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Predlog za izdajo zakona o DRŽAVNI STATISTIKI - EPA 178 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 22. aprila 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRŽAVNI STATI- 
STIKI S TEZAMI IN 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NACIONALNEM 
PROGRAMU STATISTIČNIH RAZISKOVANJ S TEZAMI, 

ki vam ju pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. S tem umikamo predlog za izdajo zakona 
o državni statistiki z osnutkom zakona in predlog za izdajo 
zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj 

z osnutkom zakona, ki smo vam ju poslali v obravnav"' 
sprejem z dopisom št. 05-01/92-7/1-8 z dne 3/12-199^- 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P0^. 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. HJ 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije te 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora B0P^ pri 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika r 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove 
sodelovala:: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Sloven''8 

za statistiko, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Zavoda P®PU 

blike Slovenije za statistiko. 

POVZETEK 

Zaradi potrebe po lzvrievan|u vseh relevantnih statlstlč- 
nihfunkcij države ter zaradi »evropeizacije« slovenske 
statistlkeje predlagan sprejem Zakona o državni stati- 
stiki. Globalnapravno-poiltična osamosvojitev Repu- 
blike Slovenije je bila že napravljena z Ustavnim zako- 
nom za Izvedbo temeljne ustavnellstine o samostojnosti 
In neodvisnosti Republike Slovenije (UI.RS, leto 1, it. 1/ 
91), s sprejetjem predlaganega zakona pa bi odpadla, 
potreba po smiselni uporabi predpisov blvfte Jugoslavije 
na zadevnem normativnem področju. 

Predlagani zakon Ima namen sistemsko zaokroženo ure- 
dltlstatlstlčnl normativni sistem Republike Slovenije 
- ga »evropelzlratl« In Izvršiti transformacijo Iz doseda- 

njega federalističnega modela, ki je nasta|al v P09 L. 
prejinjegasamoupravnega sistema v model samo'i 
nega funkcioniranja alovenske državne stati« 
v pogojih tržno delujoče ekonomije. 

Zakon je pripravljen na temelju podrobne proučitve 
dltev statističnih sistemov v evropskih državah, P° 
tega pa je tudi konkretno usklajen z eksperti stati* j 
nega oddelka EFTE In EUROSTATA (statistični u" 
Evropskih skupnosti). 

Na podlagi tega zakona bodo Izdani nekateri podz« 
sklpredplsl, za kar je pooblaščena Vlada Republike •> 
venlje Inpredstojnik Centralnega statlstlčnege "".j. 
Republike Slovenlje.Zaradi novih funkcij državne « v 
stike bo potrebno zagotovitidodatna finančna sredstv 
državnega proračuna. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o državni statistiki 

i. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Statistični sistem kot del globalnega družbenega sistema ima 
funkcijo, da stalno ali občasno zbira, obdeluje in izkazuje 
relevantne statistične podatke. Najpomembnejša plat vsakega 
statističnega sistema je njegova informativna vrednost ozi- 
roma sposobnost zagotovitve statističnega podatka, ki je 
bodisi sam po sebi neposredna informacija bodisi le osnova 
za izdelavo relevantnih informacij. Zaradi tega morajo biti 
lastnosti kvalitetnega statističnega sistema: 

- zadovoljivost (ustrezati mora potrebam uporabnikov) 
- konsistentnost (imeti mora povezan kategorialni aparat, 
enotna načela in standarde itd.) 
- kompletnost (pokrivati mora vsa področja, pomembna za 
statistično merjenje) 
- proporcionalnost (ne sme biti ne preobsežen, po drugi 
strani pa se tudi ne sme spuščati v podrobnosti) 
- primerljivost (spoštovati mora načela statističnih kratkoroč- 
nih in dolgoročnih časovnih serij) 
- ažurnost in aktualnost (pravočasno mora zadovoljevati 
potrebe uporabnikov ter zagotavljati podatke o aktualnih 
dogodkih iz okolja) 
- racionalnost (biti mora gospodaren in tehnično ustrezen). 

Sedanja normativna ureditev delovanja statističnega sistemav 
Republiki Sloveniji temelji na predpisih bivše Jugoslavije, 
kijih po osamosvojitvi uporabljamo kot republiške predpise, 
če niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. 

Po izvedeni osamosvojitvi Republike Slovenije ter njenem 

mednarodno pravnem priznanju je samoumevno, da j® i5|iJ 
držna sedanja situacija na področju normativnega sf 

nega sistema. Iz zornega kota pravno-politične samos'®Lrf 
Slovenije je izredno pomemben 4. člen usta ti ir 

zakonaza izvedbo temeljne ustavne listine o samostoJ^tf 
Republikei 

neodvisnosti Republike Slovenije (Ul. RS, leto I, št. "-6|ji, 
katerem se v Republiki Sloveniji zvezni predpisi upor® / 
smiselno kot republiški predpisi, če niso v nasprotju 9L/i 
nim redom Republike Slovenije. Naslednji izjemno P° |j0' 
ben moment je bil sprejetje Ustave Republike Slovaki) 
ustavnega zakona za njeno izvedbo (Ul. RS, leto I, a? 
V skladu z določbo 1. odstavka 1. člena navedenega^* 
nega zakona ostanejo v veljavlpredpisi in drugi splošni «^ 
so veljali na dan razglasltvenove Ustave. Določbe pr0%t& 
ki niso v skladu z novo Ustavo, pa je treba z njo u» 
najkasneje do 31.12. 1993. 

V ožjem smislu statistični normativni sistem v tem 
ureja Zakon o statističnih raziskovanjih, pomembnih z® ^ 
bilko (Ul. SRS, št. 11/88) in v skladu s 4. členom naveo ^ 
ustavnega zakona smiselno tudi Zakon o statističnih r«7) HJ 
vanjih, ki imajo pomen za vso državo (Ul. SFRJ, št. 39/' gpfr 
podlagi teh normativov so se izdajali petletni in letni \ 
činski) odloki, ki so določali programe statističnlhrazis* 
Po dikciji veljavne statistične zakonodaje statistična r8 ^ 
vanja zagotavljajo relevantne podatke o stanju na P°s

or/ 
nih področjih družbenega sistema, o stanju in gibanju V ^ 
valstva ter o ekonomskih in drugih masovnih pojavih-/ 
stična institucija je po svoji naravi pretežno funkd0 

upravni sistem In iz tega aspekta je povsem očitna ^ 
ambivalentna funkcija - na eni strani zagotavlja pof10 

poroči*1 



Cke 0 dejanskem stanju (t.i. faktološke premise) iz druž- 
Svoiih 9 oko'ia za potrebe države, po drugi strani pa rezultate 
nikorn raziskovani daie vsem drugim zainteresiranim uporab- 

ah r?ern P°g,edu normativni statistični sistem poleg navede- vahP°dr°bneje urejajo še naslednji predpisi: Zakon o osno- 
sisto ga sistema informiranja in o informacijskem 

federacije <UI- SFRJ. 68/81), Zakon o družbenem 
r6o®, u informiranja (Ul. SRS, št. 10/83), Zakon o enotnem 
lasti • Prebivalstva (Ul. SFRJ, št. 24/86), Zakon o evidenci 
in pR,2ltve občanov in o registru prebivalstva (Ul. RS, št. 6/83 
Stsn/7 Zakon o uvedbi matične številke občana (Ul. SFRJ, 
1/8q. |)' Zakon o enotni matični številki občanov (Ul. SRS, št. 
18/am on o enotni evidenci prostorskih enot (Ul. SFRJ, št. 
?6) 7 2akon o enotni klasifikaciji dejavnosti (Ul. SFRJ, št. 6/ 
|(rr,.fakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
*ako 9°sPodarstev v 1991 letu (Ul. SFRJ, št. 3/90 in 72/90), °r) 0 popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 

* ^9°sPodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 (Ul. 
p0Jji 8/90) ter cela vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na 
<9i navedenih zakonov. Tudi na teh področjih normativ- 
en? Statist*"ega sistema so predpisi praviloma komplemen- cje 

v primeru regulacije klasifikacije dejavnosti pa je bila 
""o izključna pristojnost bivše zvezne države. 

tedena pravna situacija je prvi bistveni razlog, ki narekuje 
Jetje predlaganega Zakona o državni statistiki. 

®tičn' 9'0balni razlog za spremembo sedanje ureditve stati- 
ske , a normativnega sistema je t.i. »evropeizacija« sloven- 
tiVn 

s'atistike v luči njene nove funkcije. Iz nekdanje objek- 
biiL° |ledano regionalne statistične institucije je Zavod Repu- 
v6nn ovenije za statistiko po osamosvojitvi Republike Slo- 
cjjo pc?stal osrednja državna institucija, ki skrbi za realiza- 
t6q 

nacionalnega programa statističnih raziskovanj, poleg 
Pa bo moral v Prihodnje prevzeti tudi vse druge funkcije 8v6j ne statistične ustanove in se vključiti v vse relevantne 

*ato°Vne in zlas,i evropske procese. Izraz »evropeizacija« pra Pomeni vseobsežno reorganizacijo ter strokovno in 
s'anH° pr''a9odi,ev statističnega sistema Republike Slovenije 
vani irdom in zahtevam, ki so na tem področju že izobliko- 
Sp 

a Pa se šele oblikujejo v okviru svetovnih (OZN in njenih 
8ov (p an'h organizacij) in evropskih integracijskih proce- 
vEv -0pska skupnost in njeni organi). Integracijski procesi b0 

r°P' so izredno pomembni tudi na področju statistike, ker 
milii "kovito funkcioniranje skupnega trga z več kot 300 
rna'°

ni Potrošnikov zahtevalo zagotovitev kvalitetnih infor- 
pa :'J o dejanskem stanju. Za zagotovitev te vrste informacij 
o <6. '2 aspekta funkcioniranja sistema statistika eden od 
'atn virov. Tega se v Evropski skupnosti jasno zavedajo, sti*i proc0si integracije potekajo sinhroniziranotudi na stati- 
J n®m področju 

Proč"1*0''' Pr'la9aja"ja opisanim evropskim integracijskim 
niie °m na P°droćiu statistike na Zavodu Republike Slove- stru|?as,atistiko že nekaj let poteka realizacija štirih infra- 
tivno Pr°jektov, ki bo v kratkem vplivala tudi na norma- 
8is»e rede''niciio nekaterih pomembnih delov statističnega 
3'ičiVh3' Pr°jekti se nanašajo predvsem na uskladitev stati- 
s*ičn'h klas"'kacij z evropskimi standardi, vzpostavitev stati- K,0 J, registrov, prilagoditev statističnih raziskovanj zae- 
Venjs .obračun proizvodnje, model podatkov Republike Slo- 
S|0Je ,'td- Glede na novo situacijo, v kateri je Republika 
prg 

eni.ia postala samostojen subjekt mednarodnega javnega 
p0 

a. je Zavod Republike Slovenije za statistiko že naredil 
sVM6'T,'3ne korake v smeri vključevanja v najpomembnejše 
k0n.°yie in zlasti evropske integracije. Vzpostavitev direktnih 
r°dn 0v Zavoda Republike Slovenije za statistiko z medna- 
lad r '• stat'stičnimi institucijami je bistvenega pomena za 
Ponf »evropeizacijo« statistike. V tej smeri so že narejene 
iostembne aktivnosti (v sodelovanje z Ministrstvom za zna- 
vkli ;n tehnologijo in Ministrstvom za zunanje zadeve) za 
'nten v najpomembnejše mednarodne organizacije in 
stvn ac'j®- Za statistično institucijo je pomembno zlasti član- v Ekonomski komisiji za Evropo (UN - Statistteal Com- 
3lizi and Economic Commission for Europe), ki je speci- 
vni'

rana institucija Organizacije združenih narodov, oziroma leno regionalno izpostavo - Konferenco evropskih statisti- 

kov (Conference of European Statisticians). Vzpostavili pa 
smo tudi zvezo z Eurostatom (statistični organ Evropske 
skupnosti s sedežem v Luksemburgu), kar je pomembno 
zaradi priprave na bodoče članstvo v Evropski gospodarski 
skuponosti. Nenazadnje se je Zavod Republike Slovenije za 
statistiko ob sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehno- 
logijo in Ministrstvom za zunanje zadeve aktivno vključil vpri- 
prave za sodelovanje v programu PHARE (program Evropske 
skupnosti za pomoč srednjeevropskim in vzhodnoevropskim 
državam za tranzicijo v tržni sistem). 

Z Zakonom o državni statistiki bi dokončno odpravili sedanjo 
pravno problematično situacijo »smiselne« uporabe predpi- 
sov bivše Jugoslavije na statističnem področju. V tej smeri so 
zastavljeni tudi osnovni cilji predloženega zakona - pred- 
vsem notranja uskladitev statističnega sistema in njegova 
»evropeizacija« ter transformacija tega sistema iz doseda- 
njega federalističnega modela, ki je nastajal v pogojih t.i. 
»samoupravljanja« v model samostojnega funkcioniranja slo- 
venske statistike v pogojih novega družbenega in političnega 
sistema. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Načela, na katerih bi temeljil Zakon o državni statistiki, so 
v največjem delu povzeta iz Resolucije o osnovnih principih in 
smernicah za delovanje uradnih (državnih) statističnih usta- 
nov v regiji ekonomske komisije za Evropo (ECE - Economic 
Commission for Europe). Načrt resolucije je pripravila 
ekspertnaskupina konferenoe evropskih statistikov (CES 
- Conference of European Statisticians) na sestanku, ki je bil 
v Varšavi od 9. do 11. 1. 1991, resolucija pa je potem bila 
sprejeta 15. 4. 1992 v Ženevi.. Poleg načel iz te resolucije 
Zakon o državni statistiki temelji tudi na načelih, na katerih so 
zgrajeni sodobni statistični sistemi evropskih držav, pri čemer 
je predlagatelj zakona posebno pozornost posvetil načelom 
varstva informacijske zasebnosti posameznika z vidika nevar- 
nosti, ki se objektivno pojavljajo zaradi avtomatske obdelave 
ogromne količine osebnih podatkov. V nadaljevanju bodo 
prikazana nekatera najpomembnejša načela, na katerih bi 
temeljil Zakon o državni statistiki: 

- načelo enakega dostopa do statističnih podatkov 
- načelo obveznega dajanja statističnih podatkov 
- načelo strokovne neodvisnosti, nevtralnosti in objektivnosti 
državne statistike 
- načelo zaščite individualnih (osebnih in neosebnih) podat- 
kov 
- načelo odprtosti in mednarodnega sodelovanja 
- načelo programiranja in načelo projektnega izvajanja stati- 
stičnih raziskovanj 
- načelo registrsko orientirane statistike 
- načelo racionalosti in načelo širokega vpliva na oblikovanje 
nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
- načelo metodološke enotnosti državne statistike 
- načelo namenske uporabe podatkov. 

Načelo enakega dostopa do statističnih podatkov in načelo 
javnosti statističnih (agregatnih) podatkov. Po prvem načelu 
imajo v sodobni družbi pravico do enakega dostopa do stati- 
stičnih (agregatnih, obdelanih) podatkov vsi subjekti global- 
nega družbenega sistema - javna uprava, zasebnopravne 
asociacije, civilnopravna združenja kakor tudi množični 
mediji in posamezniki. Pomen tega načela je izredno velik 
v pogojih funkcioniranja tržnih zakonitosti, kjer je dostop do 
relevantnihinformacij strateška prednost in nasprotno 
- možno merilo diskriminacije družbenih subjektov. Objek- 
tivno, v pogojih »dogovorne« ekonomije, enaka dostopnost 
do informacij (ki je sicer bila politično proklamirana) nima 
takšne teže. Po drugem načelu pa so obdelani statistični 
podatki javni in je možna njihova uporaba za kakršnekoli 
legalne namene. Načelo obveznosti dajanja statističnih 
podatkov pomeni zakonsko določeno dolžnost poročevalskih 
enot, da morajo dajati zahtevane podatke državni statistiki. To 
se nanaša na zbiranje podatkov iz vseh dostopnih virov 
- s statističnimi vprašalniki od poročevalskih enot ali pa 
z dostopom do administrativnih zbirk podatkov. Zaradi že 
opisane ambivalentnosti funkcije državne statistike je dajanje 

Poročevalec 3 



podatkov o masovnih pojavih iz družbenega okolja tako 
v interesu države (regulacija) kakor tudi v interesu vseh druž- 
benih subjektov, ki uporabljajo statistične podatke v poslovne 
in druge namene. Izjemo pri tem načelu bi v Zakonu o državni 
statistiki določili v tem smislu, da bi v primeru zbiranja dolo- 
čenih posebej občutljivih podatkov posameznik lahko odklo- 
nil dajanje takšnih podatkov. 

