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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

DRŽAVNEGA ZDORA 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa Proračuna Republike 

Slovenije ta leto 1995 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 14/5-1999 ob 
obravnavi predloga zaključnega računa Proračuna Republike 
Slovenije za leto 1995, na podlagi 173. in 228. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni račun 
Proračuna Republike Slovenije za leto 1995. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za finance 
in Računskemu sodišču Republike Slovenije, da zagotovita, da 
bo zaključni račun proračuna Republike Slovenije za posamezno 
preteklo leto pripravljen in revidiran do obravnave predloga 
državnega proračuna za naslednje leto. Tako določilo naj se vnese 
tudi v predvidene spremembe zakona o računskem sodišču. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 

vloženim obtožnim predlogom zoper poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila 
Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi z vloženim obtožnim 
predlogom zoper poslanca Državnega zbora, na podlagi 
tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih, na 13. seji, dne 14/5- 
1999, na podlagi drugega odstavka 38. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 
83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. 
člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrajnega sodišča 
v Ljubljani, opr. št. I K 442/98 z dne 1/3-1999 v zvezi z vloženim 
obtožnim predlogom zoper poslanca gospoda Janeza Janšo 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe 
po prvem odstavku 133. čl. KZ ter kaznivega dejanja poškodovanja 
tuje stvari po prvem odstavku 224. čl. KZ ne prizna imunitete 
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije .gospodu Janezu 
Janši in dovoli vodenje kazenskega postopka. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o odlikovanjih Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 13/5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - prva 
obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odlikovanjih Republike Slovenije - prva obravnava, se r*e sprejme. 

. SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gospodarskih zbornicah  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 13/5-1999 ob SKLEP 
obravnavi predloga zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ) 
- prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega Prfedlog zakona o gospodarskih zbornicah - prva obravnava, se 
zbora sprejel naslednji ne sprejme. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaščiti živali  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 13/5-1999 ob SKLEPA 
obravnavi predloga zakona o zaščiti živali (ZZZiv) - druga 
obravnava, na podlagi 173. in drugega odstavka 194. člena 1. Predlog zakona o zaščiti živali za tretjo obravnavo pripravi 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije bo predlog zakona v tretji 
obravnavi obravnaval v skladu z drugim odstavkom 194. 
člena poslovnika Državnega zbora. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o gostinstvu     

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 13/5-1999 ob DODATNI SKLEP 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o gostinstvu (ZGos-A) - skrajšani postopek, na Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji Slovenije, da v najkrajšem možnem času prouči možnost za 

izdajo predpisa, ki bo določil kriterije in pogoje za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o vojnih veteranih   

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 14/5-1999 ob SKLEP 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o vojnih veteranih (ZZV-A) - druga obravnava, na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih 
podlagi 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji veteranih za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj zakona 

Stanislav Brenčič. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga resolucije o prometni politiki Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 14/5-1999 ob 
obravnavi predloga resolucije o prometni politiki Slovenije 
(RePPS) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da predlog 
resolucije o prometni politiki Slovenije predstavlja primerno 
podlago za pripravo predloga resolucije za drugo obravnavo. 

• 
2. Predlagatelj naj pripravi predlog resolucije za drugo obravnavo 

ob upoštevanju naslednjih 

STALIŠČ: 

1. preuredi naj vsebino dokumenta tako, da poglavja 1., 2. in 3. 
prenese med obrazložitev, vsebinski del, ki ga predstavljajo 
poglavja 4., 5., 6. in 7., pa medsebojno konsistentneje 
predstavi; 

2. razdela naj del dokumenta, ki je dodan - Program ukrepov za 
izvajanje resolucije; določiti je potrebno naravo tega dodatka; 

3. vsebino naj dodela z vidika upravljalcev prometne 
infrastrukture, podobno kot je to primer za izvajalce prevoznih 
storitev; 

4. celotno gradivo naj metodološko in pojmovno dodela; 
5. posamezni prometni podsistemi morajo biti bolj enakopravno 

obdelani; predstaviti je potrebno njihovo strukturo glede na 
stanje in pomen za slovenski prostor ter glede na pogoje in 
strategijo gospodarskega razvoja; 

6. predlagani dokument se premalo opira na veljavno zakonodajo 
in s tem na pristojnosti, ki jih ima resorno ministrstvo, druga 
ministrstva ter organi in organizacije v njihovi sestavi; 
pomanjkljivosti obstoječe regulative morajo biti jasneje in 
konkretneje predstavljene. 

