Vesna Prodnik Pepevnik je glede izmenjave podatkov med APEK-om in SURS-om 
poudarila, da mora APEK po Zakonu o elektronskih komunikacijah za posredovanje 
podatkov vedno dobiti soglasje operaterjev. Po Zakonu o statistiki ima SURS sicer 
pravico do vseh podatkov, vendar jih mora dobiti direktno od operaterjev, načeloma pa 
nima pravice do teh podatkov v obliki posredovanja od APEK-a. Vesna Prodnik Pepevnik 
je zato predlagala tripartitni dogovor med APEK-om, SURS-om in operaterji. Gregor 
Krsmanovič je nato predlagal, da se pravniki APEK-a in SURS-a najprej dogovorijo, kaj je 
pravno pravilno v zvezi z zbiranjem in s posredovanjem podatkov, nato pa se naj za 
mnenje vpraša še operaterje. Ko bo vse dogovorjeno in jasno, pa se bodo zbirali in 
posredovali podatki. 

Sklep: SURS in APEK bosta razčistila pravno vsebino glede zbiranja in posredovanja 
podatkov operaterjev, nato pa bi se sprejel tripartitni dogovor med APEK-om, SURS-om 
in operaterji. 

Denis Šparaš (APEK) je predstavil delovno skupino za pripravo podatkov o poštnih 
storitvah. SURS zbira podatke na področju poštnih storitev samo od Pošte Slovenije 
d.o.o., to pa je bil tudi edini podatek, ki ga je do leta 2005 dobil v vednost tudi APEK. 

Evropska Komisija je nacionalnim regulatorjem poslala vprašalnik, ki temelji na 
metodoloških osnovah Eurostatovega vprašalnika COINS in ki naj bi ga izpolnili s svojimi 
podatki ob pomoči statističnih uradov. Rezultati raziskovanja bodo izhodišče za pripravo 
novega predloga Direktive za področje poštnih storitev (do sredine 2006). V vprašalniku 
naj bi bili vpisani podatki o poštnih in tudi kurirskih storitvah. APEK je zbiral podatke o 
poštnih in kurirskih storitvah od enot, ki so jim bili izdani ugotovitveni sklepi. Za tiste 
izvajalce, ki nimajo ugotovitvenega sklepa in so registrirani v dejavnosti 64.12, je SURS 
nudil pomoč APEK-u s pripravo vzorca, izračunom uteži in agregatnih podatkov. Alenka 
Škafar je izrazila željo, da bi zbrane podatke vprašalnika Evropske Komisije objavil tudi 
SURS, saj naj bi vse podatke, ki jih pošljemo v tujino, objavili tudi doma. Denis Šparaš je 
ob tem opozoril, da naletimo zopet na že omenjen pravni problem izmenjave podatkov, 
še posebej ker gre v primeru vprašalnika Evropske Komisije za aktivnosti, ki nimajo 
izrecne pravne podlage v Poštni Direktivi. 

Sklep: Če bo SURS želel objaviti podatke, ki jih bo zbral APEK na področju poštnih 
storitev, bo prav tako potreben ustrezen dogovor za posredovanje podatkov. Denis 
Šparaš) je ob tem izrazil dvom v možnost objave podatkov, saj bodo na ravni EU 
objavljeni podatki v agregatni obliki za vseh 25 držav članic, prav tako pa za zbiranje teh 
podatkov še ni pravne podlage. 

Andreja Kačič (SURS) je predstavila delovno skupino za ozka in širokopasovna 
omrežja. Tako APEK kot SURS zbirata podatke o dostopu do interneta po ozkopasovnih 
in širokopasovnih omrežjih, s tem da ima APEK bolj podrobno razdelitev podatkov znotraj 
teh omrežij. Glavna razlika je vir informacij za te podatke. APEK zbira podatke pri 
ponudnikih (operaterji), SURS pa pri uporabnikih (gospodinjstva, podjetja). Skupen 
rezultat (npr. gospodinjstva z ISDN, podjetja z ISDN) bi tako moral biti vsaj približno enak 
in bi lahko služil za primerjavo in iskanje razlogov za morebitno razliko. SURS podatke iz 
svojih raziskovanj tudi analizira glede na tip opazovane enote, npr. gospodinjstva, ki 
imajo ISDN, glede na dohodek, število otrok; ali pa podjetja, ki imajo ISDN glede na 
število zaposlenih, dejavnost in podobno. APEK in SURS s svojimi raziskovanji dodatno 
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ne obremenjujeta enot, saj so le te v obeh primerih različne. Podatki se tako ne 
podvajajo, lahko pa odlično služijo za primerjavo, saj navsezadnje merijo isti pojav. Sklep 
delovne skupine je bil, da APEK in SURS nadaljujeta s svojimi raziskovanji. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