Načelo strokovne neodvisnosti, nevtralnosti in objektivnosti. 
Po tem načelu so uradni statistični organi popolnoma neod- 
visni pri določitvi metodologije, organizacije in procedure 
zbiranja, obdelave in distribucije statističnih podatkov. Na te 
organe se ne sme vršiti nikakršen pritisk, zlasti v tem smislu 
ne, da bi se jim vsiljevale metode oziroma procedure, ki bi 
lahko povzročile dezinformacije ali pa odkrivanje zaupnih 
(individualnih ali osebnih) podatkov. Drugi del tega načela je 
pravica uradnih statističnih organov, da reagirajo na vsakršno 
nepravilno uporabo ali zlorabo statističnih podatkov oziroma 
obratno, njihova dolžnost, da uporabnikom statističnih podat- 
kov zagotovijo pogoje za pravilno tolmačenje statističnih 
podatkov. Razlog za navedeno pravico oziroma dolžnost sta- 
tistike je nevarnost ustvarjanja napačnega javnega mnenja in 
manipulacija z javnostjo. 

Načelo zaščite individualnih (osebnih in neosebnih) podatkov 
pomeni, da pravica statističnih organov do zbiranja podatkov 
ne sme biti v škodo posameznikov ali drugih poročevalskih 
enot, da se varuje njihova informacijska zasebnost. Podatki, 
ki jih statistični organi zberejo v skladu zZakonom o nacional- 
nem programu statističnih raziskovanj, se smejo uporabljati 
za statistično obdelavo in oblikovanje statističnih agregatov. 
Izjeme pri tem načelu lahko določi samo zakon, in sicer 
v omejenem obsegu. Varstvo informacijske zasebnosti posa- 
meznika (fizične osebe) je v Republiki Sloveniji urejeno tudi 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul. RS, št. 8/90 in 19/ 
91), ustava Republike Slovenije pa je ena izmed dvanajstih 
ustav na svetu, ki varovanje informacijske zasebnostiposa- 
meznika določa tudi kot človekovo pravico in temeljno svo- 
boščino (38. člen), kar iz pravnega vidika pomeni, da lahko to 
pravico posameznik uresničuje neposredno na podlagi 
ustave. 

Poleg navedenih temeljnih načel, na katerih bi slonel Zakono 
državni statistiki, je mogoče identificirati tudi druga rele- 
vantna načela, kot so: načelo odprtosti in mednarodnega 
sodelovanja (nanaša se na spremembo statusa Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko iz regionalne statistične ustanove 
v osrednjo državno statistično institucijo, pri čemer bo 
potrebno vzpostaviti odprte strokovne vezi s centralnimi stati- 
stičnimi ustanovami drugih držav in mednarodnih organiza- 
cij); načelo programiranja in načelo projektnega izvajanja 
statističnih raziskovanj (prvo načelo pomeni, da se statistična 
raziskovanja izvajajo na podlagi vnaprej določenih nacional- 
nih programov, ki ji(i sprejme z zakonom Državni zbor, drugo 
načelo pa, da se pripravijo projekti za izvedbo posameznih 
statističnih raziskovanj); načelo registrsko orientirane stati- 
stike (po katerem bi v prihodnje morali izgrajevati funkci- 
onalno racionalno informacijsko strukturo v Republiki Slove- 
niji, da bi državna statistika lahko samo prevzemala podatke 
iz administrativnih zbirk podatkov, ki jih na svojih delovnih 
področjih vodijo organi javne uprave); načelo racionađnosti 
in širokega vpliva na oblikovanje nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj (po prvem sestavnem delu tega načela 
bimoral biti nacionalni program statističnih raziskovanj 
gospodaren in določen v obsegu, ki je dejansko potreben, 
s tem vzvezi pa je tudi vzpostavitev statističnega sveta in 
statističnih sosvetov za različna področja državne statistike, 
sčimer bi zagotovili širok vpliv različnih institucij na oblikova- 
nje nacionalnega programa statističnih razsikovanj); načelo 
metodološke enotnosti (po katerem bi Zavod Republike Slo- 
venije za statistiko v sodelovanju s statističnim svetom skrbel 
za metodološke osnove izvajanja statističnih raziskovanj,ki jih 
kot narodnogospodarsko relevantne na nivoju države določa- 
nacionalni program statističnih raziskovanj - pri tem je pose- 
bejpomembna metodološka koordinacija t.i. »pooblaščenih 
izvajalcev statističnih raziskovanj«), načelo namenske upo- 
rabe podatkov (nanaša se na uporabo idividualnih podatkov, 
zbranih za statistični namen, ki jih je ustrezno temu mogoče 

tudi uporabljati samo za takšen namen, pri čemer izjeme t«9 
načela lahko določi samo zakon). 

III. TEMELJNE REŠITVE 

Predlagani zakon bi bil razdeljen na 12 poglavij. V Pjjjj 
poglavju (člena 1 in 2) bi bila opredeljena nekatera osn

hn6je 
načela, na katerih temelji ta zakon, kar je bilo podr°D v 
obravnavano v prejšnjem poglavju predloga. Pri tem je °P' »j 
riti na dejstvo, da so od vseh načel za delovanje soc)0^"vn6 
statističnega sistema najpomembnejša: načelo stroK° 
neodvisnosti, načelo nevtralnosti, načelo objektivno^ 
načelo racionalnosti. Prva tri načela so pomembna Pre ^,ati- 
zaradi določitve ustreznega razmerja med državo i" ® g|. 
stično dejavnostjo, ki zagotavlja veliki delež najpomertiD 
ših faktoloških podatkov, potrebnih za nemoteno c,e'l^

V*el° 
vseh družbenih podsistemom (torej ne samo države). Na ,j 
racionalnosti pa se nanaša na razmerje statistične dejavn ^ 
do države, v še večji meri pa je pomembno zaradi PoS,ai0z- 
ustreznega razmerja med statističnim sistemom in P°sar^0je 
niki ter organizacijami, ki morajo državi posredovati s • 
podatke. V 2. členu zakonskega osnutka bi zato PoS 

poudarili pomen teh štirih načel. 
6)"' Drugo poglavje Zakona o državni statistiki (členi od 3 d0 Jko 

opredelilo funkcije Zavoda Republike Slovenije za statl j0r»i" 
kot osrednje državne institucije, ki je odgovorna za 
ranje statističnega sistema v državi. V 3. členu zakons* a 
osnutka bi določili novi naziv Zavodu Republike SlovenU u. 
statistiko. Poimenovali bi ga »Centralni statistični urad P 
bliUe Slovenije«. Pregled nazivov državnih statističnih " ^ 
nov v evropskih državah nam je pokazal, da se te uS,a"tav 
tudi tam podobno imenujejo, ne glede na to, ali gre za ses g 
Ijene (zvezne) ali unitarne države. Dominira naziv ^ 
- »Central Statistical Office« (Avstrija, Bolgarija, F'n ^ 
Madžarska, Irska, Malta, Poljska, Anglija). Pogosto se upo s, 
Ija izraz NIS - »National (ali: »state«) Institute of Statist 
(Belgija, Francija, Italija, Portugalska, Španija, Turčija) a i(, 
SB - »Statistical Bureau« (Islandija, Izrael, Nizozem3K' 
Norveška). Poleg tega se nekatere državne statistične u 
nove imenujejo kar po pripadnosti državi (»Stati® 
Canada«, »Danmarks Statistik«, »Statistics Sweden«)- 

sK0 
Razlogov in argumentov za novo poimenovanje slovel 
nacionalne statistične ustanove je več. Navedli jih bomo sa 
tri. Pravnoorganizacijska oblika »urada« se sklada z 1 ve 
o bodočem položaju statistike znotraj sistema državne up 
(v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije je Za 
Republike Slovenije za statistiko vladna služba, čigar del ^ 
nje se uredi z Zakonom o državni statistiki). S predlaga 
nazivom statistične institucije bi nadalje poudarili, k°°avil 
osnovni nosilec obveznosti za izvajanje statističnih 
v državi, nenazadnje pa je takšen naziv nacionalne statist'i 
institucije tudi predvedljiv v najpomembnejše svetovne le* (j. 
(kar »zavod« ni). V angleškem jeziku bi se slovenska s 
stična ustanova imenovala: Central Statistical Office O' 
Republic of Slovenia«. 
Po zgledu na ureditev v večini drugih evropskih drža^g 
določili, da je Centralni statističi urad samostojna stro\?Drto 
služba. Predlagatelj zakona na tem mestu pušča kot o<jP u 
vprašanje odločitev o dokončnem organizacijskem st r0$i- 
statistične ustanove. Možnih varinate oziroma konkre,n?i[,qa" 
tve tega vprašanja v nekaterih evropskih državah je pred13« 
telj zakona obrazložil v IV. poglavju tega predloga. 

Zaradi nove vloge, ki jo ima statistična ustanova po °sa(r>°o 
svojitvi in mednarodnem priznanju Republike Slovenij0, ^ 
opredeljene funkcije nekoliko širše od nalog, ki jih d°' v. 
Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških uPh(1$ 
nih organov (Ul. RS, št. 27/91). Zaradi tega bo P°tr®0rH 
uskladitev 3. odstavka 10. člena tega zakona s 6. ^'e"nju 
Zakona o državni statistiki ob prvem naslednjem spreminja 
ali dopolnjevanju organizacijskega zakona. Ob tem je op° ^ 
riti na zadnjo alinejo 6. člena zakonskega osnutka, v ka,e

a(ju 
določili,"da je posebne dodatne naloge statističnemu ur „ 
(torej izven tistih, ki jih določa 6. člen zakona), 
določiti samo z zakonom. Takšen pristop naj zagotovi 
onalnost delovanja sistema. 
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y2akn° pomembna i0 tudi opredelitev poročevalskih enot 
skeen ,u 0 državni statistiki. Določili bi, da morajo poročeval- 
ec Centralnemu statističnemu uradu dajati vse zahte- 
Vse nJ???a,ke- Kot poročevalske enote pa bi zakon opredelil 
(reni,?8 i5e uradnih in drugih admnistrativnih zbirk podatkov 
leg, ®ki areal za zbiranje faktoloških podatkov iz družbe- 
p°datw 'a' ter fizične in pravne osebe, ki jih kot dajalce 
(»tati«i*v določa nacionalni program statističnih raziskovanj 
neqa jni areal za zbiranje faktoloških podatkov iz družbe- 
žaqot .°'ia)- Sinteza teh dveh področij garantira optimalno 
nja đ°

Vltev faktoloških podatkov iz okolja za potrebe delova- 
v®tlen ,er vse'1 drugih družbenih podsistemov. Brez 
"lore 0 d°9aiania v svojem okolju se (katerikoli) sistem ne nju , UsP0šno prilagajati nenehni dinamičnosti in spreminja- 
ijvira -a- oko|ia. kar lahko povzroči razpad sistema. Od tod 
Hora •l*'emen pomen nacionalne statistične ustanove, ki u$p6»lrneti možnost dostopa do vseh virov informacij za 
lun|.5n°. opravljanje svoje temeljne sistemske funkcije. Ta 
njf, j*1!® je zagotavljanje makroekonomskih in makrodružbe- 
in(jiV|9re9atinih podatkov. Prisiljevanje statistike v dajanje 
,,'^alnih (osebnih in neosebnih) podatkov pa povzroča 
Poju acii° ali regresijo njene sistemske funkcije. Individualni 
rogU| '.se navadno uporabljajo za namene direktne upravne 
tah l'0, za,°' će individualne podatke o poročevalskih eno- 
enotg avni za90tavlja statistična ustanova, se poročevalske 
uPoraKaćnei° uP'ra,i dajanju podatkov. To seveda povzroča 
Pline pris',nih sredstev za zagotovitev poročevalske disci- Ta^o .'n še naprej - prisila povzroča čedalje večje upiranje. 
ljiVe 'e krog sklenjen - posledice pa so lahko izredno škod- 
ii^ji a vse družbene podsisteme, (torej tudi za državo), ki 
in Se 

Cedalje slabše informacije o svojem relevantnem okolju 
čedalje težje prilagajajo. 

Prav« smiselna rešitev pred takšnim razpletom je solidna irnet|ri
n,ivna pravna regulacija - nacionalna statistika mora 

p0đa?,°stoP do vseh virov podatkov ter zagotavljati agregatne 
Podgj^oziroma kvečjemu še deindividualizirane posamične 
nana4 pri ka,e^',1 se ne da ugotoviti na koga se konkretno lacjjg a'°)- Država pa mora, za potrebe direktne upravne regu- 
<CVagot°viti druge vire podatkov (npr. pri inšpekcijskih in r 9'ndržeivnih organih, ki jih ustanovi prav za namene druž- 
9ne regulacije). 

tevr6f''erT1 P°9lavju zakona (členi 7 do 11) bi določili ustanovi- 
F)eiii^

kcijo, sestavo in način delovanja Statističnega Sveta 
v evr 

lke Slovenije (v nadaljevanju: svet). Po zgledu ureditev 
l„ °Pskih državah, ki imajo statistične svete (ali drugače 
8ve, 0vana statistična telesa), bi s tem zakonom vzpostavili 
teška 

str°kovno metodološko - posvetovalno telo za stra- 
0snn 

ln razvojna vprašanja državne statistike. Njegove 
Podla n-8 funkcii0 bi določal sam Zakon o državni statistiki, na 
n96in d <ega zakona pozneje izdan poslovnik pa bi določal 
8,rokn te9a telesa. Zaradi zagotovitve vpliva znanosti in 
člani i® iavnosti na delo statističnega sveta bi bili njegovi 
Pet -Pole9 predstavnikov nekaterih ministrstev (3 člani) tudi 
V0rtlB

r'*nanih strokovnjakov s področja statistične stroke. 
n®9a poslovniku pa bi določili, da se na seje statistič- nacio

sv«a vabijo tudi predstojniki t.i. pooblaščenih izvajalcev 
t°vi| nalnega programa statisričnih raziskovanj, kar bi zago- 
jami t,ial't0tno in kompetentno koordinacijo med instituci- 

So odgovorne za realizacijo nacionalnega programa 
Varovi! i ^ raziskovanj (te institucije so sedaj: SDK, Inštitut za 
<Wian).e zdravja, Banka Slovenije in Ministrstvo za delo, 
5,atisr*in 80cialn® zadeve). Poleg sveta bi bili oblikovani tudi 
drjav, s°sveti kot delovna telesa za posamezna področja 
So »a,n® statistike. S slednjim ne bi bilo nikakršnih težav, ker 
li'ike cini sosveti že oblikovani in v praksi dela Zavoda Repu- 
rajo ovenii0 za statistiko že dolgo časa uspešno funkcioni- 

V jet 
bi Poglavju predlaganega zakona (členi od 12 do 15) 
Obljnirali pojem statističnega raziskovanja, določili način 
In 0H°Van'a nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
Cemr

9°vornost za njegovo realizacijo ter predvideli dolžnost 
Viart: alne9a statističnega urada, da predlaga letna poročila 
PoQ. '.n Državnemu zboru o realizaciji programa. V tem 
°Snou u 2akona o državni statistiki bi torej določili samo Vna sistemska izhodišča za oblikovanje nacionalnega 

Mečevalec 

programa statističnih raziskovanj. Program pa bi vsebinsko 
določili kot sestavni del Zakona o nacionalnem programu 
statističnih raziskovanj, s katerim bi rešili tudi funkcioniranje 
zbirk osebnih podatkov v skladu z zahtevami Zakona o var- 
stvu osebnih podatkov. Pomembna določba iz tega poglavja 
je določba drugega odstavka 12. člena. Nacionalni program 
statističnih raziskovanj izvajajo Centralni statistični urad 
(osnovne naloge) in z nacionalnim programom pooblaščeni 
izvajalci statističnih raziskovanj. Po predlagani konstrukciji 
nacionalnega programa biizvajal Centralni statistični urad 
72,47 % vseh statističnih raziskovanj, Banka Slovenije 3,1 %, 
Ministrstvo za delo 3,65 %, Služba družbenega knjigovodstva 
6,74 % ter Inštitut za varovanje zdravja 14,4 %. 