7. podrobneje naj prouči pripombe iz javne predstavitve mnenj, 
povzete v poročilu matičnega delovenga telesa, pripombe v 
mnenju Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve in 
pripombe v mnenju komisije Državnega sveta za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj, ter za drugo obravnavo 
gradivo primerno predela in dopolni. t 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

ustanovitvi občin 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 11 /5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi In dopolnitvi zakona 
o ustanovitvi občin ter o določitvi n|lhovih območij 
(ZUODNO-D) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območih ni primerna podlaga za 
drugo obravnavo in se ne sprejme.' 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravniški službi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 12/5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o zdravniški službi (ZZdrS) - 
druga obravnava, na podlagi 173. in 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o zdravniški službi za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do predložitve predloga zakona o zdravniški službi 
v tretji obravnavi pripravi analizo organizacije zdravstvene službe 
v Sloveniji glede starostne strukture zdravnikov, ki opravljajo 
dežurno službo. 
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SKLEPA, STALIŠČI IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije 

iz naslova neplačanih povračil za obremenjevanje vode  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 11/5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o odpisu terjatev Republike 
Slovenl|e Iz naslova neplačanih povračil za obremen|evan|e 
vode (ZOPOV) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz 
naslova neplačanih povračil za obremenjevaje vode, ki so ga 
v prvo obravnavo predložili poslanci Jože Lenič, Roman Jakič 
in Jakob Presečnik, je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelji n^j pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upoštevajo naslednji 

STALIŠČI: 

2.1.upoštevajo mnenje Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve; 

2.2.predvidijo, da pravna oseba k zahtevi za uveljavitev odpisa 
obveznosti priloži tudi revizijsko poročilo o višini porabljenih 
sredstev za izvedbo programa za zmanjšanje onesnaževanja 
vode, ki ga izdela pooblaščeni revizor revizijske družbe, 
vpisane v register revizijskih družb. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v okviru uredbe o taksi za 
obremenjevanje vode prouči možnost upoštevanja zmanjšanja 
ali oprostitve obveznosti iz naslova plačevanja anuitet za najete 
kredite za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje 
obremenjevanja vode. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih skladih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 11/5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih skladih (ZJS) - prva 
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o javnih skladih - prva obravnava - je primerna 
osnova za pripravo besedila za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravijo predlagatelji 
zakona v sodelovanju zVlado Republike Slovenije v skladu z 
naslednjimi 

STALIŠČI: 

1. Upošteva pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Iz besedila predloga zakona izloči poglavje o skladih brez 
samostojne pravne osebnosti. 

3. Definira pojem javnega cilja. 

4. Nedvoumno opredeli ugotavljanje in uresničevanje javnega 
interesa. 

5. Nedvoumno opredeli javne sklade kot pravne osebe javnega 
prava. 

6. Vnese določbe o prikazovanju finančnih načrtov javnih 
skladov v okviru proračuna in določbe , ki bodo zagotavljale 
poslovanje skladov po enakih načelih kot veljajo za proračun. 

7. Črta določbe povezane z delom Računskega sodišča. 
t 

8. V prehodnih določbah predvidi črtanje le tistih določb področnih 
zakonov, ki opredeljujejo pravnoorganizacijsko obliko 
obstoječih skladov, ne pa določb ki opredeljujejo področja 

delovanja in osnovni namen obstoječih skladov. 

9. Prouči primernost rokov v prehodnih določbah. 

10. Prouči pripombe Odbora Državnega zbora za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ in delovnih teles Državnega 
sveta. 

11. Prouči primernost predvidenih pravnoorganizacijskih oblik 
obstoječih skladov v prehodnih določbah. 

12. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo zakon 
oblikuje kot sistemski zakon, posebej pa naj se bolj 
natančnoopredeli odgovornost pravnih in fizičnih oseb, 
opredeli kazenske določbe in bolj natačno definira nadzor 
nad poslovanjem - predvsem vlogo Računskega sodišča. 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj pri predložitvi predloga zakona 
za drugo obravnavo za potrebe iz V. poglavja prehodnih določb 
zakona pripravi analizo: 

- organizacije, delovanje in usklajenost namenov in ciljev 
posameznih skladov s sedanjim stanjem,, 

- trajnost skladov glede na zakonske določbe, po katerih so bili 
ustanovljeni. 