Zdenka Repotočnik (SURS) je predstavila delovni skupini za razvoj indeksov 
proizvajalčevih cen telekomunikacijskih in poštnih storitev. SURS namreč želi iz 
podatkov, ki jih oz. jih naj bi zbiral APEK, zaenkrat računati indeks cen, sestavljen iz 
indeksov cen za fiksno in mobilno telefonijo ter indeksa cen za internet. Pri tem je 
potrebna strokovno pomoč APEK-a in operaterjev, ker je raziskovanje cen na tem 
področju zelo zahtevno in kompleksno. To pa sta potrdila tudi Vesna Prodnik Pepevnik in 
Andrej Tomšič (MVZT), ki je tudi ponudil strokovno pomoč. Tako bi delovni skupini za 
cene v prvi polovici 2006 pripravili metodologijo in testne izračune indeksa cen. Pri tem 
predvidevajo, da se bo potrebno s prošnjo za individualne podatke obrniti na posamezna 
podjetja. Pri tem je Gregor Krsmanovič pripomnil, da pogreša zbiranje mednarodno 
primerljivih podatkov, ki bi bili zanimivi za poslovno obveščanje operaterjev. Omenil je 
tudi, da je zbiranje podatkov o cenah storitev s področja telekomunikacij na osnovi javno 
objavljenih podatkov zelo problematično, s čimer se je strinjala tudi Zdenka Repotočnik, 
saj javno objavljene cene ne vsebujejo popustov in niso vedno sproti posodobljene. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. SURS bo pri razvoju metodologije 
indeksov cen sodeloval s poročevalskimi enotami in APEK-om. 

6b. Glavni cilj sodelovanja med APEK-om in SURS-om je razbremenitev poročevalskih enot 
in izboljšanje kakovosti zbranih podatkov. To bi dosegli z ukinitvijo rednih raziskovanj o 
elektronskih komunikacijah na SURS-u v prihodnje, podatke pa bi zagotovil APEK. Prvi 
rezultat sodelovanje je bil prevzem vprašalnika COINS 2005 s strani APEK-a. Pri tem je 
Vesna Prodnik Pepevnik poudarila, da je potrebno pri zbiranju podatkov jasno določiti 
definicije spremenljivk, kar velja tudi za definicije podatkov, posredovanih po bodočem 
protokolu med APEK-om in SURS-om. V primeru ohlapnih definicij pa je potrebno zbrane 
podatke pred pošiljanjem v tujino poslati v verifikacijo poročevalskim enotam, da ne bo 
prihajalo do napačnih interpretacij. Gregor Krsmanovič je pojasnil, da Evropska Komisija 
namenoma pušča definicije spremenljivk tako ohlapne, da se lahko prilagodijo 
nacionalnim potrebam. 

Sklep: Pri zbiranju in posredovanju podatkov so potrebne zelo jasne definicije 
spremenljivk, kar morata v prihodnje upoštevati tako SURS kot APEK. 

7. Sledile so naslednje predstavitve: 

7a. Denis Šparaš je predstavil namen Poštne Direktive, ki je vzpostavila regulatorni okvir za 
razvoj poštnega sektorja na ravni Skupnosti in postavila temelje za izgraditev enotnega 
notranjega trga poštnih storitev. Razpolaganje z ustreznimi in relevantnimi poštnimi 
statističnimi podatki je temeljna predpostavka in pogoj pri pripravi novega oz. 
spremenjenega regulatornega okvirja, ki mora biti predlagan do konca leta 2006. Poštne 
storitve so v zadnjem desetletju doživele hitre in korenite spremembe, zato je star 
statistični sestav postal pomanjkljiv in zahteva spremembe. Komisija je na tem področju 
prevzela iniciativo in s pomočjo vseh zainteresiranih strani izdelala vprašalnik, ki bo zajel 
kar se da točne statistične podatke, pridobljene na trgu poštnih storitev. To bo pripomoglo 
k oblikovanju nove Poštne Direktive, katere temeljni cilji so: popolna liberalizacija trga 
poštnih storitev, standardizacija, ustrezno visoka kakovost in konkurenčnost. APEK bo 
tako zbiral podatke, ki bodo pokrivali celoten poštni sektor in omogočali ločitev po vrstah 
storitev. Pri tem se je Denis Šparaš zahvalil SURS-u, ki je sodeloval pri prvem tovrstnem 
zbiranju podatkov v 2005. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 
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7b. Sašo Stevanovič (SURS) je predstavil spremembe zaradi revizije klasifikacijske 
dejavnosti NACE, ki naj bi zagotavljala večjo mednarodno primerljivost podatkov in 
prilagoditev strukturnim spremembam v gospodarstvu. Revidirana klasifikacija je veliko 
bolj razčlenjena in vsebuje več novih storitvenih področij. V veljavo bo stopila 01. 01. 
2008. Na področju informacijske družbe bo imela novo področje J – Informiranje in 
komunikacije, ki bo vsebovalo 6 oddelkov: 58  Založništvo (iz sedanjega podpodročja 
DE), 59  Dejavnosti v zvezi s filmi in zvočnimi zapisi (iz sedanjega področja O), 60  
Radijska in televizijska dejavnost (iz sedanjega področja O), 61  Telekomunikacije (iz 
sedanjega področja I), 62  Dejavnosti informacijske tehnologije (del računalništva iz 
sedanjega področja K) in 63  Dejavnosti informacijskih storitev (del računalništva iz 
sedanjega področja K, tiskovne agencije iz področja O). Poštna in kurirska dejavnost bo 
v področju H – Promet in skladiščenje. Vsa pojasnila postavk nove klasifikacije so 
trenutno na voljo le v angleščini (priloga v gradivu), v slovenščini pa bodo na voljo do 
konca junija 2006. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