Peto poglavje Zakona o državni statistiki (členi od 16 do 20) se 
nanaša na opredelitev metodoloških osqov statističnih razi- 
skovanj. V njem bi določili, da Centralni statistični urad vso- 
delovanju s statističnim svetom določa metodološke osnove 
za statistična raziskovanja, ki jih izvaja sam ali pa jih izvajajo 
drugi pooblaščeni izvajalci nacionalnega programa statistič- 
nih raziskovanj. S tem bi bila zagotovljena potrebna metodo- 
loška kompatibilnost, brez katere bi se po nepotrebnem 
izgubljala energija in bi trpelo načelo racionalnosti pri zbira- 
nju in uporabi podatkov nacionalnega pomena. 

Kot metodološke osnove bi z Zakonom o državni statistiki 
določili: definicije in izbiro statističnih enot, določanje (mini- 
malne) obvezne vsebine statističnega raziskovanja, definicije, 
nomenklature in klasifikacije, na podlagi katerih seizvajajo 
statistična raziskovanja, strukturo in stopnjo agregiranosti 
izkazovanega podatka, ki je rezultat statističnega raziskova- 
nja ter opredelitev poročevalskih enot, ki jih zajema posa- 
mezno statistično raziskovanje. Pomembna razlika med pred- 
lagano rešitvijo in rešitvami iz preteklosti je v tem, da v naci- 
onalnem programu statističnih raziskovanj niso več zajeta vsa 
statistična raziskovanja vseh organov in organizacij, ki 
v državi zbirajo statistične podatke na svojih delovnih področ- 
jih. Po tej novosti bodo drugi organi in organizacije, ki zbirajo 
statistične podatke za svoje (ožje) potrebe, v bodoče morale 
same izdelati svoje programe. Zaradi načela racionalnosti in 
načela, da ima državna statistika dostop do vseh upravnih in 
drugih administrativnih zbirk podatkov (ob upoštevanju zah- 
tev po varstvu informacijske zasebnosti posameznikov in dru- 
gih individualnih podatkov poročevalskih enot), bi v Zakonu 
o državni statistiki določili, da morajo upravni in drugi državni 
organi, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil ter 
pooblaščeni izvajalci programa pred vzpostavitvijo novih ali 
pred razširjanjem obstoječih upravnih in drugih administrativ- 
nih zbirk podatkov (registrov, evidenc, baz podatkov ipd.) 
o tem predhodno obvestiti Centralni statistični urad. 
Šesto poglavje zakona (člena 21 in 22) je relevantno iz dveh 
razlogov. Po eni strani bi v zakonu poudarili, da so skupniad- 
ministrativni registri pomemben vir statističnih podatkov, ki 
v perspektivi pomenijo znatno racionalizacijo statističnega 
dela (na Danskem npr. že sedaj izvajajo popise prebivalstva 
na podlagi podatkov iz registrov, ki jih vodi »Danska Stati- 
stika«), Po drugi strani pa bi v zakonu nakazali tendenco 
k oblikovanju posebnih statističnih registrov. Ob predpo- 
stavki visoke stopnje informatiziranosti okolja sta bistveni dve 
lastnosti teh registrov: prvič, formirajo se iz administrativnih 
zbirk podatkov, ki jih vodijo različne institucije s področja 
javne uprave in podatkov iz drugih statističnih virov, in drugič, 
v nobenem primeru ni mogoče posredovanje podatkov v indi- 
vidualni obliki iz teh registrov kateremu koli uporabniku. 
Slednje bi povzročilo več pozitivnih učinkov: pocenilo bi delo 
statistične ustanove, povečalo zaupanje v statistično institu- 
cijo in rezultate statističnih raziskovanj itd. V funkciji realiza- 
cije te ideje bi v prehodnih in končnih določbah zakona 
predvideli prehodno obdobje za prenos funkcije upravljanja 
administrativnih registrov na druga ministrstva po funkcional- 
nem principu (gre za Centralni register prebivalstva, Register 
ekonomskih subjektov, Enotni register obratovalnic ter neka- 
ter druge, manjše registre). 

V sedmem, osmem in devetem poglavju Zakona o državni 
statistiki (členi od 23 do 37) bi opredelili proces zbiranja, 
obdelave, shranjevanja ter uporabe in posredovanja statistič- 
nih podatkov. Glede teh vprašanj se določbe Zakona 
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o državni statistiki ne bi bistveno razlikovale od ureditve po 
prejšnji zakonodaji, ker gre za nekakšno»tehnologijo« nasta- 
janja statističnih podatkov, ki se ni bistveno spremenila. 
Poleg tega bi v teh in nekaterih drugih določbah zakona dali 
določena direktna pooblastila (potrebna za realizacijo naci- 
onalnega programa) tudi t.i. pooblaščenim izvajalcem pro- 
grama. V devetem poglavju bi posebno podpoglavje zakona 
posvetili zaščiti podatkov, ker je to posebej pomembno zaradi 
ogromne količine zbranih in obdelanih podatkov v okviru 
državne statistike. 

V 37. členu zakonskega osnutka bi določili, da urad in poo- 
blaščeni izvajalci odgovarjajo za formalno pravilnost podat- 
kov in njihovo pravočasno objavo. Predlagatelj zakona z izra- 
zom »formalna pravilnost« misli na pravilnost izračunavanja 
dobljenih podatkov, saj je nemogoče sprejeti odgovornost 
tudi za vsebinsko (materialno) točnost podatkov. Razlog za to 
je, ker statistični sistem veliko količino individualnih podatkov 
zbira na podlagi osebne izjave poročevalske enote ali pa jih > 
prevzema iz obstoječih upravnih in drugih administrativnih 
registrov v državi. 

Deseto poglavje zakona (člen 38) opredeljuje novo funkcijo 
Centralnega statističnega urada - funkcijo izpolnjevanja 
mednarodnih statističnih obveznosti, ki jo je v dosedanji fede- 
ralni državi opravljal Zvezni zavod za statistiko. V tem 
poglavju bi natančneje opredelili vprašanje koordinacije na 
področju izpolnjevanja mednarodnih obveznosti, kar ni kon- 
kretno rešeno v poglavju o temeljnih načelih (I. poglavje). 

V enajstem poglavju (členi od 39 do 41) bi določili denarne- 
kazni za prekrške v primeru kršitev zapovedi in prepovedi, ki 
jih določa Zakon o državni statistiki. Zaradi nujnosti zagotovi- 
tve poročevalske discipline poročevalskih enot je treba neizo- 
gibno uporabiti tudi ta instrument regulacije, ker bi siceruteg- 
nila pasti kvaliteta rezultatov statističnih raziskovanj. Končno 
bi v dvanajstem poglavju (členi od 42 do 46) oziroma v pre- 
hodnih in končnih določbah zakona rešili nekatera procedu- 
ralna vprašanja imenovanja članov statističnega sveta, dolo- 
čili rok za izdajo predvidenih izvršilnih predpisov ter izvedli 
derogacijo stare zakonodaje in določili vacatio legis. 

IV. KRATEK PRIMERJALNI PRIKAZ IN MEDNARODNA 
USKLAJENOST 
Že na samem začetku kaže poudariti, da je predlagatelj tega 
zakona v procesu njegove priprave zagotovil tudi ekspertno 
mnenje statističnega oddelka EFTE in EUROSTAT-a (stati- 
stični organ Evropskih skupnosti). Eksperti obeh mednarod- 
nih integracij so ugodno ocenili predlagani osnutek zakona, 
pri čemer pa je predlagatelj tudi upošteval nekatere njihove 
pripombe (zlasti tiste, ki so se nanašale na ustrezno ureditev 
razmerja med statistično institucijo in poročevalskimi eno- 
tami ter pripombe, ki so se nanašale na zagotovitev kvalitet- 
nega nivoja varstva informacijske zasebnosti posameznika 
glede osebnih podatkov, ki se zbirajo v statističnem sistemu). 

Predlagatelj zakona je proučil tudi pravne aspekte funkcioni- 
ranja statističnih služb v nekaterih evropskih državah (pri tem 
je bil zlasti koristen material: »Some legal aspects of official 
statistics in Europe«, ki je bil pripravljen za posvetovanje 
o vlogi in funkcijah statističnih služb v evropskih državah 
- posvetovanje je bilo v Parizu od 8. do 12.9.1986. Material je 
bil ažuriran v letu 1992, kar je predlagatelj zakonatudi upošte- 
val). Kot je bilo že poudarjeno, so v materialu obdelane 
funkcije, položaj in pravne osnove, na katerih temelji delova- 
nje nacionalnih statističnih ustanov in statističnih svetov v tri- 
desetih evropskih državah ter v Kanadi. 

Iz omenjenga gradiva je mogoče zaključiti, da v evropskih 
državah obstajata dva modela statističnih sistemov. Prvi je 
centralizirani sistem, v katerem je nacionalna statistična usta- 
nova odgovorna za zbiranje, obdelovanje in disiminacijo vse- 
hali večine uradnih statistik. Kljub temu je v centraliziranem 
tipu sistema delo nacionalne statistične ustanove včasih 
dekoncentrirano, s čimer se razume, da se nekatere aktivnosti 
opravljajo v podružnicah centralne statistične ustanove, ven- 
dar so te pod njeno popolno kontrolo. Ta dekoncentracija ima 
včasih nesistematično obliko (npr. Nizozemska, Norveška, 

Švedska), po kateri ima osrednja statistična ustanova en° JU 
dve podružnici,ustanovljeni bodisi iz praktičnih ali pa z9°Li 
političnih razlogov. Po drugi strani ima lahko dekoncentr® j» 
sistematično-regionalizirano obliko (npr. Kanada, Ttirc'J® - 
Francije), po kateri (zlasti kanadska statistična ustanova)' 
veliko številofunkcionalno združenih regionalnih podruzn 
Turčija, denimo, ima 22 regionalnih podružnic. 

Pri drugem - decentraliziranem sistemu se pogosto re,lel()f^ }J 
splošna upravna struktura države. V državah s federalno u J 
ditvijo je statistični sistem običajno federalno decentraliz' ^ v 
(kar je bil slučaj tudi v dosedanji Jugoslaviji,poleg tega P® a < 
v Češkoslovaški federaciji, Grčiji, Švici, ter tudi v nekđ® ( ™ 
Zvezni Republiki Nemčiji in Sovjetski zvezi). Decentraliz''® 0 ?' 
(teritorialna) statistična telesa imajo v tem sistemu dolo'0 , 
manjšo ali večjo stopnjo avtonomije glede na centralno s' 
stično ustanovo. 

i- 
Druga pojavna oblika decentraliziranega sistema je fu."^ J 
onalna decentralizacija. Tukaj statistične podatke zb,'fL 
predvsem ministrstva in druge državne institucije (npr.,sl j. t 
dija in Anglija). V mnogih decentraliziranih sistemih je 
onalna statistična ustanova direktno odgovorna za statist'® ( . 
kompilacije nacionalnih računov, cen in za zunanjetrgovin® 
bilanco. Poleg svoje primarne statistične funkcije neka'|jj- p 
centralne statistične ustanove skrbijo tudi za vodenje faz 
nih administrativnih zbirk podatkov o podjetjih in ustanov ^ 
volilcih, prebivalstvu itd. (npr. Danska, nekdanja Zv®z 

Republika Nemčija, Islandija, Švedska). 

Nacionalna statistična ustanova je v pravnih ureditvah evr^ jj 
skih držav strokovno neodvisna vladna institucija. Pre ,®„r, * 
nika te ustanove lahko imenuje predsednik države ("L J 
Češkosloslovaška federacija, nekdanja Zvezna Repuo' . 
Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska); predsednik vlade ("Pj ® 
Poljska); ministrski svet (npr. Madžarska) ali pa parla"1®, 
(npr. nekdanja Sovjetska zveza, kjer je bil predstojnik c® * 
tralne statistične ustanove član ministrskega sveta). 

Upravno - formalno (kar zadeva status ter personaln®j 
proračunske zadeve) so nacionalne statistične usta"®, 
v evropskih državah običajno vezane na ministrstva: za 
nomske zadeve (npr. Danska in Španija); za notranje zad® 
- pri čemer opozarjamo, da so to ponekod v resnici . 
stva, pristojna zadržavljanska stanja (npr. nekdanja Zv®z.j. ' 
Republika Nemčija in Švica); za finance (npr. Finska in j 
ska) ali pa neposredno nakabinet predsednika vlade (np 

Prtugalska, Turčija in Anglija). 

Kar zadeva vprašanja organizacije in funkcioniranja stati®' 
nih svetov oziroma drugih teles s temi funkcijami, je predlajL 
telj zakona tudi tu ugotovil veliko pestrost rešitev v raziic" 
državah oziroma v različnih pravnih'sistemih. V primerjal"®' j | 
pregledu normativne ureditve delovanja statističnihsvetov l 
podobnih teles) v tujih statističnih sistemih je imel predl®-^ 
telj zakona vpogled v normativno ureditev tega vpraš® 
v tridesetih evropskih državah. Nekatere med njimi imajo' . 
kot eno statistično telo (npr. eno kot posvetovalno telo j 
oblikovanje nacionalnega programa statističnih razisko^ 
in drugo kot posvetovalni organ v metodoloških in tehnik" 
zadevah). V nekaterih evropskih državah (npr. Avstrija, "®:0 
ska, Nizozemska, Portugalska) statističnemu svetu pomafl®!^ 
tudi posebni svetovalni komiteji za spremljanje dolofi®n 

statističnih področij. 

Funkcionalno gledano so vloge statističnih svetov v analjzjjJJ 
nih evropskih državah dokaj različne. Nekatera izmed 1 

teles so izključno splošna posvetovalna telesa (npr. češko® 
vaška federacija, Romunija, Turčija); svetovalna tel® 
v metodoloških zadevah (npr. Belgija in nekdanja Zv®* |, 
Republika Nemčija); svetovalna telesa za koordinacijo st® 
stičnega sistema (npr. Madžarska) ali pa svetovalna teles® 
letni delovni program statističnih raziskovanj. 

Tudi sama sestava statističnih svetov v določeni meri |zra^ 
njihove funkcije v statističnem sistemu. V prvi kategoriji s° 
tega zornega kota statistična telesa, sestavljena iz predstay 
kov vladnih agencij, sindikatov, organov lokalne uprave, V15 0 
kega šolstva, industrije, kmetijstvaitd. V drugi kategoriji 

6 poročava^ 



"«i 0rgari sveti, ki so sestavljeni samo iz predstavnikov držav- 
ov (npr. Češkoslovaška federacija, Madžarska, Por- 
. Tretjo kategorijo predstavljajo statistični sveti, 
' v glavnem iz statističnih ekspertov (npr. Avstrija, 

^ ^ka, Romunija). 

Jik narP"1 številu obravnavanih evropskih držav je predstoj- 
i"'Prednalne s,at's,ične ustanove istočasno (po položaju) 13,BdBSedn'k statističnega sveta (npr. Avstrija, Češkoslova- 
^dJar!L

aci'a' Danska, nekdanja Zvezna Republika Nemčija, 
N po? ■ p°ljska). V nekaterih drugih državah je statistični s^ad 

v°dstvom enega izmed ministrov (npr. za ekonom- 
v Franciji in Luksemburgu ali celo pod vodstvom- 

Nsed'ka vlade na Portugalskem). Po tretjem modelu je statističnega sveta imenovan izmed članov sveta 
9'ia, Irska, Nizozemska). 