Posebej pa naj prikaže: 
- finančni obseg po skladih, 
- kadrovsko sestavo in stroške za delovanje (plače, materialni 

stroški). 

2. Pred predložitvijo zakona za drugo obravnavo naj Vlada 
Republike Slovenije Državnemu zboru predloži analizo ali 
oceno nalog, sistema financiranja, sistema upravljanja, 
odgovornosti in nadzora obstoječih skladov na državni in 
lokalni ravni ter njihovo vključitev v sistem na podlagi rešitev 
v tem zakonu. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o rudarstvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 11/5-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o rudarstvu (ZRud) - druga 
obravnava, na podlagi 195. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o rudarstvu za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga za umik predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o poslancih iz zakonodajnega postopka  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 22/4-1999 ob 
obravnavi predloga za umik predloga zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o poslancih Iz zakonodajnega 
postopka (ZPos-B) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije zadolži Komisijo za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, da nadaljuje zakonodajni 
postopek o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o poslancih. 

SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi poročila o delu Računskega sodišča RS za leto 1997 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29/4-1999 ob 
obravnavi poročila o delu Računskega sodišča Republike 
Slovenije za leto 1997, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem delovnim 
telesom Državnega zbora, da obravnavajo poročila 
Računskega sodišča, ki se nanašajo na njihovo delovno 
področje, in predlagajo pristojnim ministrstvom in Vladi 
Republike Slovenije, kako izboljšati stanje na posameznih 
področjih porabe proračunskih sredstev. 

2. Državni zbor predlaga Vladi, da pripravi spremembe in 
dopolnitve zakona o prekrških, s katerimi bi določili, da bi tudi 
odgovorne osebe državnih organov in lokalnih skupnosti 
odgovarjale za prekrške. 

3. Državni zbor priporoča Vladi, da določi kodeks ravnanja za 
člane vlade oziroma ministre in druge funkcionarje, ki jih 
imenuje vlada, da v primeru, ko Računsko sodišče Republike 

Slovenije v poročilu o nadzoru poda na njihovo poslovanje 
negativno mnenje, odstopijo s svojega položaja. 

4. Državni zbor predlaga Vladi, da v pripravi zakona o proračunu 
razmisli tudi o možnosti, da bi v ta zakon vnesla določilo, po 
katerem bi proračunski uporabniki in drugi porabniki 
proračunskih sredstev v primeru, da bi za svoje poslovanje 
prejeli negativno mnenje, v naslednjem letu za tisti ekonomski 
namen, zaradi katerega so prejeli negativno mnenje, prfijeli 
manj sredstev iz proračuna kot bi jim sicer pripadalo. To se je 
ponekod v tujini izkazalo kot učinkovit način za zagotavljanje 
večje finančne discipline. 

5. Državni zbor predlaga Računskemu sodišču Republike 
Slovenije, da v prihodnjih letnih poročilih o svojem delu 
dosledneje poroča o odpravljanju razkritih nepravilnosti in 
upoštevanju priporočil Računskega sodišča. 

6. Državni zbor predlaga Računskemu sodišču, da skupne 
zaključke o pregledih v občinah posreduje vsem občinam v 
Sloveniji kot pripomoček za boljše upravljanje z javnimi 
financami. 
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DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpravi posledic neurij, plazenja tal 

in poplav za obdobje september - november 1998 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o odpravi posledic neurij, plazenja 
tal In poplav za obdobje september - november 1998 
(ZZS098) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo naj do 
konca leta posreduje podatke o porabi sredstev na podlagi zakona 
za odpravo posledic neurij, plazenja tal in poplav za obdobje 
september - november 1998 ter poročilo o opravljenih delih v 
posameznih občinah. 

SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi poročila o delu Računskega sodišča RS za leto 1998 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 29/4-1999 ob 
obravnavi poročila o delu Računskega sodišča Republike 
Slovenije za leto 1998, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije bo v svoj program dela za 
leto 1999 kot prednostne zadeve uvrstil obravnavo predloga 
zakona o javnih skladih in predloga zakona (oziroma 
sprememb zakona) o računskem sodišču. 

2. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da čimprej 
predloži Državnemu zboru v obravnavo in sprejem predlog 
zakona o reviziji postopkov javnih naročil in predlog zakona o 
javnih naročilih. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da čimprej obravnava Poročilo o delu Računskega 
sodišča Republike Slovenije za leto 1998. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o proračunih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 22/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o proračunih (ZPro) - prva 
obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o proračunih - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

% 
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 

Slovenije v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI: 

1. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo bolj 
natančno opredeli možnost zadolževanja, izdajanja poroštev 
občin in zadolževanja javnega sektorja na ravni občine (80. 
do 82. člen). 