7c. Andrej Tomšič je predstavil spremljanje in vzpodbujanje razvoja informacijske družbe na 
ravni EU. eEurope 2005, ki je temeljil na vzpodbujanju razvoja e-uprave, e-zdravja, e-
učenja, e-poslovanja, ustrezni spletni varnosti in širjenju širokopasovnih povezav, je s 
koncem leta 2005 zaključen. Evropska Komisija pa je v 2005 za naslednjih 5 let sprejela 
nov strateški okvir i2010, katerega cilj je predvsem povečati zaposlovanje in vzpodbujati 
ekonomsko rast evropskih držav. i2010 je sestavni del prenovljene lizbonske strategije in 
definira aktivnosti Evropske Komisije in držav članic na področju informacijske družbe. 
i2010 predstavlja krovno strategijo za razvoj informacijske družbe v državah članicah, ki 
jo morajo upoštevati pri pripravi nacionalnih reformnih planov za doseganje ciljev 
lizbonske strategije. 

Sklep: Prisotni člani sosveta so sprejeli informacije. 

8. Vesna Prodnik Pepevnik je SURS obvestila, da z letom 2006 ukinjajo NMT in uvajajo 
storitev Number portability oz. prenosljivost številk pri zamenjavi operaterja. Opozorila je 
tudi, da je na trgu nova poročevalska enota Volja mobil d.d.. Poleg slednje se na trgu 
elektronskih komunikacij pojavlja vedno več novih ponudnikov teh storitev (npr. T2 d.o.o). 
V sosvet pa bi lahko povabili še kakšne druge organizacije, npr. Slovensko združenje 
ponudnikov dostopa do interneta SISPA (Slovene Internet Service Provider Association). 

Med povezavami, ki jih APEK vzpostavlja na domači spletni strani v komentar javnosti, bi 
lahko dodali tudi povezavo na sosvet za informacijsko družbo. 

Sklep: SURS bo premislil o morebitnih novih članih sosveta. APEK bo na domači spletni 
strani vzpostavil povezavo do gradiva o sosvetu za informacijsko družbo in ponudil 
možnost za komentarje s strani javnosti. 

Zaradi tematike sosveta se je seji naknadno pridružila Metka Zaletel (SURS) in 
operaterje seznanila s težavami, s katerimi se SURS spopada pri pripravi vzorcev 
telefonskih anket. Vedno manj gospodinjstev ima fiksni telefon, zato bi SURS pri 
anketiranju uporabljal imenik številk mobilnih telefonov. Ker vsi mobilni operaterji te 
številke že posredujejo Telekomu Slovenije d.d., bi bilo najbolj ustrezno, da bi jih le-ta 
posredoval naprej SURS-u. Vendar pa se SURS o tem do konca leta 2005 še ni uspel 
dogovoriti s Telekomom Slovenije d.d.. 

Sklep: SURS se bo v 2006 poskusil dogovoriti s Telekomom Slovenije d.d. za 
posredovanje številk mobilnih telefonov. Če dogovor ne bo uspel, se bo dogovoril 
neposredno z operaterji. 

Gregor Krsmanovič je v zvezi z lanskim vprašalnikom APEK-a za analize trgov pripomnil, 
da bi bilo bolje, če bi se APEK pred pošiljanjem vprašalnikov operaterjem z njimi prej 
posvetoval o ustreznosti vsebine teh vprašalnikov. 
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Vida Lipovšek pa je v zvezi z izmenjavo podatkov med APEK-om in SURS-om poudarila, 
da bi SURS poleg letnih podatkov, ki naj bi jih APEK zbiral namesto SURS-a, potreboval 
tudi četrtletne podatke, saj jih trenutno zbira po tej periodiki že od leta 2003 naprej. 
Slednje se bo upoštevalo v protokolu APEK - SURS. 

Vesna Prodnik Pepevnik je zaključila sejo z zahvalo APEK-u za aktivno sodelovanje s 
SURS-om in nasploh pozdravila sodelovanje vseh akterjev na področju informacijske 
družbe, saj se le s kooperativnim delovanjem vzpodbuja razvoj informacijske družbe v 
Sloveniji. 

Sklep: APEK se bo v prihodnje pri oblikovanju vprašalnikov za analize trgov posvetoval z 
operaterji. Četrtletna periodika zbiranja podatkov APEK-a bo upoštevana v protokolu za 
izmenjavo podatkov med APEK-om in SURS-om. 

 

 

 

        Vesna Prodnik Pepevnik, 

            predsednica sosveta  