*ar 
-nit) a Pr«vne osnove za funkcioniranje nacionalnih stati- jr*aVah

Us,an°v je njihov položaj v skoraj vseh evropskih 
'"'Onu krei®n z zakonom ali s predpisi, ki so ekvivalentni 
^Sviji Najstarejši statistični zakon je bil sprejet leta 1860 
S0 i d 

a 1899 na Nizozemskem, še pred drugo svetovno 
jHo»t Islandiji. Italiji in Norveški, statistični zakoni 
C evropskih driav Pa 30 bi,i sprejeti po drugi sve- 

ten 
en'ene podrobneje predstavljene primerjalne nor- y'h je ® Ufeditve statističnih služb v nekaterih evropskih drža- 

\iil [ 'aAa<e'i zakona o državni statistiki posebej skrbno 
Jativr,- n pri pripravi tega zakona upošteval statističnonor- 
p®Skos| Uredi,ev v Nemčiji, Avstriji, Danski, Norveški in 
t je'

0vaSki federaciji. Pomebno osnovo za pripravo pred- 
Mlj . a Predlagatelja zakona o državni statistiki predstav- 
Vilh' Preučitev naslednjih mednarodnih dokumentov: 
c^vnB 8 o osnovnih principih in smernicah za delovanje 
w0Do. statistike v regiji ekonomske komisije (OZN) za 

' 'Poročila št. R(83)10 komiteja ministrov Sveta 0 varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za 
%0,• znanstvenoraziskovalnega dela in statistike (Protec- 
Sdar onal ^ata used for scientific and statistics, Recom- 
S'Eurn°n No- R(83)10, Committeeof Ministersof theCouncil 

°Psif8' SePtember 1984, Strasbourg 1984); Uredbe Sveta 
^VrorTVkoHomsk® skupnosti o nomenklaturi dejavnosti 

c'obe skuPnosti (Council regulationEEC No. 3037/90 of divitir -990 on ,he statistical classification of economic 
ln the European community), Smernic za statistično 

6Eur9Vropskih skupnosti (Guide to the Statistical Office of °Pean Communities) inPriročnika za organizacijo sta- 

tistike (Handbook of statistical organization, Volume I, 
A study on the organization of national statistical services and 
relatedmanagement issues, Department of International Eco- 
nomic and Social Affairs, UN New York, 1980). 

V. FINANČNE IN DRUGE POLEDICE TER POTREBA PO 
NOVIH IZVRŠILNIH PREDPISIH 

Nacionalni program statističnih raziskovanj se bo še naprejfi- 
nanciral v okviru integralnega proračuna. Nove finančne 
posledice za proračun pa bodo nastale predvsem zaradi 
opravljanja vseh funkcij državne statistike, kot so: 

1. vključevanje v mednarodne organizacije in integracije (čla- 
narine, potovanja, izobraževanje, literatura, sodelovanje 
v mednarodnih ekspertnih skupinah, mednarodna izkazova- 
nja podatkov itd.), 
2. povečan obseg metodološkega dela na sploh zaradi potreb 
evropeizacije slovenske statistike (prenos standardov na 
področjih definicij in klasifikacij ipd.). 

Predvidevamo, da se bo mogoče del teh nalog financirati 
v okviru sredstev mednarodnih raziskovalnih projektov (npr. 
PHARE,projekti EFTE, OECD ipd.). Racionalizacijo izvajanja 
nacionalnega programa statističnih raziskovanj je mogoče 
doseči z večnamensko (tudi statistično) uporabo obstoječih 
in bodočih evidenc in registrov ter s povečanjem obsega 
plačanih uslug. 

Konkretneje bi posledice za državni proračun določili 
v Zakonu o nacionalnem programu statističnih raziskovanj. 

V zakonu je potreba po izdaji treh izvršilnih predpisov. 
Poslovnik statističnega sveta bi sprejelo to telo na svoji prvi 
seji, predstojnika Centralnega statističnega urada pa bi poo- 
blastili, da sprejme pravilnik za zavarovanje podatkov, zbranih 
z nacionalnim programom statističnih raziskovanj. Ker je 
Zavod Republike Slovenije za statistiko že spreje^pravilnik za 
zavarovanje osebnih podatkov, bi razširili veljavnost tega 
akta, potrebna pa bo tudi izdaja posebnega akta, s katerim bi 
podrobneje določili tehnična in organizacijska vprašanja 
shranjevanja zbranih podatkov (za izdajo tega akta bi poobla- 
stili tako predstojnika Centralnega statističnega urada kakor 
tudi predstojnike pooblaščenih izvajalcev za ureditev teh 
vprašanj na njihovih delovnih področjih). 

ZA ZAKON o državni statistiki 

ŽELJNA NAČELA DRŽAVNE STATISTIKE 

„ l.člen 
^av 
^CiStatistika i® strokovno neodvisna dejavnost izvajanja ainega programa statističnih raziskovanj. 

r*av 
W"a balistika zagotavlja organom in organizacijam javne 
Nm,' gospodarstvu in javnosti (v nadaljevanju: uporabniki) 
"i 50ci

e 0 stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem 
^Ov a'nem področju ter na področju okolja in naravnih 

^av 
ObvJ* statistika zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih 
Sfirn' ^ePub,ike Slovenije s posredovanjem in izmenje- r»dnj "statističnih podatkov z drugimi državami in medna- 

organizacijami. 

s.
r*avna 

h' %0ir stika se izvaja p0 naćelu nevtralnosti, objektivno- 
n 9io in°Vne neodvisnosti in racionalnosti, podatki se prido- 

"i in ?t
Posredujejo na podlagi uporabe znanstvenih spoz- "rokovno ustreznih metod. 

2. člen 

hvaleč 

II. CENTRALNI STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
3. člen 

Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti državne statistike 
opravlja Centralni statistični urad Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: urad) kot strokovno samostojna organizacija. 

Poročevalske enote so po tem zakonu nosilci uradnih in 
drugih administrativnih zbirk podatkov (evidence, registri, 
baze podatkov itd.) ter fizične in pravne osebe, ki so z naci- 
onalnim programom statističnih raziskovanj določeni kot 
dajalci podatkov. 

Uradne zbirke so po tem zakonu zbirke podatkov, ki so bile 
vzpostavljene s predpisi oziroma s splošnimi akti nosilcev 
javnih pooblastil in se na njihovi podlagi izdajajo potrdila in 
javne listine. Nosilci teh zbirk so poročevalske enote samo 
v primeru, da so kot takšni določeni z zakonom oziroma 
z nacionalnim programom statističnih raziskovanj. 

Administrativne zbirke so po tem zakonu vse druge zbirke 
podatkov, ki jih na svojem delovnem področju vodijo in vzdr- 
žujejo nosilci iz 2. odstavka. Nosilci teh zbirk so poročevalske 
enote samo v primeru, da so kot takšni določeni z zakonom 
oziroma z nacionalnim programom statističnih raziskovanj. 



Poročevalske enote posredujejo uradu vse zahtevane stati- 
stične podatke, določene z nacionalnim programom statistič- 
nih raziskovanj oziroma z zakonom. 

4. člen 

V nacionalnem programu statističnih raziskovanj so v skladus 
tem zakonom določeni tudi podatki, ki jih poročevalske enote 
dajejo uradu po lastni presoji in prostovoljno. 

Pri zbiranju statističnih podatkov, za katere ni določeno 
obvezno poročanje, temelji poročanje na pristanku poroče- 
valske enote. V teh primerih mora biti poročevalska enota 
seznanjena z osnovnimi značilnostmi statističnega raziskova- 
nja kakor tudi s pravico, da lahko odkloni sodelovanje iz 
kakršnegakoli razloga in na katerikoli stopnji izvajanja stati- 
stičnega raziskovanja. 

5. člen 

Urad zagotavlja uporabnikom pogoje za pravilno tolmačenje 
zbranih in obdelanih podatkov, odziva pa se tudi na primere 
naključne ali namerne napačne uporabe statističnih podat- 
kov, kar bi lahko vplivalo na javno mnenje. 

6. člen 

Strokovne naloge, ki jih v okviru osnovnih funkcij opravlja- 
urad, so: 

- razvojne naloge državne statistike, 
- analiziranje statističnih podatkov in tolmačenje rezultatov 
statističnih raziskovanj, 
- izpolnjevanje mednarodnih obveznosti državne statistike, 
- ugotavljanje javnih potreb po podatkih v sodelovanju s Sta- 
tističnim svetom Republike Slovenije in statističnimi sosveti, 
- določanje metodoloških osnov statističnih raziskovanj ter 
njihovo usklajevanje v sodelovanju s Statističnim Svetom 
Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi standardi, 
- zbiranje podatkov in njihovo obdelovanje, 
- shranjevanje, posredovanje in izkazovanje rezultatov stati- 
stičnih raziskovanj, 
- sodelovanje z drugimi organi in organizacijami javne 
uprave in predhodno dajanje mnenja tem institucijam, ko 
uvajajo nova statistična raziskovanja ali vzpostavljajo evi- 
dence, ki so lahko vir podatkov za državno statistiko, 
- dajanje pobud in predlogov za vsebinsko dopolnitev že 
obstoječih evidenc in statističnih raziskovanj, ki jih na svojih 
delovnih področjih opravljajo drugi organi in organizacije 
javne uprave, 
- pripravljanje statističnih prognoz in trendov, 
- vzpostavljanje, vodenje in vzdrževanje statističnih zbirk 
podatkov, 
- nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti poročevalskih enot 
za statistična raziskovanja, za katera je s tem zakonom dolo- 
čena obveznost poročanja državni statistiki, 
- razvijanje metod in tehnik za zaščito podatkov, 
- razvijanje metod in tehnik izkazovanja rezultatov statistič- 
nih raziskovanj, 
- opravljanje posebnih storitev za uporabnike, 
- druge naloge, določene z zakonom. 

III. STATISTIČNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

7. člen 

S tem zakonom se ustanovi Statistični Svet Republike Slove- 
nije (v nadaljevanju: svet) kot strokovno metodološko-posve- 
tovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne stati- 
stike. 

8. člen 

Naloge, ki jih opravlja svet, so: 

- pripravljanje izhodišč in usmeritev nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj ter ocenjevanje njegovega izvrševa- 
nja, 

8 

- ocenjevanje vsebine nacionalnega programa stat' f> 
raziskovanj, pri čemer daje pobude, da nacionalni P'% 
statističnih raziskovanj, ki ga pripravi urad ustrezno spr 

ali dopolni, 
- obravnavanje predlogov zakonov in drugih Prl 

s področja državne statistike, . k0, 
- predlaganje metodoloških osnov statističnih razis" 
nacionalnega pomena, 
- reševanje strokovnih vprašanj državne statistike, j 
- predlaganje racionalizacije in modernizacije držav" 
s,ike' - dajanje pobud in predlogov za mednarodno sta" 
sodelovanje, . Jf 
- predlaganje klasifikacij, ki se uporabljajo kot nad 
standardi. 

9. člen 

Člani sveta so: trije predstavniki ministrstev in drugih 
nih organov ter pet priznanih strokovnjakov s podroCP 
stične stroke. 

Predstojnik urada je po svoji funkciji predsednik sve'8 

Člane sveta - predstavnike ministrstev oziroma drugi11 y 
nih organov imenuje Vlada oziroma drug ustrezen0^ 
organ za dobo 4 let na predlog predstojnika urad8- %d! 
sveta - statistične strokovnjake pa imenuje Vlada na P 
institucij, v katerih so le-ti zaposleni. 

10. člen 
iflFl 

Pri uradu se oblikujejo statistični sosveti za 
področja državne statistike. Statistični sosveti se oblogi 
širša zaokrožena področja, ki jih določa nacionalni P' 
statističnih raziskovanj. 

Člane statističnih sosvetov imenuje predstojnik urada- 

Za opravljanje posameznih nalog iz svojega 
področja svet lahko določi posebne delovne ali s,r 

skupine. 

d 

11. člen 

Svet deluje po poslovniku, ki ga sprejme na svoji P^' s«)'' 

■fldi S poslovnikom iz prejšnjega odstavka se lahko ufl 

razmerje statističnega sveta do statističnih sosvetov 

Urad zagotavlja administrativno - tehnično pomoč *a° 
nje sveta in statističnih sosvetov. 

|| 
IV. NACIONALNI PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKO^ 

12. člen 

Statistično raziskovanje obsega po tem zakonu } ov. 
obdelovanje, shranjevanje, analiziranje in izkazovanj0 

kov o pomembnih množičnih pojavih z ekonomskega' ^ 
grafskega in socialnega področja ter problematike v 

okolja in naravnih virov. 
J" 

Nacionalni program statističnih raziskovanj izvajajo u 

s programom pooblaščeni izvajalci statističnih razisk°v 

nadaljevanju: pooblaščeni izvajalci). 

13. člen 

Nacionalni program statističnih raziskovanj določi 0r* 
zbor na predlog Vlade. 

Predlog nacionalnega programa statističnih raziskoval ^ 
pravi urad. 

poroče^1 



4 
14. člen 

, 'kršitvi nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
v jeklen, letu izdela urad poročilo in ga do 31. marca 

el<°čem letu predloži Vladi in Državnemu zboru. 

Pogoje zbiranja, uporabe in združevanja osebnih podatkov iz 
različnih zbirk osebnih podatkov določa zakon, ki ureja var- 
stvo osebnih podatkov oziroma varstvo informacijske zaseb- 
nosti posameznika. 

15. člen 

I bsežnejža občasna statistična raziskovanja v državi, ki se ne aiajo v okviru nacionalnega programa statističnih razisko- 
n) (popisi, ankete ipd.), urejajo posebni zakoni. 

V \ 
VANjeT0D0L0ŠKE 0SN0VE STAATISTIČNIH RAZISKO- 

16. člen 
Mri u ran i(,Va 

v sodelovanju s svetom določa metodološke osnove za 
Pro an'e statističnih raziskovanj, določenih z nacionalnim 

Sramom statističnih raziskovani 
V 

harnom statističnih raziskovanj. 

°dološke osnove iz prejšnjega odstavka so: 

" oh'ra sta,'s,'čnih enot, v [j ,.e^na vsebina statističnega raziskovanja, 
kate •unic'ie' nomenkla,ure oziroma klasifikacije, na podlagi 
- st Se izvaia statistično raziskovanje, 
re?i l|^,ktura 'n stopnja agregiranosti izkazovanja podatka, ki je „ 0 ',at statističnega raziskovanja, 

oveznost ali neobveznost poročanja. 

17. člen 

fev"i in drugi državni organi, izvajalci javnih služb in 
delo 'avnih pooblastil ter pooblaščeni izvajalci, ki na svojem 
*aietVnem P°droćiu zbirajo statistične podatke, in ki niso (a " v nacionalnem programu statističnih raziskovanj, dolo- 
prg° ^todološke osnove za svoja statistična raziskovanja po 

H 
lodnem mnenju urada. 

iz prejšnjega odstavka morajo pred določitvijo novih 
''vn h do.P°lnievanju obstoječih uradnih oziroma administra- |({ iju zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), 
da' " v°dij° na svojih delovnih področjih, o tem obvestiti urad, 

Poda svoje mnenje. 

18. člen 
Ur, Vfarl 
an 

a '"ora dati mnenje iz prejšnjega člena v roku 30 dni od Va Prejema obvestila. 

19. člen 

!kol°dološke osnove za izvedbo posameznih statističnih razi- 
Ro„ . i nacionalnega pomena se objavijo v Uradnem listu 
Oblike Slovenije 

20. člen 
K| 
V|a^'ikacije, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi, ureja 

°a s svojimi predpisi. 

V|. 
"egistri 

21. člen 

ra?ra°'ona'no izvaianie nacionalnega programa statističnih 'skovanj ter za druge namene v skladu s tem zakonom urad 
at>''a podatke iz različnih uradnih in drugih administrativ- 

ni* podatkov (evidence, registri, baze podatkov ipd.). 
do\< -,rski organi so dolžni uradu v skladu z zakonom posre- di vse zahtevane podatke. 

22. člen 

S povezovanjem podatkov iz uradnih in drugih administrativ- 
nih zbirk podatkov s podatki, zbranimi z nacionalnim progra- 
mom statističnih raziskovanj, urad oblikuje, vodi in vzdržuje 
svoje statistične registre. 

Podatkov iz statističnih registrov iz prejšnjega odstavka urad 
ne sme posredovati uporabnikom v obliki in na način, ki 
omogoča identifikacijo poročevalske enote, na katero se 
podatki nanašajo, uporablja pa jih izključno za statistični 
namen. 

Statistični namen po tem zakonu je zagotavljanje in izkazova- 
nje agregatnih podatkov o množičnih pojavih. 

VII. ZBIRANJE PODATKOV 

23. člen 

Zaradi izvajanja nacionalnega programa statističnih razisko- 
vanj ima urad pravico zbirati podatke iz vseh obstoječih virov. 

Poročevalske enote iz 2. odstavka 3. člena tega zakona 
morajo pri vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov uporabljati 
veljavne standarde. 