2. Predlagatelj naj predvidi okvirno vsebino podzakonskega 
akta, ki ga izdaja minister, pristojen za finance na podlagi 64. 
člena zakonskega predloga . 

3. Predlagatelj naj predvideno predložitev občinskega proračuna 
občinskemu svetu veže le na časovni rok - maksimalno 30 
dni - po predložitvi državnega proračuna ( in ne na datum - 
27. člen). 

4. Predlagatelj naj bolj natančno opredeli ustanovitev, delovanje 
in prenehanje obstoja proračunskega sklada. 

5. Predlagatelj naj predvidi instrumente stimuliranja varčevanja 
pri proračunskih uporabnikih in destimuliranja za 
nenamensko, neracionalno ali nezakonito porabo 
proračunskih sredstev. 

6. Predlagatelj naj prouči možnost zadrževanja izvrševanja 
novih zakonskih obveznosti do začetka veljavnosti novega 
proračunskega leta (do 1.1. prihodnjega leta ), oziroma 
predvidi, da se nova zakonodaja z nepredvidenimi izdatki 
lahko uporablja šele od začetka novega proračunskega leta. 

7. Predlagatelj naj ohrani dosedanji način organiziranja 
proračunske inšpekcije v okviru ministrstva za finančen (črta 
naj se urad v 95. členu). 

8. Predlagatelj naj določi, da se prejemki od prodaje državnega 
premoženja lahko uporabljajo le za zniževanje obsega javnega 
dolga ali za nakup državnega premoženja, ne pa za tekoče 
odhodke. 

9. Predlagatelj naj predvidi koordiniranje odločitev o transferjih 
in programih za posamezne ekonomske namene in za druge 
ravni države (občine). 

10. Predlagatelj naj vnese določbe, ki bodo natančno definirale 
vse dajatve v državni proračun in predvidele operacionalizacijo 
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ustavnega določila, ki predvideva, da morajo biti v proračunu 
izkazani vsi prihodki države (npr. tudi koncesije). 

11. Predlagatelj naj prouči možnosti za omejitev časovnega 
trajanja začasnega financiranja. Pri tem naj predvidi ukrepe 
vlade Republike Slovenije pri večkratnem ponavljanju 
začasnega financiranja občinskega proračuna. 

12. Predlagatelj naj upošteva pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

13. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo prouči 
vsebinsko usklajenost 4. točke drugega odstavka 18. in 
tretjega odstavka 24. člena predloga zakona o proračunih z 
rešitvijo, ki je predvidena za spremembo drugega odstavka 
75. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,št 19/94 in 45/95J 
na podlagi 1. člena predloga zakona o spremembi zakona o 
sodiščih (ZS-B.EPA 560-ll-skrajšani postopek), ki je v fazi 
sprejemanja v Državnem zboru. 

14. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi bila zagotovljena večja 
povezava med makroekonomskim razvojem države, 
dolgoročnimi razvojnimi strategijami, razvojnimi programi, 
proračunskim memorandumom in samim proračunom. 

15. Predlagatelj naj prouči določila, ki se nanašajo na 
amandmiranje proračunskih postavk (29. člen), zlasti omejitve 
in njihovo skladnost z vlogo zakonodajnega organa in s 
poslovnikom Državnega zbora. 

16. Predlagatelj naj prouči možnost uvedbe kazenske sancije 
(101 .člen) v primeru, da odgovorna oseba ne organizira 
notranjega nadzora in revizije iz 94. člena predloga zakona. 

17. Predlagatelj naj podrobno prouči in popravi kazenske določbe 
(uskladitev s členi, na katere se nanašajo). 

18. Predlagatelj naj prouči ustreznost naslova zakona glede na 
pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ 
(javno financiranje, javna poraba, upravljanje s premoženjem 
države in občin, itd.). 

19. Predlagatelj naj jasneje opredeli način in postopke usklajevanja 
med nacionalnimi programi (razni namenski tolarji) in 
integralnim državnim proračunom. 

20. Predlagatelj naj jasneje opredeli odnos in postopek 
usklajevanja med globalno in pomožnimi / področnimi 
razvojnimi strategijami in načrtovanjem ter izvajanjem letnih 
proračunov. 

21. Predlagatelj naj jasneje opredeli vlogo in obseg tako 
imenovanih proračunskih rezervacij. 

22. Predlagatelj naj jasneje opredeli postopke in kriterije 
načrtovanja, upravljanja in nadzora za sredstva predpristopnih 
pomoči EU in kasneje strukturnih skladov EU. 

SKLEPI IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi državnega programa za prevzem pravnega reda EU do 

konca leta 2002 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 23/4-1999 ob 
obravnavi državnega programa za prevzem pravnega reda 
Evropske unije do konca leta 2002, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z državnim 
programom za sprejem pravnega reda Evropske unije do 
leta 2002. 

2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča, da Vlada 
Republike Slovenije v dopolnitvah državnega programa 
eksplicitno upošteva Evropski sporazum, iz katerega izhajajo 
mnoge časovno opredeljene obveznosti, prav tako tudi skupno 
oceno prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike 
Slovenije, ki je eden izmed dokumentov, ki sledi iz partnerstva 
za pristop in ki sta ga podpisali obe strani. 

3. Državni zbor Republike Slovenije mora čimprej sprejeti svoj 
program dela za leto 1999, v katerem naj določi prioritete 
obravnav. V program naj kot prioriteto vnese tudi obravnavo 
sprememb zakona o Računskem sodišču oziroma obravnavo 
novega zakona. 

4. Državni zbor Republike Slovenije bo v svoj program dela za 
leto 1999 kot prioritetne zadeve, zaradi usklajevanja s pravnim 
redom Evropske unije, vnesel tudi obravnavo spremembe 

zakonov o industrijski lastnini, varstvu osebnih podatkov ter 
o standardizaciji in ugotavljanju skladnosti, oziroma obravnavo 
novih zakonov. 

5. Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije 
naj v programu prioritet proučita možnost skrajšanja rokov in 
čimprejšnji sprejem zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja (dve direktivi EU) in zakona o javnih naročilih. 

6. Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije 
naj med prioritete in po možnosti z zgodnejšimi roki predložitve 
in sprejema uvrstita splet zakonov o reformi javne uprave 
(vlada, ministrstva, organiziranost uprave, javni uslužbenci) 
in organiziranosti pokrajin. 

7. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da ob spremembi in dopolnitvi prioritet priprave in 
sprejema podzakonskih aktov (pravilniki, standardi) prouči 
možnost skrajšanja rokov za sprejem pravilnikov v interesu 
zaščite potrošnika in trga (zdravstvena neoporečnost živil in 
pijač, tehnični normativi, označevanje itd.). 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da poveča aktivnosti za boljše poznavanje in za 
ugodnejšo podobo Slovenije v tujini. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o urejanju statusa državljanov drugih 

držav naslednic nekdanje SFRJ v RS  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 
(ZUSDDD) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo prouči in ustrezno upošteva pripombe iz 
razprave. 

3. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo prouči možnost, da se v 1. členu izdaja 
dovoljenja za stalno prebivanje uredi tako, da ga bo prizadeti 
dobil v vsakem primeru, kadar bo izpolnil s tem zakonom 
določene pogoje. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o mednarodnem zasebnem pravu in 

postopku  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o mednarodnem zasebnem pravu 
In postopku (ZMZPP) - druga obravnava, na podlagi 195. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o tujcih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o tujcih (ZTuj-pz) - prva 
obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o tujcih - prva obravnava je primerna podlaga 
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Prouči in upošteva naj pripombe in opozprila, ki so razvidna 
iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči, ali je v členih 86., 87. in 88. predvideno 
zajemanje vseh potrebnih podatkov v skladu s priporočili 
Združenih narodov za statistiko mednarodnih migracij (npr. 
izobrazba, država bodočega prebivališča po odhodu, itd.) 

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči ali je 92. člen sploh potreben. 
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SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu osebnih podatkov 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21/4-1999 ob 
obravnavi predloga zakona o vrstvu osebnih podatkov 
(ZVOP) - druga obravnava, na podlagi 173. in 195. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga zakona 
o varstvu osebnih podatkov prouči primernost ureditve 22. člena 
in še posebej njegovo skladnost z ustavnimi določbami o 
omejevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in predlaga 
ustrezne rešitve. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga energetskega zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21/4-1999 ob 
obravnavi predloga energetskega zakona (EZ) - prva 
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog energetskega zakona - prva obravnava, je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno 
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Prouči naj možnost ureditve, ki bo opredelila odpiranje trga z 
energijo in uveljavila konkurenčnost. Prouči naj tudi možnost 
skrajšanja rokov za uvedbo prostega tržišča za energijo in 
postopnost odpiranja. 