Pri zbiranju podatkov morajo urad in pooblaščeni izvajalci 
poskrbeti, da so poročevalske enote seznanjene: 

- z namenom, obsegom in načinom zbiranja podatkov, 
- z obveznostjo ali neobveznostjo poročanja, 
- s pravicami in obveznostmi oseb, ki zbirajo podatke, 
- s pomenom in vsebino registrskih in drugih identifikacij- 
skih oznak. 

24. člen 

Poročevalske enote, ki morajo v skladu z nacionalnim progra- 
mom statističnih raziskovanj obvezno poročati, morajo uradu 
in pooblaščenim izvajalcem posredovati popolne in pravilne- 
podatke brezplačno, pravočasno in na predpisani način. 

Dolžnost poročevalskih enot iz prejšnjega odstavka traja 
toliko časa, dokler opravljajo opazovano dejavnost oziroma 
do ukinitve obveznosti poročanja. 

25. člen 

Če posredovani! podatki niso pravilni oziroma popolni, jih 
morajo poročevalske enote popraviti in dopolniti v skladu 
z navodili urada oziroma pooblaščenega izvajalca. 

26. člen 

Na statističnih instrumentih za zbiranje podatkov mora biti 
navedeno naslednje: 

- ime organa oziroma organizcije, ki v skladu z nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj zbira podatke, 
- pravna podlaga za izvajanje statističnega raziskovanja, 
*- ali je poročanje obvezno ali neobvezno, 
- ime in vsebina statističnega raziskovanja. 

Statistični instrumenti so po tem zakonu obrazci, vprašalniki, 
anketni listi, računalniške diskete, magnetni trakovi in drugi 
mediji za prenos zapisov. 

"°ro čevalec 
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VIII. OBDELAVA IN SHRANJEVANJE PODATKOV 

27. člen 

Urad in pooblaščeni izvajalci obdelujejo zbrane podatke 
v rokih, ki so določeni z nacionalnim programom statističnih 
raziskovanj, v skladu z znanstvenimi spoznanji o virih, meto- 
dah in postopkih ter s sodobnimi sredstvi za avtomatsko 
obdelavo podatkov. 

28. člen 

Podatke, zbrane z nacionalnim programom statističnih razi- 
skovanj, hranijo urad in pooblaščeni izvajalci v skladu s stan- 
dardi in na sodoben način, ki omogoča njihovo posredovanje 
in izkazovanje v predvideni obliki. 

Podatke, zbrane z nacionalnim programom statističnih razi- 
skovanj, urad in pooblaščeni izvajalci shranjujejo in uporab- 
ljajo v obliki, v kateri je mogoče identificirati poročevalsko 
enoto, na katero se podatki nanašajo, največ 50 letpo dokon- 
čani obdelavi podatkov, če ni z zakonom drugače določeno. 
Urad in pooblaščeni izvajalci lahko shranijo podatke po 
poteku opredeljenega roka v obliki, ki ne omogoča identifika- 
cije poročevalske enote, na katero se podatki nanašajo, če 
zakon ne določa drugače. 

Predstojnik urada oziroma predstojnik pooblaščenega izva- 
jalca podrobneje določi tehnična in organizacijska vpraša- 
njashranjevanja zbranih podatkov. 

IX. ZAŠČITA TER UPORABA IN POSREDOVANJE PODAT- 
KOV 

IX.1 Zaščita podatkov 

29. člen 

Varstvo podatkov, zbranih z nacionalnim programom stati- 
stičnih raziskovanj, ki se nanašajo na osebna, družinska 
inpremoženjska razmerja fizičnih oseb, določa zakon, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov oziroma varstvo informacijske 
zasebnosti posameznika. 

Za namene anketiranja sme urad posredovati registriranim 
znanstvenoraziskovalnim organizacijam in registriranim razi- 
skovalcem posameznikom samo naslednje osebne podatke: 
ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto roj- 
stva, spol in poklic. 

30. člen 

Zavarovanje podatkov, zbranih z nacionalnim programom 
statističnih raziskovanj, obsega ukrepe tehnične in organiza- 
cijske narave, s katerimi se preprečujejo uničenje, izguba, 
ponarejanje ali zloraba oziroma nepooblaščena uporaba 
podatkov. Ukrepe za zavarovanje podatkov, zbranih z naci- 
onalnim programom statističnih raziskovanj, določijo urad in 
pooblaščeniizvajalci s svojimi splošnimi akti. 

31. člen 

Osebe, zaposlene v uradu oziroma pri pooblaščenem izva- 
jalcu, in osebe, ki občasno, na podlagi sklenjene pogodbe, 
opravljajo določene posle za urad ali za pooblaščenega izva- 
jalca, pri svojem delu pa vedo za vsebino osebnih ali individu- 
alnih podatkov o poročevalskih enotah, na katere se podatki 
nanašajo, jih morajo varovati kot uradno tajnost v skladu 
z zakonom. 

Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka 
traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v uradu oziroma 

pri pooblaščenem izvajalcu oziroma po prenehanju oprali 
nja določenih poslov za urad oziroma za pooblaščene9 
izvajalca. 

IX. 2 Uporaba in posredovanje podatkov 

32. člen 

Podatki, zbrani z nacionalnim programom statističnih 
skovanj se smejo uporabljati izključno za statistične na^e 

če zakon ne določa drugače. 

33. člen 

Urad oziroma pooblaščeni izvajalec na podlagi pisne vlofljj 
uporabnika posreduje individualne podatke, vendar v obli*' 
nanačin, ki ne omogoča identifikacije poročevalske enote, 
katero se podatki nanašajo. 

Urad na podlagi pisne vloge posreduje individualne neose^ 
podatke oziroma podatke, ki omogočajo identifikacijo P0' 
čevalske enote, zbrane z izvajanjem nacionalnega progi'am 

statističnih raziskovanj: 

- poročevalskim enotam, na katere se podatki nanašajo ali1(0 

so jih te posredovale, ih 
- upravnim in drugim državnim organom, organom loKa^ia. 
skupnosti, izvajalcem javnih služb in nosilcem javnih P°° n|n 
stil, kadar gre za nastavitev uradnih in drugih administrativ^ 
zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov ipd.). kl ■„ 
nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti ali ki jih potrebni 
za izpolnjevanje svojih funkcij, določenih z zakonom. 

Urad mora voditi evidenco, iz katere je razvidno, ka,eri£ 
uporabnikom, za kakšne namene in katere podatke je p°s 

doval v individualni obliki. 

Uporabniki dobljenih podatkov ne smejo posredovati dru9ir^ 
uporabnikom, uporabljati pa jih smejo samo za namene, 
katere so jih pridobili, in ki morajo biti v skladu z nameni, k" 
določa zakon. 

34. člen 

Upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupn°s!j; 
izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil kot uP°rle 
niki dobljenih podatkov ne smejo uporabljati za določal 
pravic in obveznosti poročevalskim enotam, na katere 
podatki nanašajo. 

35. člen 

Urad oziroma pooblaščeni izvajalci uporabnikom posreduj®!® 
podatke na način in v obliki, kot je določeno v nacionalne''' 
programu statističnih raziskovanj. 

Urad in pooblaščeni izvajalci lahko uporabnikom na ni.itl0^a 
zahtevo podatke posredujejo tudi na drug način ozirojJV 
v drugačni obliki, kot je določeno v nacionalnem prograrT1 

statističnih raziskovanj. Stroške takšnega posredoval 
podatkov krijejo uporabniki. 

36. člen 

Statistični podatki smejo biti objavljeni samo v agrega'£ 
obliki in na enak način dostopni vsem uporabnikom, op'e° 
Ijenim v 2. odstavku 1. člena tega zakona. 

Izjemoma smejo biti podatki objavljeni tudi posamično, 6®1 

- poročevalska enota pisno privoli v takšen način objav® 
podatkov, 
- so zbrani iz javnih (splošno dostopnih) zbirk podat*0 

(evidenc, registrov, baz podatkov ipd.), „ 
- so podatki objavljeni v obliki in na način, ki ne omog°c 
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j^'ifikacije poročevalske enote, na katero se podatki nana- 

37. člen 
|jpa-j . 
lost 'n Pooblaščeni izvajalci odgovarjajo za formalno pravil- 
Stat Podatkov in njihovo pravočasno objavo. »stični podatki, ki so rezultat izvajanja nacionalnega pro- 

^a statističnih raziskovanj in jih objavlja urad, so uradni. 

Ob?,')! so tudi podatki, ki jih na svojih dejovnih področjih 
Javljajo pooblaščeni izvajalci. 

nL®6 objavljeni rezultati statističnih raziskovanj iz nacional- na programa statističnih raziskovanj medsebojno ne uje- 
|0' veljajo kot uradni tisti rezultati, ki jih je objavil urad. 

fc'abniki statističnih podatkov morajo pri njihovi uporabi- 
esti vir podatkov. 

y 
Mednarodno statistično sodelovanje 

38. člen 
izPolnjevanju mednarodnih obveznosti urad v sodelovanju 

Pooblaščenimi izvajalci na statističnem področju strokovno 
v °eluie ter posreduje in izmenjuje podatke z drugimi drža- 
pfj !in mednarodnimi organizacijami. 
Sod '^Polnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka urad 
dru '® z Ministrstvom za zunanje zadeve in z upravnimi ter u9imi državnimi organi. 

1(1 Kazenske določbe 

39. člen 

Preifnarno kazn|i° najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
"ost 6k Poročevalska enota, za katero je določena obvez- 
no! Poro'anja državni statistiki (razen tistih poročevalskih 
Pr8kr^'k)V Skladu Z zakonom ne morejo biti odgovorne za 

p._Uradu oziroma pooblaščenim izvajalcem ne posreduje 
p.PO'nih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno in na 
2 aPisani način (24. člen), 
{^Posredovanih podatkov ne popravi v skladu z navodili (25. 

j6?enarn° kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
* 'Udi odgovorno osebo poročevalske enote, ki stori prekr- 

šek iz prejšnjega odstavka. 
40. člen 

PreL0narno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
Orn odgovorno osebo upravnega in drugega državnega Jana, izvajalca javnih služb oziroma nosilca javnih poobla- 
p0ri

,er pooblaščenega izvajalca, ki na svojem delovnem 
^ Qročju zbirajo podatke, določene z nacionalnim progra- 
Prjstatističnih raziskovanj, če pred vzpostavitvijo novih ali 

dopolnjevanju obstoječih uradnih in drugih administrativ- 

nih zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov ipd.) ne 
zahteva uradovega mnenja (2. odstavek 17. člena). 

41. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorno osebo registrskega organa, ki vodi in 
vzdržuje uradno oziroma drugo administrativno zbirko podat- 
kov (evidenco, bazo podatkov ipd.), če na zahtevo urada, ki je 
v skladu z zakonom, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov 
(1. odstavek 21. člena). 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

Ob prvem imenovanju članov sveta iz 9. člena ter članov 
sosvetov iz 10. člena tega zakona se polovico članov imenuje 
za dve leti. 

43. člen 

Najpozneje v roku 5 let od uveljavitve tega zakona se vodenje 
in vzdrževanje administrativnih registrov (Centralni register 
prebivalstva Republike Slovenije, Register organizacij in 
skupnosti, Enotni register obratovalnic za Republiko Slove- 
nijo in Baza podatkov o zaposlenih), prenese na pristojna 
ministrstva. 

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka ima urad status poo- 
blaščenega uporabnika podatkov iz administrativnih regi- 
strov, opredeljenih v prejšnjem odstavku. 

Do 31.12.1993 pripravi urad v sodelovanju s pristojnimi mini- 
strstvi operativne načrte prenosa posameznega administrativ- 
nega registra iz prvega odstavka. Poročilo o opravljenih aktiv- 

nostih se predloži Vladi in Državnemu zboru. 
44. člen 

S tem zakonom določeni izvršilni predpisi morajo biti izdani 
v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

45. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 
Zakono statističnih raziskovanjih, pomembnih za vso državo 
(Uradni list SFRJ, štev. 39/77), izvršilni predpisi, izdani na 
podlagi tega zakona pa se uporabljajo do izdaje novih izvršil- 
nih predpisov, vendar ne dlje kot do poteka roka iz 44. člena 
tega zakona. 

Z dnem uveljavite tega zakona -preneha veljati tudi Zakon 
o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni 
list SRS, štev. 11/88), izvršilni predpisi, izdani na njegovi 
podlagipa se uporabljajo do izdaje novih izvršilnih predpisov, 
vendar ne dlje kot do poteka roka iz 44. člena tega zakona. 

46. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

^očevalec 
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Predlog za izdajo zakona o NACIONALNEM PROGRAMU STATISTIČNIH 

RAZISKOVANJ - EPA 179 

POVZETEK 

Zakon o nacionalnem programu statističnih raziskovanj 
bi sprejeli kot pomemben sestavni del novega normativ- 
nega statističnega sistema Republike Slovenije. S spre- 
jetjem tega in drugih zakonskih aktov s statističnega 
področja bi odpadla potreba po smiselni uporabi zveznih 
predpisov, kar sicer predvideva 4. člen ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ul. RS, leto I. 
it. 1/91). Pomembno je, da bi v sklopu Zakona o nacional- 
nem programu statističnih raziskovanj rešili tudi vpraša- 
nje funkcioniranja zbirk osebnih podatkov v skladu 
z načeli in zahtevami, ki jih pred upravljalce zbirk oseb- 

nih podatkov postavljata Ustava Republike Slovenije (l"- 
RS, leto I. št. 33/91) In Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(Ul. RS, št. 8/90 in 19/91) glede na novo pravno ureditev 
varstva Informacijske zasebnosti posameznika v Rep«* 
bilki Sloveniji. 

Zaradi novih funkcij državne statistike, ki jih bo opravlja' 
Centralni statistični urad Republike Slovenije kot osred- 
nja državna statistična institucija, zlasti na področju 
mednarodnega sodelovanja in izkazovanja statističnih 
podatkov, bodo nastale določene materialne posledic* 
za državni proračun. 

Za izvrševanje tega zakona ne bo potrebno sprejemati 
posebne izvedbene akte. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o nacionalnem programu statističnih raziskovanj 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o nacionalnem programu statističnih raziskovanj bi 
sprejeli kot pomemben sestavni del novega normativnega 
statističnega sistema Republike Slovenije. S sprejetjem tega 
in drugih zakonskih aktov s statističnega področja ne bi več 
«smiselno« uporabljali predpisov nekdanje Jugoslavije, kar 
sicer predvideva 4. člen 'ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ul. RS, leto I. št. 1/91). Pomembno je, da 
bi v sklopu Zakona o nacionalnem programu statističnih 
raziskovanj rešili tudi vprašanje funkcioniranja zbirk osebnih 
podatkov v skladu z načeli in zahtevami, ki jih pred upravljalce 
zbirk osebnih podatkov postavljata Ustava Republike Slove- 
nije (Ul. RS, leto I. št. 33/91) in Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (Ul. RS, št. 8/90 in 19/91) glede na novo pravno 
ureditev varstva informacijske zasebnosti posameznika 
v Republiki Sloveniji. 

Sedanje izvajanje programa statističnih raziskovanj v skladu 
s 4. členom ustavnega zakona o samostojnosti in neodvisno- 
sti Republike Slovenije temelji na smiselni uporabi petletnega 
Odloka o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za 
državo (Ul. SFRJ, št. 65/90 in 82/90). To je tudi eden od 
ključnih razlogov za sprejetje predloga za izdajo Zakona 
o nacionalnem programu statističnih raziskovanj. 