3. Prouči naj pripombe glede uresničevanja načela 
Tiediskriminatornosti in enakopravnosti energetskih 
porabnikov v oskrbovalnih sistemih in podpori pri odpiranju 
dostopa do evropskih trgov. 

4. Prouči naj možnost uskladitve predloga zakona s predlogom 
zakona o lokalnih neodvisnih proizvajalcih električne energije, 
EPA 555-11. 

5. Prouči naj vse pripombe, ki se nanašajo na opredelitev pojmov 
v 4. členu. 

6. Prouči naj možnost, da bi poleg obveznih gospodarskih javnih 
služb na področju proizvodnje in distribucije energije sodelovali 
tudi drugi samostojni subjekti oziroma možnost uvedbe režima 
gospodarske javne službe samo tam, kjer ni možno 
vzpostaviti trga. 

7. Ponovno naj preveri položaj distribucije, ki mora ostati 
enakopraven subjekt elektroenergetskega sistema. 

8. Prouči naj možnost zagotovitve sodelovanja lokalne skupnosti 

pri določanju načina ogrevanja na njenem področju, pri 
izdajanju energetskih dovoljenj ter možnost načina 
usklajevanja med državo in lokalnimi skupnostmi. 

9. Prouči naj smiselnost uvedbe plačila energetske takse, 
pridobitve licence in smiselnost ustanovitve Agencije za 
energijo, prouči pa naj tudi ustreznost ureditve energetskega 
dovoljenja. 

10. Prouči naj možnost analogne ureditve načina pridobivanja 
zemljišč za gradnjo visokonapetostnih naprav in vodov, kot 
je določena za gradnjo državnih cest (30. člen zakona o 
javnih cestah Ur. list, št. 29/97). 

11. Prouči naj možnost, da se poleg pristojnosti Ministrstva za 
' gospodarske dejavnosti v zakon vključijo tudi pristojnosti 

Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za 
okolje in prostor in tako celovito zajame in usmerja energetsko 
politiko države. 

12. Ustrezno naj upošteva ureditev, ki je določena v Direktivi o 
skupnih pravilih notranjega trga elektrike, v Resoluciji o 
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, v Evropski 
energetski listini. 

13. Prouči naj in ustrezno upošteva sedanjo razsežnost in 
uporabo zemeljskega plina v Sloveniji in njegov pomen za 
energetsko oskrbo Slovenije. 

14. Prouči naj možnost vključitve načela varčevanja, poleg že 
določenega načela učinkovitosti rabe energije. 

15. Prouči naj možnost harmonizacije tarifnih sistemov. 

16. Predlagatelj naj pripravi pregled cenovne politike posameznih 
vrst porabnikov, pregled večjih zneskov neplačil pri velikih 
porabnikih in pregled terjatev, ki so se spremenile v lastninske 
deleže. 

* 
17. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona prouči tudi vse 

pripombe Državnega sveta Republike Slovenije, 
Gospodarske zbornice Republike Slovenije, Združenja za 
energetiko, Slovenskega društva za daljinsko energetiko, 
Združenja kovinskih materialov, Interesnega združenja 
industrijskih porabnikov energije - IZIPE in jih ustrezno 
upošteva. 

4. junij 1999 11 poročevalec, št. 37 



18. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 28. in 36. členu jsno zapiše pravila za dostop do 
omrežja upravčenom odjemalcem in proizvajalcem, t.j. 
zamenja načelo prostega dogovarjanja z načelom reguliranja. 

19. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 60. in 61. člen vgradi določbe, ki bodo 
potencialnim investitorjem vnaprej omogočile izračun višine 
takse. 

20. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 66. členu črta prvi odstavek in prouči omejitve 
za vlaganja zasebnega kapitala v 67. členu. 

21. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prdvidi različne licence za povsem tržne in 
regulirane dejavnosti, pri čemer licenciranje ne sem pomeniti 
ovire za vstop v tržno dejavnost ter prouči ali ne bi sploh 
odpravil licence in energetskega dovoljenja (II. in V. poglavje) 
za manj pomembne proizvajalce in druge izvajalce energetske 
dejavnosti (npr. proizvodnja pod 2MWh ipd.). 

22. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči smiselnost predpisovanja izobrazbe in 
programa izobraževanja za vse zaposlene v energetski 
dejavnosti (7. člen) ter križanje te določbe s šolsko zakonodajo. 

23. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo črta tretji odstavek 21. člena, ki pomeni izjemo od 
javnih razpisov. 

24. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 106. členu predvidi stimulativnejšo metodologijo 
oblikovanja tarifnih postavk od stopnje donosa (npr. pribitek 
na ceno s priče cap). 

25. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo črta 128. člen in obveznost povezovanja v hold- 
ing v 129. členu. 

26. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči smiselnost uvedbe Agencije za energijo 

(XII. poglavje) in izločitve regulatorne funkcije iz vladne 
pristojnosti. 

27. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo vključi poglavje o oblikovanju rezerv nafte in naftnih 
derivatov po smernicah EU. 

28. Predlagatelj naj prouči tako ureditev statusa lokalnih 
neodvisnih proizvajalcev električne energije, da bodo pogoji 
pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca in priključitve 
na omrežje določeni transparentno na osnovi nacionalne 
strategije in stabilni za daljši čas, in da se s to pristojnostjo 
zadolži neodvisni regulatorni organ. 

29. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteva, da je potrebno zagotoviti 
nediskriminatorno možnost prodaje energije v omrežje za 
vse neodvisne proizvajalce, za kvalificirane proizvajalce pa 
naj bo zagotovljen prednostni odkup, pri čemer pa velikost 
elektrarne ne more biti omejitveni faktor, če je enoto tehnično 
možno priključiti na omrežje. 

30. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteva kriterij stroškovne nevtralnosti in 
odkupne cene električne energije, ki naj imajo dolgoročno 
stabilne trende na osnovi povezave s prodajnimi cenami 
distribucijskih podjetij; posebno za samoproizvajalce pa je 
potrebno urediti korektna razmerja glede zagotavljanja 
rezervnega napajanja z električno energijo. 

31. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči možnost uvedbe cenovnih vzpodbud za 
razvoj kvalificiranih neodvisnih proizvajalcev električne 
energije. 

DODATNI SKLEP 

Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
glede na veliko število pripomb in vrsto pomembnih odprtih 
vprašanj sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije - Združenjem 
za energetiko. 
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SKLEPI IN UGOTOVITVENI SKLEPI 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v 

Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki 

mu je prenehal mandat in določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o 

poslancih opravlja funkcijo poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 28/4-1999 ob 
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o 
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek 
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat 
In določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o 
poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki 
je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravljata 
poslanca g. Mirko Kaplja in g. Jože Lenič funkcijo člana v vseh 
delovnih telesih, katerih predsednik, podpredsednik ali član sta 
bila, dokledrsta na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o 
poslancih opravljal funkcijo poslanca. 

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 SKLEP 
in 44/94 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 23/4-1999 sprejel naslednji Potrdi se poslanski mandat g. Mirku Kaplji, rojenemu 30.12.1943, 

stanujočemu Trg na stavbah 2, Litija. 

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 
in 44/94 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji, dne 23/4-1999 sprejel naslednji 

SKLEP 

V času dokler poslanec Jožef Školč, ki je bil imenovan za ministra, 

v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ne 
more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z 
drugim odstavkom 14. člena navedenega zakona, od 23/4-1999 
g. Jože Lenič, roj. 28.06.1965, stanujoč KrakovskalOa, Domžale. 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 23/4-1999 seznanil z naslednjim 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil g. Mirku 

KAPLJI s 23.04.1999 potrjen mandat poslanca, kar je po 10. 
členu zakona o poslancih nezdružljivo z opravljanjem funkcije 
poslanca po drugem odstavku 14. člena zakona o poslancih, 
zato v skladu s peto alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 
9. člena zakona o poslancih preneha z opravljanjem funkcije 
poslanca s 23.04.1999. 
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Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 20.4.1999 seznanil z naslednjim 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec gospod 

Metod Dragonja dne 20/4-1999 podal odstopno izjavo, zato mu v 
skladu s tretjim odstavkom 248. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije ter z zadnjo alineo prvega odstavka in 
drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat 
z 20.04.1999. 