V širšem smislu integralni normativni statistični sistem poleg 
dveh statističnih zakonov ureja še cela vrsta drugih zakonskih 
in podzakonskih predpisov, kar je predlagatelj zakona 
podrobneje razložil v predlogu za izdajo zakona o državni 
statistiki. Tu lahko na kratko omenimo samo področja, ki jih 
urejajo omenjeni predpisi. To so: t.i. »družbeni sistem infor- 
miranja«, funkcioniranje registra prebivalstva, določanje in 
uporaba matične številke občana, evidenca prostorskih enot, 
klasifikacija ekonomskih dejavnosti in popisi prebivalstva, ki 
se v skladu z mednarodnimi standardi opravljajo vsakih 10 let. 
Na Zavodu Republike Slovenije za statistiko potekajo inten- 
zivne aktivnosti, da se v skladu z novim ustavnopravnim 
sistemom Republike Slovenije normativno redefinirajo in 
uskladijo tudi navedena področja, ki urejajo integralni stati- 
stični sistem v širšem smislu. Ob tem bo potrebno marsikaj 
regulirati diametralno nasprotno, kot je to urejeno v navede- 
nih predpisih zaradi preprostega razloga, ker sta vsebina in 
tudi terminologija teh aktov nekompatibilni s principi novona- 
stajajočega slovenskega pravnega sistema (če tega pojmu- 
jemo kot dinamično strukturiran sistem materialnega in pro- 
cesnega prava ter organizacije organov za njegovo uveljavlja- 
nje). Poleg osnovnega smotra - izgraditve kompleksnega in 
usklajenega novega pravnega sistema Republike Slovenije 

predlagatelj zakona v vseh navedenih zakonskih proje*4 

veliko pozornost namenja tudi normativni »evropeizaciji* ' # 
venskega statističnega sistema. S tem mislimo na stroko'' 
in pravno kompatibilnost novega statističnega sistema s s' 
stičnimi sistemi najrazvitejših evropskih držav oziroma ^ 
inkorporacijo vseh pomembnih načel in standardov, ki . 
oblikujejo v razvitih državah ter v mednarodnih organizac'1 
in asociacijah, v naš statistični sistem. 

Novi normativni statistični sistem bo temeljil na Zakoj1^ 
o državni statistiki kot na sistemskem povezovalcu vseh f0' 
vantnih področij državne statistike. V Zakonu o nacional"® . 
programu statističnih raziskovanj pa bi uredili dve pome"1® 
vprašanji. Na eni strani bi določili konkretni nacionalni P', 
gram statističnih raziskovanj (program kot tak bi bil sestaJja. 
del tega zakona), na drugi strani pa bi hkrati zakonsko usk' 
dili funkcioniranje zbirk osebnih podatkov s področja dr*a j„ 
statistike z načeli in zahtevami ustave Republike Slovenije 
Zakona o varstvu osebnih podatkov; to je tudi najpome"1. 
nejši razlog, zaradi katerega bi nacionalni program statisti 
nih raziskovanj določili z zakonom in ne morda s kaksi' 
hierarhično nižjim pravnim aktom. Poleg tega Zakon o var® |0 
osebnih podatkov kot eno osnovnih načel poudarja nac® 
zakonitega zbiranja in uporabe osebnih podatkov - upra*1!^ 
lec zbirke osebnih podatkov sme zbirati, obdelovati, shrani 
vati, uporabljati in posredovati samo tiste osebne podatke 
katere je pooblaščen z zakonom (in ne morebiti s podzako 
skim aktom), ali če v to pisno privoli posameznik, na kater®!) 
se nanašajo osebni podatki. Zaradi poteka nekate' 
pomembnih rokov oziroma zaradi objektivnih razlogov * 
zamujanje področne zakonodaje, s katero morajo organi 
organizacije javne uprave uskladiti svoje zbirke osebn 
podatkov z načeli Zakona o varstvu osebnih podatkov, 
v tem zakonu določili, da do ureditve teh vprašanj v svoj 
zakonih poteka zbiranje in uporaba osebnih podatkov v doi^ 
čenem delu javne uprave na podlagi Zakona o nacionalne 
programu statističnih raziskovanj; to ob doslednem upoštev 
nju vseh načel, ki se nanašajo na varovanje informacij 
zasebnosti posameznika. 

Ločitev na »sistemski« - Zakon o državni statistiki in «PrT 
gramski-operativni« - Zakon o nacionalnem programu sta 
stičnih raziskovanj je potrebna iz več razlogov, osnovni P8 L 
ta, da zaradi vmesnih sprememb programa statističnih <aZ 

skovanj ne bi posegali v sistemski zakon. 

Če vse navedeno strnemo v nekaj odstavkov, so osnovjjj 
razlogi za izdajo Zakona o nacionalnem programu statisticn . 
raziskovanj (ob upoštevanju celote normativnega sistema, 
ga predlagatelj pošilja v »paketu«) tile: 
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Hat t®msko zaokroženo urediti novi statistični normativni 
b|jl.8n,, in integrirati v novonastajajoči pravni sistem Repu- 

Slovenije; 

/j. "^vropeizirati« slovenski statistični sistem v strokovnem 
|{lro9ramskem) in pravnem smislu. S tem mislimo predvsem 

Prevzem vseh, našemu sistemu kompatibilnih načel in 
andardov, ki so se ali se šele oblikujejo v drugih razvitih 

int a*1 ter v mednarodnih organizacijah in zlasti v evropskih 
lokacijskih procesih. V okviru skupnega evropskega trga 

nai bi začel po 31.12.1993) je predvidena ustanovitev , r°Pskega informacijskega trga (European Information Mar- 

iiki 'Z ,ega bodo v delu, ki se nanaša na osebne podatke, 
stv države, ki ne bodo imele ustrezno urejenega var- ® t0h podatkov. To poleg ostalega pomeni tudi izključitev iz 
p^narodne delitve dela na informacijskem področju, ni pa 
Vpr « no P°sebei poudarjati, da je to izredno pomembno k ®sanje tudi za delovanje nacionalne statistične institucije; 

»ki?aciona,no določiti nacionalni program statističnih razi- 
Pot n' Republike Slovenije, ki bo ustrezal po eni strani Do rt arT1 mednarodnega statističnega izkazovanja države, 
Ho ,ri!9i strani pa bo moral biti tudi v skladu z našimi mož- s,rni in realnimi potrebami; 

Jrj^rec"ti funkcioniranje zbirk osebnih podatkov s področja 
2ak ne statistike v skladu z ustavo Republike Slovenije in Jonom o varstvu osebnih podatkov. V sklopu tega je tudi 
p'ret>a, da se omogoči zakonito zbiranje in uporaba osebnih 
rtoi ^ov za ,iste organe javne uprave, ki zaradi objektivnih 
lih d0v Se niso uredili ,e9a vprašanja v svojih resornih zako- '^ Pri tem kaže opozoriti na dejstvo, da se slednje nanaša 

"■>0 na tiste organe javne uprave, ki v skladu z nacionalnim 

Pod arT10m stat's,ičnih raziskovanj zbirajo nekatere osebne aatke na svojih delovnih področjih. 

" Načela, na katerih temelji zakon 

o^đ'a9ani zakon temelji v programskem delu (v delu, ki 
na^e?9'iuie nacionalni program statističnih raziskovanj) na 
lie . 'z nekaterih najpomembnejših mednarodnih doku- 
Por?t0v s statističnega področja, kar je predlagatelj zakona 
0 ~yobneje pojasnil v II. poglavju predloga za izdajo Zakona 
o dr?avn' statistiki. Izmed načel, opredeljenih v Zakonu 
obv statistiki, so za ta zakon najpomembnejša: načelo 
0O| ?ne9a dajanja statističnih podatkov (ki jih kot obvezne 
odn nac'°nalni program statističnih raziskovanj), načelo 
®ti in rnednarodnega sodelovanja (zlasti glede dolžno- 
r,a Mednarodnega izkazovanja, s čimer mora biti usklajen 
^cionalni program), načelo programiranja in načelo projekt- 
en?8 '2va)anja statističnih raziskovanj, načelo registrsko ori- yD|.lrane statistike, načelo racionalnosti ter načelo širokega 
»j-^Va na oblikovanje nacionalnega programa statističnih ra- 

"kovanj. 

drugo skupino načel, na katerih temelji ta zakon (v delu, ki 
1(0 nanaša na uskladitev funkcioniranja zbirk osebnih podat- 
»u,.? Področja državne statistike), je predlagatelj upošteval 8,1 načela iz: 

- >SJave Republike Slovenije, 
Hai 0 varstvu osebnih podatkov (ki temelji na načelih iz Stv • memt,nejših mednarodnih dokumentov s področja var- 
„ p informacijske zasebnosti posameznika), ter 
0 priporočila št. R(83)10 Komiteja ministrov Sveta Evrope 
tria fStvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za namene anstvenoraziskovalnega dela in statistike. 
b 
^Publika Slovenija je ena izmed dvanajstih držav na svetu, ki 
j ® v svoji ustavi zapisano pravico do varstva informacijske 
g-! bnosti posameznika. V 38. členu tega dokumenta je 
pa °

4ba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov, prepoveduje 
So nJihovo uporabo v nasprotju z namenom, zaradi katerega 
lam 2brani. Poleg določbe, da zbiranje, obdelovanje, 0 I ®n uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov 
in '0ča zakon (Zakon o varstvu osebnih podatkov kot »krovni« 
not arT1ezni »resorni« zakoni za posamezna področja -.npr. 

"anje zadeve, zdravstvo, statistika itd.), Ustava Republike 

Slovenije določa tudi, da se ima vsakdo pravico seznaniti 
z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico 
do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. Teh pravic v skladu 
s 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ni mogoče 
omejiti. V ustavi pa sta ti dve pravici zapisani v poglavju 
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, kar ima samo 
po sebi pomembno pravno aplikacijo - uporabljati ju je 
mogoče neposredno. Poleg tega Zakon o varstvu osebnih 
podatkov v 4. členu določa, da imajo ob izpolnjenem pogoju 
vzajemnosti tuji državljani enake pravice glede varstva oseb- 
nih podatkov kot domači. 

Predlog za izdajo Zakona o nacionalnem programu statistič- 
nih raziskovanj je v skladu s pravnimi predpisi Evropske 
skupnosti. Ta skladnost izvira iz dejstva, da Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, ki je t.i. »krovni« zakon na področju var- 
stva informacijske zasebnosti posameznika in s katerim mora 
biti usklajena področna zakonodaja (s tem pa tudi predlagani 
zakon), temelji na načelih, opredeljenih v smernicah OEC- 
D-ja iz leta 1980 (Guidelines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flovvs of Personal Data, Organization for Econo- 
mic Cooperation and Development, Pariš, 1980) oziroma na 
načelih Konvencije evropskega sveta o varstvu posameznikov 
glede na avtomatsko obdelavo,osebnih podatkov (Convention 
for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, Council of Europe, Strasbourg, 
28 January 1981). Ta dva dokumenta, če jih predstavimo samo 
na kratko, temeljita na podobnih načelih, od katerih so najpo- 
membnejša: 
- načelo kvalitete podatkov, ki vsebuje pet zahtev, ki jih je 
potrebno upoštevati pri avtomatski obdelavi podatkov. Te 
zahteve so: prvič, da morajo biti osebni podatki pridobljeni na 
pošten (fair) način; drugič, podatki ne smejo biti shranjevani 
za nedefinirane namene in tudi ne smejo biti uporabljeni na 
način, ki je nezdružljiv s predhodno določenimi in zakonitimi 
nameni uporabe osebnih podatkov; tretjič, osebni podatki 
morajo biti primerni, relevantni in ne prekomerni glede na 
namene, za katere so bili zbrani in shranjeni (torej toliko, 
kolikor je nujno potrebno, vendar kar se da omejeno); četrtič, 
zbrani osebni podatki morajo biti točni, ko je to nujno 
potrebno pa tudi do dneva ažurni; in petič, osebni podatki so 
lahko shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo posamez- 
nika, na katerega se nanašajo le toliko časa, kot je to 
potrebno za namene, zaradi katerih so ti podatki shranjeni; 

- načelo prepovedi obdelovanja določenih kategorij, z vidika 
varstva informacijske zasebnosti posameznika posebej 
občutljivih osebnih podatkov. V to kategorijo spadajo osebni 
podatki, ki kažejo rasno poreklo, politična prepričanja, religi- 
ozna ali druga verovanja ter osebni podatki, ki se nanašajo na 
zdravstveno ali seksualno življenje in na kazenske obsodbe. 
Vse navedene osebne podatke je prepovedano avtomatsko 
obdelovati, če nacionalna zakonodaja ne določa primerne 
zaščite teh podatkov; 

- načelo zavarovanja podatkov (Data Security) zavezuje 
upravljalce zbirk osebnih podatkov v državah članicah Evrop- 
ske skupnosti, da predpišejo ustrezne varnostne ukrepe orga- 
nizacijske in tehnične narave za zaščito osebnih podatkov, ki 
so shranjeni v avtomatskih bazah podatkov; 

- načeli odprtosti in sodelovanja ljudi se odražata v štirih 
zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju naci- 
onalne zakonodaje na področju varstva informacijske zaseb- 
nosti posameznika. Te zahteve se nanašajo na pravico posa- 
meznika: prvič, da se seznani z obstojem posamezne zbirke 
osebnih podatkov, z nameni uporabe podatkov iz zbirke ter 
s sedežem upravljalca zbirke podatkov; drugič, da v določe- 
nem času, brez večjih zamud ali stroškov, dobi potrdilo o tem, 
kateri njegovi osebni podatki se nahajajo v posamezni zbirki 
ter o vsebini zbirke podatkov; tretjič, da zahteva popravek ali 
izbris svojih osebnih podatkov iz zbirke, če so bili podatki 
obdelani v nasprotju s pravili, ki jih določa nacionalna zako- 
nodaja ter četrtič, da ima posameznik ustrezno pravno sred- 
stvo v primeru kršenja pravic glede varstva informacijske 
zasebnosti; 

- načelo omejitve pri določanju izjem se nanaša na tisto 
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določbo Konvencije evropskega Sveta o varstvu posamezni- 
kov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, po 
kateri je v nacionalni zakonodaji sicer dopuščeno določati 
izjeme in omejitve pravic posameznika, vendar le v primerih, 
kj jih Konvencija takstativno našteva (državna varnost, javna 
varnost, monetarni interesi države, zatiranje kriminalitete ter 
zaščita dajalcev podatkov ali pravic in svoboščin drugih ljudi). 
Osnovna zahteva tega načela je, da so omejitve pravic posa- 
meznika dopustne le, kadar je tako določeno v nacionalni 
zakonodaji - vendar ob upoštevanju temeljnih vrednot demo- 
kratične družbe; 

- načelo odgovornosti določa obveznost udeleženk Konven- 
cije, da v nacionalni zakonodaji določijo ustrezne sankcije za 
primere kršitev določb iz te zakonodaje; 

- ne nazadnje je eno izmed pomembnih načel Konvencije 
načelo svobodnega prenosa osebnih podatkov preko držav- 
nih meja (za države, podpisnice te Konvencije, vendar lahko 
v skladu s 23. členom po pričetku veljavnosti tega dokumenta 
Komite ministrov Evropskega Sveta povabi vsako državo, ki ni 
članica Evropskega Sveta, da pristopi h Konvenciji). Vsaka 
udeleženka Konvencije lahko omeji iznos osebnih podatkov iz 
države, kolikor njena nacionalna zakonodaja na poseben 
način obravnava posamezne kategorije osebnih podatkov. Ta 
omejitev pa ni dopustna, če zakonodaja druge udeleženke 
zagotavlja vsem posameznikom ustrezno varstvo pravic, ne 
glede na njihovo državljanstvo. 

Kot je bilo že navedeno, je predlog za izdajo Zakona o naci- 
onalnem programu statističnih raziskovanj v svojem delu, ki 
ureja vprašanje varstva informacijske zasebnosti posamez- 
nika glede na osebne podatke, ki se nahajajo v zbirkah oseb- 
nih podatkov s področja državne statistike, usklajen z Zako- 
nom o varstvu osebnih podatkov - ter s tem posredno tudi 
z načeli iz omenjenih mednarodnih dokumentov. Poleg tega 
je predlagatelj tega zakona upošteval tudi določila Priporočila 
št. R (83) 10 Komiteja ministrov Sveta Evrope o varstvu oseb- 
nih podatkov, ki jih uporabljajo za namene znanstvenorazi- 
skovalnega dela in statistike (Protection of Personal Data 
used for Scientific Research and Statistics, Recommendation 
No. R (83) 10, Committee of Ministres of the Council of 
Europe, Strasborug, September 1984). Ta dokument, ki se 
nanaša specialno na področje statistike in znanstvenorazi- 
skovalnega dela, vzpostavlja potrebno ravnovesje med 
restriktivnimi, strogimi načeli varstva informacijske zasebno- 
sti posameznika, kakor to določa npr. omenjena Konvencija 
na eni strani, ter potrebami in interesi za zbiranje in uporabo 
osebnih podatkov na posameznih področjih na drugi strani 
(zlasti na tistih področjih, kjer je največja nevarnost za ogro- 
žanje informacijske zasebnosti posameznika glede na obseg 
in kvaliteto osebnih podatkov, ki se zbirajo na teh področjih 
- npr. policija, zdravstvo, statistika). 

Priporočilo Komiteja ministrov Evropskega sveta predstavlja 
vodilo za oblikovanje in vsebino nacionalne zakonodaje na 
področju statistike in znanstvenoraziskovalnega dela. Osebni 
podatki, ki so zbrani za namene znanstvenoraziskovalnega 
dela in statistike, se ne smejo uporabljati za druge namene, 
kar še posebej velja za sprejem kakršnihkoli odločitev in 
ukrepov glede konkretne osebe, na katero se podatki nana- 
šajo. Priporočilo nacionalnim zakonodajalcem priporoča, da 
naj bo raziskovalcem omogočeno, da iz javnih registrov prebi- 
valstva dobijo vzorce, s katerimi lahko opravljajo svoje delo 
(ankete, raziskave ipd.). Vendar v ta namen lahko raziskovalci 
dobijo samo naslednje podatke: ime in priimek posameznika, 
njegov naslov, datum rojstva, spol in poklic. To določbo 
priporočila bi predlagatelj zakona smiselno vključil v Zakon 
o državni statistiki kot v sistemski zakon. 

Priporočilo nadalje določa, da sta lahko omejeni (oziroma 
izključeni) pravici posameznika, da dobi podatke ali zahteva 
njihovo popravo, če so bili le-ti zbrani in shranjeni izključno 
za statistični namen ali za raziskovalni namen, in če podatki, 
ki so njun rezultat, ne omogočajo identifikacije posameznika, 
hkrati pa so v vseh fazah (vključno s shranjevanjem oziroma 
arhiviranjem) zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jamčijo 
varstvo posameznikove informacijske zasebnosti. Kljub temu, 

da so izpolnjene vse predpostavke za omejitev (oziroma ^ 
ljučitev) teh pravic posameznika, jih predlagatelj zakona 
omejuje, kar jamči visoko stopnjo pravne varnosti posaffJ. 
nika glede teh vprašanj. Sledenje pomeni tudi, da je v nn8* 
malni meri upoštevano načelo odprtosti in sodelovanja l)u 

III. TEMELJNE REŠITVE 

Upoštevaje vse navedeno, ima predlagani zakon dve osn0^ 
funkciji. Po eni strani bi v njem uredili pravne osr,oV®nje 
zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, uporabo in posredova i 
podatkov iz zbirk osebnih podatkov s področja državne si 
stike (oziroma konkretno iz zbirk podatkov, ki vsebul i 
osebne podatke, in so določene v nacionalnem prograjti 
statističnih raziskovanj). Na tem mestu je potrebno P°.u ,*nj(i 
da bi sistemske osnove nacionalnega programa statist'®• 
raziskovanj določili v V. poglavju (sistemskega) ZaK°| 
o državni statistiki. Ta zakon pa bi kot svoj sestavni 
določal sam program statističnih raziskovanj. Druga globa ^ 
funkcija tega zakona pa je v zagotovitvi pravnih osn°v

da|. 
zbiranje, obdelavo, shranjevanje in uporabo osebnih P0°,e 
kov iz zbirk osebnih podatkov s področja državne stati®1 

ter zagotovitev teh elementov tudi za druge organe. 

V zakonu bi poudarili, da se statistična raziskovanja v R®PjJ 
bliki Sloveniji izvajajo v skladu z določbami sistems*®*. 
Zakona o državni statistiki, seveda, v kolikor posamezna vP 
šanja niso drugače urejena s tem zakonom. Konkretno razP 
reditev osebnih podatkov ter nazive zbirk bi določili z meto . 
logijo vodenja posamezne zbirke osebnih podatkov, r, 
čemer bi zaradi narave osnovne sistemske funkcije Cen

tati- 
nega statističnega urada temu dali pravico, da sme za 151 ^ 
stične namene (opredeljene v Zakonu o državni statis' 
medsebojno povezovati osebne podatke iz zbirk ose" 
podatkov s področja državne statistike. 

Glede načela časovne omejitve shranjevanja osebnih P°' M' 
čaii" 

pre- kov bi določili, da je skrajni rok za to 50 let po dokon ^ 
obdelave posameznega statističnega raziskovanja. Po P'jji 
teku tega roka se bistveno spremeni režim uporabe oseo< 
podatkov. Določili bi, da se po preteku 50-letnega r0 - 
podatki lahko arhivirajo (če je to potrebno za 
statistične funkcije), njihova poznejša uporaba pa bi 
dopustna le, če bi v to dopustil Državni zbor. 

Razlog za določitev takšnega načina shranjevanja in PoZ"®' 
uporabe osebnih podatkov s področja državne statistik®' 
predvsem v naravi in pomenu nekaterih najpomembn®) ,, 
statističnih raziskovanj (zlasti demografskih), kjer so za ' 
hovo normalno izvajanje nujno potrebni podatki o lastnos 
stanjih in razmerjih fizične osebe. Vendar, kot je bilo PoU ,0j- 
jeno, bi možnost uporabe takšnih podatkov po preteku spi 
nega skrajnega roka, omejili s posebno »varovalko« - z v^,'e 
čitvijo Državnega zbora v oceno smotrnosti pravice do taK® 
uporabe. S tem je predlagatelj zakona hotel poudariti. ^ 
v marsikaterem primeru osebni podatki ne bodo shranjeni ^ 
uporabljani toliko časa - pač pa samo tisti, za katere J® j, 
strokovnih razlogov to potrebno zaradi postavljenih statis 
nih ciljev. 

V primeru posrednega zbiranja osebnih podatkov o posam®^ 
niku (od dr,,n'^1 nncamo7nil(nu ki iih Hnln£a 7aknn ali 'Z .. 
obstoječih 

(od drugih posameznikov, ki jih določa zakon ali J* 
jječih zbirk podatkov) bi pri izvajanju statističnih razis 

vanj v zakonu določili, da o tem ni potrebno seznaniti po 
meznika, na katerega se podatki nanašajo. Predlagatelj o'. ii «Ls I i ■ ■ A i I ii irnk DniiA lol/inH fTl . določbo v zakon vključil iz treh razlogov. Prvič, takšno^m ^ 

Drugič, zaradi narave statističnega dela in ogromne kolii'^ 
nost dopušča Zakon o varstvu osebnih podatkov (7. 

podatkov - tudi osebnih, ki se zbirajo iz različnih registrov 
pa pri velikih akcijah, kot so popisi prebivalstva ipd., bi o 
izredno neracionalno, če že ne nemogoče, obveščati vsake« 
posameznika o takšnem načinu zbiranja podatkov. Drugi i o 
tega razloga je eno osnovnih načel delovanja državne sta 
stike, po katerem za njene potrebe podatki v fazi inP'ug 
prihajajo v individualni obliki, v fazi outputa pa statisti 
ciljnemu okolju ponuja agregate (agregirane podatke iz kal 

rih ni mogoče identificirati osebe na katero se podatki nan 
šajo) razen v zakonu določenih izjemnih primerih in za restri 
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v 
n° določene namene. Tretji razlog za takšno določbo 

Dm ie. da 'ma posameznik do upravljalca zbirk osebnih 
{t 

datkov s področja državne statistike vse pravice iz 16. in 17. 
(jna Zakona o varstvu osebnih podatkov. Slednje pa seveda 
. (rat, ko je Centralni statistični urad od posameznika dobil 
""atke neposredno. Razlog za takšno rešitev je, da v pri- 

„ ru pridobitve podatkov od drugih upravljalcev zbirk (torej 
s Poreden način), ima posameznik možnost uveljavljanja 

zakonskih pravic pri tem (primarnem) upravljalcu lrke podatkov. 

J?' Posebno izjemo od načela nedajanja osebnih podatkov 
? 

lr>dividualni obliki, bi v Zakonu o državni statistiki v skladu 
Q Cenjenim priporočilom Komiteja ministrov Sveta Evrope 

Varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za namene 
. anstvenoraziskovalnega dela in statistike določili, da Zavod 
^Publike Slovenije za statistiko lahko posreduje za znan- 
^enoraziskovalno dejavnost registrirani organizaciji ali 
"■■merniku za potrebe vzorčenja in anketiranja izključno 
'Slednje osebne podatke: ime in priimek posameznika, nje- y yo prebivališče, leto rojstva, spol in poklic. 

^.ie bilo že rečeno, to priporočilo vzpostavlja ravnotežje 
interesi posameznika po varstvu njegove informacijske 

jj®sebnosti in med interesom javne uprave v sodobni družbi, 
i ® Pride do nekaterih podatkov o posamezniku na racionalen 
1,1 hi«er način. 

j|r6dlagani nacionalni program statističnih raziskovanj vse- 
podatke, ki bodo po mnenju predlagatelja zagotovili tako 

otrebno kontinuiteto in primerljivost časovnih vrst kot tudi 
. 'Pravo možnosti revizije državne statistike in njeno preo- 
zko v sodobno faktografsko osnovo za podporo odloča- 
jo pri sestavi nacionalnega programa statističnih razisko- 
Drt'-6 Predlagatelj zakona spoštoval statistično strokovna in Etična načela, ki omogočajo ustrezno sistematiko. 

Vnk°na'm program statističnih raziskovanj je organiziran 
Ppliki urejenega seznama in vsebuje: naziv (s šifro), vsebino, 

^'odiko in namen raziskovanj, opazovano obdobje, rok za 
Vs kCe P°datkov obdelavo ter oblike objavljanja. Izbor Lubine, enot opazovanja, standardov in metod zagotavlja 
°n,inuiteto podatkov in primerljivost časovnih vrst. 

artistična raziskovanja so razvrščena v področne celote, ki 
1° Približno proporiconalno pokrite s statističnimi opazovanji 

Podatki. Nekatera od teh področij so zelo stare discipline in 
fiM a'° v standardno vsebino statistike vseh držav (demogra- fi- Druga nastajajo z razvojem družbe in postopno postajajo 

®dmet opazovanja v statistiki (okolje), ali so specifičnost 
danjega časa v Sloveniji (denacionalizacija). 

Na ■ acionalni program statističnih raziskovanj je razdeljen po 
i, s?rneznih organih javne uprave, ki na svojih področjih 
i aiajo določena statistična raziskovanja (t.i. pooblaščeni 
j. ajalci programa statističnih raziskovanj, kot jih določa 12. 
nj®

n osnutka Zakona o državni statistiki). Največji del statistič- 
. n Raziskovanj, pomembnih za Republiko Slovenijo, v okviru 
sta»'0na'ne9a programa izvaja Zavod Republike Slovenije za i atistiko, vendar je tudi število statističnih raziskovanj, ki jih 
(e»aiai° druge institucije javne uprave, precejšnje (Univerzi- 

ini zavod za zdravstveno in socialno varstvo, Služba družbe- 
na knjigovodstva, Ministrstvo za delo ter Banka Slovenije). 

Poredno z razvojem državne statistike so se namreč bolj ali 
5t®ni razvijale vrste administrativnih evidenc, ki so jih vzpo- 
javjjali razni organi zaradi izvajanja svojih z zakonom dolo- 
stj"'h funkcij. Družbene potrebe po podatkih so terjale stati- 
Dow° obdelav° ,eh evidenc, tako da statistično direktno 
Vir 'vajo nekatera pomembna področja ali so pomembni kot 

Podatkov (vertikalna integracija). 

jVedeijeni organi javne uprave (pooblaščeni izvajalci) so 
pravih svoj del programa sami, v skladu s svojo funkcijo 

paroma tekočimi nalogami, ki jih že poznajo ali predvidevajo. 
J. ,em pa je nacionalna statistična ustanova zadolžena za 
s 'n° metodološko koordinacijo na ta način, da določa (v 
lan aniu s statističnim svetom) metodološke osnove izva- ja nacionalnega programa statističnih raziskovanj. 

Poleg klasičnih statističnih raziskovanj je v nacionalnem pro- 
gramu navedena vrsta metodoloških in razvojnih nalog, ki so 
namenjene posodobitvi statističnega sistema oziroma t.i. 
»evropeizaciji« slovenske statistike in njenem vključevanju 
v evropske integracije. Kot je bilo že nekajkrat poudarjeno, 
gre pri »evropeizaciji« predvsem za prilagoditev vsebine, 
metodologije, standardov, za racionalizacijo zbiranja in obde- 
lave podatkov in za sodobne pristope posredovanja podatkov 
ter rabo obstoječih evidenc za statistične namene. V tej smeri 
so v statistično spremljanje vključena tudi mnoga področja, ki 
do sedaj niso bila dovolj razvita, kot npr. statistika okolja, 
prostorski razvoj, pretok delavcev in kapitala, nove definicije 
zaposlenosti in nezaposlenosti itd. 

Za spremljanje posameznih pojavov je zaradi primerljivosti 
potrebno prevzeti mednarodne metodološke rešitve oz. stan- 
darde. Čeprav je prioritetna metodološka naloga prevzem 
evropskega koncepta bruto domačega proizvoda in opustitev 
koncepta materialne proizvodnje, so tudi druga številna 
področja, ki jih je potrebno obravnavati in primerjati z evrop- 
skimi.rešitvami. 

Glede klasifikacij, nomenklatur in standardov Zavod Repu- 
blike Slovenije za statistiko pripravlja prevzem evropskih kla- 
sifikacij in drugih standardov, ki so v Evropski skupnosti in 
preko nje tudi drugod v svetu že veljavni oziroma se bodo 
kmalu uveljavili. Predvsem gre za klasifikacijo ekonomskih 
dejavnosti (NACE, Rev.1), klasifikacijo proizvodov in storitev 
(PRODCOM), šolske izobrazbe, nomenklature poklicev (ISCO 
88), izobrazbe (ISCED) itd. 

Z uvajanjem tržnih razmer in s privatizacijo se povečuje šte- 
vilo ekonomskih subjektov, ki se ukvarjajo z različnimi dejav- 
nostmi. Zaradi opazovanja take množice statističnih enot je 
potrebno pripraviti racionalnejše metode, kot je popolno 
zajetje (vzorci). 

V Republiki Sloveniji je bil sprejet koncept registrsko orienti- 
rane statistike, ki se v največji meri naslanja na že vpostav- 
Ijene evidence oziroma registre in pridobivanje statističnih 
podatkov iz administrativnih virov. Glede na uveljavljanje trž- 
nih razmer se bodo na centralni ravni pojavile še mnoge 
druge evidence, ki se bodo lahko uporabljale za statistične 
namene. 

Obdelovanje in posredovanje podatkov je treba posodobiti 
v skladu s sodobnimi možnostmi. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Nacionalni program statističnih raziskovanj se bo še naprej 
financiral v okviru integralnega proračuna. Nove finančne 
posledice za proračun pa bodo nastale predvsem zaradi 
opravljanja vseh funkcij državne statistike, kot so: 

1. vključevanje v mednarodne organizacije in integracije (čla- 
narine, potovanja, izobraževanje, literatura, sodelovanje 
v mednarodnih ekspertnih skupinah, mednarodna izkazova- 
nja podatkov itd.), 

2. povečan obseg metodološkega dela na sploh zaradi potreb 
evropeizacije slovenske statistike (prenos standardov na 
področjih definicij in klasifikacij ipd.). 

Predvidevamo, da se bo mogoče del teh nalog financirati 
v okviru sredstev mednarodnih raziskovalnih projektov (npr. 
PHARE, projekti EFTE, OECD ipd.). Racionalizacijo izvajanja 
nacionalnega programa statističnih raziskovanj je mogoče 
doseči z večnamensko (tudi statistično) uporabo obstoječih 
in bodočih evidenc in registrov ter s povečanjem obsega 
plačanih uslug. 

Zaradi dolgoročnosti nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj in različne finančne obremenitve po posameznih 
letih ni mogoče v celoti finančno ovrednostiti zakona. Prora- 
čunska sredstva za izvedbo nacionalnega programa statistič- 
nih raziskovanja so v Zakonu o proračunu za leto 1992 predi- 
vena v višini približno 280.000.000,00 tolarjev. 

"°ročevalec 15 



S tem zakonom tudi predvidena izdaja podzakonskih aktov 
- dosedanje (skupščinske) odloke, s katerimi so bili določani 
programi statističnih raziskovanj, kompletno nadomešča ta 
zakon, predstojnik Zavoda Republike Slovenije za statistiko 

1. člen 

Ta zakon določa nacionalni program statističnih raziskovanj 
in zbirke osebnih podatkov s področja državne statistike. 

Nacionalni program statističnih raziskovanj je sestavni del 
tega zakona. 

2. člen 

Statistična raziskovanja se izvajajo v skladu z zakonom, ki 
ureja delovanje državne statistike, kolikor niso posamezna 
vprašanja drugače urejena s tem zakonom. 

3. člen 

Zbirke osebnih podatkov, s katerimi upravlja Centralni stati- 
stični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: urad) ozi- 
roma posamezni pooblaščeni izvajalec nacionalnega pro- 
grama statističnih raziskovanj lahko vsebujejo tiste osebne 
podatke, ki so določeni v nacionalnem programu statističnih 
raziskovanj, kolikor zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, upo- 
raba in posredovanje osebnih podatkov ni določeno z zako- 
nom. 

Razporeditev osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka 
v posamezne zbirke in njihovi nazivi se določijo z metodolo- 
gijo vodenja posamezne zbirke, če zakon ne določa drugače. 

4. člen 

Urad lahko medsebojno povezuje vse podatke iz zbirk oseb- 
nih podatkov, ki jih opredeljuje ta zakon, izključno za stati- 
stične namene. 

5. člen 

Osebne podatke lahko urad shranjuje največ 50 let od dokon- 
čanja obdelave posameznega statističnega raziskovanja. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki lahko 
arhivirajo, o njihovi poznejši uporabi pa odloča Državni zbor. 

pa je na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov že 
pravilnik, s katerim so urejena vprašanja zavarovanja oseb" 
podatkov iz zbirk osebnih podatkov, ki jih ima Zavod R0P 
blike Slovenije za statistiko. 

6. člen 

Kadar se pri izvajanju statističnega raziskovanja zbi 
osebni podatki posredno, posameznika, na katerega se nan 

šajo, o takšnem načinu zbiranja ni potrebno seznaniti. 

7. člen 

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ima do ur® J 
pravice iz 16. in 17. člena Zakona o varstvu osebnih podat* 
(Ul. RS, št. 8/90 in 19/91) samo, kadar je te podatke urad 0 

njega dobil neposredno, ker ima posameznik vse pravice 
navedenih členov direktno pri posameznem upravlja'5, 
zbirke osebnih podatkov, od katerega je urad (posred'1 

dobil zadevne podatke. 

8. člen 

Poročevalske enote, določene z zakonom, ki ureja deloval 
državne statistike, so dolžne dati vse zahtevane ose"" 
podatke v programu opredeljenim upravljalcem zbirk oseb" 
podatkov. 

Na podlagi tega zakona zbirajo podatke in jih posreduj^ 
uradu tudi tisti upravljalci zbirk osebnih podatkov iz PreL 
njega odstavka, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 41. člena Zakon 

o varstvu osebnih podatkov. 

Določba prejšnjega odstavka se nanaša na že vzpostavi]®'1® 
zbirke osebnih podatkov, določene z nacionalnim pr°9 
mom statističnih raziskovanj. 

Upravljalci zbirk podatkov iz 2. odstavka lahko do zakons*® 
ureditve uporabljajo zbrane osebne podatke svojefl 
področja, vendar samo za opravljanje svojih, z zakonom d°' 
čenih nalog. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Od|(?j| 
o določitvi programa statističnih, za vso državo pomem"^ 
raziskovanj, za obdobje 1991-1995 (Uradni list SFRJ, štev. b" 
90 in 82/90). 

10. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis<u 

Republike Slovenije. 

TEZE ZA ZAKON o nacionalnem programu statističnih raziskovanj 
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,1 
I 

Nacionalni program 

statističnih raziskovanj 

ZS/l STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV 1 
ZS/2 STATISTIKA CEN     3 
Z S/3 STATISTISTIKA INDUSTRIJE IN RUDARSTVA 5 
ZS/4. STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA   7 
ZS/5. STATISTIKA GOZDARSTVA IN LOVA  11 
ZS?6. GRADBENA IN STANOVANJSKA STATISTIKA 12 
ZS/7. STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ 14 
Z S/8. STATISTIKA NOTRANJE TRGOVINE     18 
ZS/9. STATISTIKA GOSTINSTVA IN TURIZMA .1. 20 
ZS/10. STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE 23 
ZS/l 1. STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI  24 
ZS/l 7. DEMOGRAFSKA STATISTIKA   25 
ZS/l3 VOLILNA STATISTIKA IN REFERENDUMI   : 30 
ZS/U. STATISTIKA DELA 31 
ZS/l 5. STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 33 
ZS/l 6. STATISTIKA TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN TEHNIČNO 

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI  i 37 

ZS/l 7. STATISTIKA ŠPORTA      38 
ZS/l8. STATISTIKA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI..... 39 
ZS/l 9. STATISTIKA KULTURE 40 
ZS/20. STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA  42 
ZS/21. STATISTIKA PRAVOSODJA 44 
ZS/22. STATISTIKA OKOUA IN NARAVNIH VIROV 45 
ZS/RN RAZVOJNE IN METODOLOŠKE NALOGE 47 
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA BANKA SLOVENIJE   51 
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA MINISTRSTVO ZA DELO 52 
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 54 
SDK/1. STATISTIKA POSLOVANJA PODJETIJ IN DRUGIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 54 
SDK/2. DENARNA IN KREDITNA STATISTIKA     58 
SDK/3. STATISTIKA INVESTICIJ   59 
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA 60 
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NENJE 
ade Republike Slovenije o pobudi SAŠA LAPA 
Preimenovanje Teritorialne obrambe Repu- 

'*e Slovenije 

0 n®° državnega zbora g. Sašo Lap, je na zasedanju držav- 
fitn ■ 0ra 23.-26. 2. 1993 dal pobudo za preimenovanje 
Dnh'ne obrambe Republike Slovenije v Slovensko vojsko. Dudi Vlada Republike Slovenije daje tole mnenje: 

č*a Teritorialna obramba je bila ustanovljena 1968 
8tafem c'ru9a'n''1 družbenih in drugih razmerah, kot pa so 
W P0 osamosv°iitvi Republike Slovenije. Teritorialna |/iiba je že med osamosvajanjem Republike Slovenije 
Oiit3 kot ,klasična oborožena sila nove države. Po osamo- 
Vero 'n Priznaniu Republike Slovenije kot polnopravne in 
ob«6 dr*ave se Teritorialna obramba organizira v skladu 1 'oječo zakonodajo kot oborožena sestavina obramb- 
'ie t'Stema RePublike Slovenije. Omenjeno zakonsko uredi- 
l9

,r®ba uskladiti z novo ustavo Republike Slovenije do 31. 

"°Qu resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varno- Lj -  J      fHIIIV- 
9a je vlada sprejela 15. 3. 1993 in poslala v obravnavo 
nemu zboru in ki naj bi bil temeljni doktrinami doku- 

! o nacionalnovarnostnem ustroju naše države, je predla- 
0JW' sprememba imena Teritorialne obrambe v Sloven- 

če bo omenjeni dokument sprejet, bo novo ime 
^ rialne obrambe Republike Slovenije uveljavljeno z zako- 
tDnki?^ram'3'' k' 130 *>e letos predložen Državnemu zboru Ublike Slovenije. 

"bravavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje prlpra- 
w|nlstrstvo za obrambo. 

jjOOVOR 
(j'strstva za pravosodje na pobudo IGNACA 
^vJNARJA da vlada čimprej pripravi zakon 

6|°Pravi krivic in zakon, ki bo urejal priznanje 
dobe 

&8? !gnac Polajnar iz poslanske skupine SKD je na 
državnega zbora dne 23. 2. 1993 podal poslansko 

Post Vlada Republike Slovenije pripravi oz. čimprej da 
iWi?Pek zakon 0 popravi krivic in zakon, ki bo urejal Iskani6, do'ovne dobe v smislu 306. člena zakona o pokoj- ern in invalidskem zavarovanju. 
'listo- za pravosodje je na navedeno pobudo odgovoril 
"Sdar na sei' državnega zbora dne 23. 2. 1993, zato "levanju dani odgovor povzemamo: 

C^0 2a pravosodje je konec leta 1992 pripravilo 
(dll ° gradivo zakona o popravi krivic. Ta zakon naj bi 
'tViiu vico d0 P°vrnitve Škode in pravice iz pokojninskega 

'5W 93 zavarovanja bivšim političnim zapornikom in 
'»h n! 23 uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo 
foihK !cah" Delovno 9radivo je bilo poslano v morebitne |9 e in dopolnitve Združenju žrtev komunističnega na^ 

mnenja omenjenega združenja, razrešitvi še 
d,|o ypraSanJ Priznavanja delovne dobe z Ministrstvom 

'kojnT' družino in socialne zadeve oziroma Zavodom za lr,sko in invalidsko zavarovanje ter določitvi izhodišč 

)f0<5, e valeč 

proračuna Republike Slovenije za leto 1993, bo Ministrstvo za 
pravosodje poslalo predlog za izdajo zakona v obravnavo 
Vladi Republike Slovenije in ta nato v obravnavo državnemu 
zboru. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in 
pobudo DANICE SIMŠIČ za pričetek delovanja 
že ustanovljenega sveta za zdravje in njego- 
vega odbora za preprečevanje zlorabe drog 
v Republiki Sloveniji 

Poslanka Demokratske stranke Slovenije ga. Danica Simšič ni 
bila zadovoljna s predhodnim odgovorom na svojo pobudo 
v zvezi z izvajanjem nacionalnega programa preprečevanja 
zlorabe drog v Sloveniji. Od vlade pričakuje konkretne odgo- 
vore na ponovno poslansko pobudo, vključno s predvidenimi 
finančnimi sredstvi za izvajanje programa. 

Ogovor vlade je: 

Konec julija 1992 so vsi trije zbori Skupščine Republike Slove- 
nije na pobudo poslancev Demokratske stranke obravnavali 
in sprejeli predlog Nacionalnega programa preprečevanja 
zlorabe drog v Sloveniji. Vladi so naložili, da z angažiranjem 
strokovnjakov, ki so predlog pripravili, ter članov posebne 
delovne skupine pri Ministrstvu za zdravstvo, družino in soci- 
alno varstvo, program dopolni ter za njegovo izvajanje ime- 
nuje medresorsko delovno telo. 
Kot smo pojasnili že v prejšnjem odgovoru na pobudo 
poslanke, je vlada 22. decembra 1992 sprejela sklep o ustano- 
vitvi in imenovanju članov odbora za izvajanje Nacionalnega 
programa preprečevanja zlorabe drog pri Svetu za zdravje 
Republike Slovenije. Sestavljajo ga predstavniki Ministrstva 
za zdravstvo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve, 
Ministrstva za finance, Ministrstva za šolstvo in šport (Zavoda 
za šolstvo RS) ter imenovani člani iz vrst strokovnih institucij, 
nevladnih organizacij ter javnih občil. Ob imenovanju odbora 
je vlada sprejela tudi Nacionalni program preprečevanja zlo- 
rabe drog, ki je vsebinsko povzel predlog programa, spreje- 
tega v zborih Skupščine Republike Slovenije. 
Po sklepu vlade odbor opravlja naslednje naloge: 
a) usklajuje nacionalni program za preprečevanje zlorabe 
drog v Republiki Sloveniji med vladnimi resorjl, strokovnimi 
institucijami in instituti civilne družbe; 
b) oblikuje mnenje in predloge ukrepov za učinkovito uveljav- 
ljanje izvajanja nacionalnega programa vse do lokalnih ravni 
delovanja; 
c) obravnava in oblikuje strokovne ocene o programih, akci- 
jah in publikacijah, ki se načrtujejo in izvajajo v Republiki 
Sloveniji za preprečevanje zlorabe drog; 
d) spodbuja in usmerja preventivno, razvojno ter raziskovalno 
delo s posebnim poudarkom na spremljanju učinkov in rezul- 
tatov programa; 
e) spremlja mednarodno problematiko na področju prepreče- 
vanja zlorabe drog ter usklajuje smotrno in racionalno vklju- 
čevanje v mednarodno sodelovanje; 
f) skrbi za javnost delovanja s primernim in učinkovitim preto- 
kom informacij ter medijsko promocijo. 
Odbor je že pričel delo: na prvi seji 25. marca letos so člani 
odbora soglasno izvolili predsednika Milana Kreka, dr. medi- 
cine iz Kopra. Sprejeli so vrsto dogovorov, med njimi tudi 
tega, da v mesecu dni opravijo posnetek stanja na vseh 
področjih delovanja ter na podlagi ugotovitev pripravijo ope- 
rativni program dela za leto 1993. 
Svet za zdravje Republike Slovenije, ki je bil imenovan na isti 
seji Vlade Republike Slovenije kot omenjeni odbor, se for- 
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malno sicer še ni sestal, imel pa je že dve neformalni seji na 
pobudo Ministrstva za zdravstvo: člani Sveta so zlasti razprav- 
ljali o ciljih, vsebini in načinu svojega dela. Za delovanje Sveta 
za zdravje, pri katerem Odbor za izvajanje Nacionalnega pro- 
grama preprečevanja zlorabe drog formalno deluje, so v pro- 
računu Ministrstva za zdravstvo za leto 1993 predvidena sred- 
stva v višini 900.000,00 SIT. V predlogu proračuna znotraj 
ministrstev so prav tako načrtovana namenska sredstva za to 
področje, ponekod pa so sredstva vključena v druge 
postavke, saj je problematika zasvojenosti vpletena v skoraj 
vsa področja življenja in delovanja družbe. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta odgovor pri- 
pravili Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za delo, dru- 
žino in socialne zadeve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje ANTONA 
PERŠAKA oziroma pobudo IVANA SISENGERJA 
o realizaciji sklepa za pripravo zakona o poraču- 
novanju finančnih obveznosti med Republiko 
Slovenijo in Zavodom za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje 

Poslanec državnega zbora gospod Anton Peršak je, na 6. seji 
Državnega zbora Republike Slovenije, 23. 3. 1993, postavil 
naslednje poslansko vprašanje: 

»S sklepom, ki je bil sprejet v Državnem zboru na 3. seji, je 
zbor naložil Vladi Republike Slovenije, naj v skladu z 241. 
členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
pripravi zakon o poračunavanju finančnih obveznosti med 
Republiko Slovenijo in Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in naj s tem zavodom uredi vprašanje poravnal- 
nih obveznosti republike oziroma vlade iz obodbja 
1989-1992 do zavoda. Državni zbor je hkrati naložil Vladi 
Republike Slovenije, naj navedeni zakon že kot predlog 
zakona predloži Državnemu zboru do obravnave predloga 
proračuna za leto 1993 in naj hkrati v proračunu predvidi 
sredstva za vprašanje dolga. 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, ki tega, kar ji je Državni 
zbor naložil s sklepom, ni storila, zakaj se ni odzvala na sklep 
Državnega zbora in oziroma zakaj Državnemu zboru in 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
posredno upokojencem ni pojasnila, ali to sploh namerava, 
ne more, zakaj ne namerava oziroma ne more storiti? Vpraša- 
nje je aktualno, kot veste, mi pa se sočasno ukvarjamo 
z nekimi drugimi zakoni, ki opredeljujejo položaj upokojencev 
in tudi tega zavoda. Poleg tega bi bilo mogoče s temi sredstvi 
začeti zametek kapitalskega sklada. 

Skratka, glede na to, da je proračun prišel v obravnavo, se je 
rok v bistvu za ta zakon iztekel in bi želel pojasnilo vlade, 
zakaj to ni bilo storjeno?« 

Odgovor: 

Predlog za izdajo zakona o obveznostih republike do Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo skladno s pro- 
gramom Vlade Republike Slovenije pripravljen v aprilu 1993. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d. odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana.5 j 
4. telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov In revij p o.. Dunajska 5, Ljubljana - Cen« Izvod« 100 lol«r|«v (brez poštnine) - Letna naročnina kot a*?.",, 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telelon (061) 161-222 (215), Štev' 
(061) 158-173. 


	ZAČETNE STRANI
	STATISTIKA
	Predlog za izdajo zakona o državni statistiki s tezami - EPA 178
	Predlog za izdajo zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami - EPA 179
	Nacionalni program statističnih raziskovanj

	POBUDE POSLANCEV