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 
in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20.4.1999 seznanil z naslednjim 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 

Gospodu Metodu Dragonji je z dnem 20/4-1999 prenehala funkcija 
ministra za gospodarske dejavnosti in v skladu s prvim odstavkom 
14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo poslanca, 
zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo poslanca gospod 
Jože Lenič. 
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Poročilo o 

DELU IN URESNIČEVANJU 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

V LETU 1998 

-EPA 818-11- 

Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22/4-1999 
sprejela: 

- POROČILO O DELU IN URESNIČEVANJU NACIO- 
NALNEGA PROGRAMA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ V 
LETU 1998, 

ki ga pošilja na podlagi 25. člena Zakona o državni statistiki. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije. 
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

o delu in uresničevanju 

Nacionalnega programa statističnih 
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Izdajatelj in založnik: Statistični urad Republike Slovenije 

Urednik: Boris Tkačik 

Naklada: 1200 izvodov 

Tiskal: Statistični urad Republike Slovenije 

Odgovarja: direktor Tomaž Banovec 

'SSN 1408-9475 
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Beseda urednika 

, V skladu z Zakonom o državni statistiki je Statistični urad Republike Slovenije izdelal 
poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj za leto 1998. 
Nacionalni program in z njim določena statistična raziskovanja, ki naj bi potekala v 
obdobju 1997 - 2002, je bil sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije decembra 1997. 
To poročilo je torej prvo, ki prikazuje opravljena raziskovanja, ki jih vsebuje. 

Poročilo je temu ustrezno sestavljeno in sicer tako, da v prvem poglavju Tomaž Banovec, 
direktor Statističnega urada RS, povzame osnovne značilnosti poročila, navaja težave pri 
uresničevanju Nacionalnega programa v prvem letu in podaja nekatere predloge o njegovi 
bodoči obliki in načinu sprejemanja. Dmgo poglavje prikazuje uresničevanje samega Nacionalnega 
programa po področjih, pri čemer so v poročilu navedeni tudi ostali pooblaščeni izvajalci 
Nacionalnega programa in njihovo sodelovanje pri njegovem uresničevanju. 

V poglavju o mednarodnem sodelovanju Statističnega urada navaja poročilo mednarodne 
institucije in države, s katerimi Urad sodeluje, pri čemer so še posebej izpostavljeni procesi 
prilagajanja državne statistike RS statistiki Evropske unije. Ti procesi, oblike in prilagajanje 
v pomembni meri vplivajo na uresničevanje samega Nacionalnega programa in narekujejo 
njegovo prilagajanje statistiki Evropske unije. V poglavju o diseminaciji statističnih podatkov 
in metod so navedene oblike in rezultati pri diseminaciji podatkov in metod, pridobljenih in 
razvitih v uresničevanju Nacionalnega programa. V zadnjem poglavju pa so prikazani temeljni 
okviri in možnosti - pravne, organizacijske, finančne, kadrovske, informacijsko tehnološke, 
prikazana je tehnologija zbiranja in obdelave podatkov itd. Posebej sta prikazana tudi večja 
dva razvojna projekta. 

Med prilogami poročila želimo posebej omeniti le seznam kratic, uporabljenih v poročilu. 

Deli teksta v italicu še posebej opozarjajo bralca na uresničene naloge in raziskovanja iz 
Nacionalnega programa statističnih raziskovanj oz. na uresničene naloge, ki so v posredni 
zvezi z njim ali pa omogočajo njegovo uresničevanje. 

Ljubljana, marec 1999 
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VSEBINA 

1. Osnovne smernice in cilji Urada pri uresničevanju Nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj v letu 1998  

1.1 Uresničevanje nalog državne statistike v Republiki Sloveniji  
1.2 Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR)  

t 
2. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 
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2.5.1 Centralni register prebivalstva   
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1. Osnovne smernice in cilji Urada pri uresničevanju Nacionalnega 

programa statističnih raziskovanj v letu 1998 

1.1 Uresničevanje nalog državne statistike v Republiki Sloveniji 

Statistični urad je v letu 1998 praktično prvič izpolnjeval Nacionalni program statističnih 
raziskovanj (NPSR), kot je bil določen v Državnem zboru v decembru 1997. Sam 
postopek pripravljanja in sprejema nacionalnega programa je trajal več let (1993-1997), 
zato je po končanem drugem in tretjem branju ostalo v njem precej konceptualnih 
rešitev, ki so bile zaradi izredne dinamike prilagajanja naše statistične ureditve Evropski 
uniji že potrebne reforme, poslovnik Državnega zbora pa sprememb ni dovoljeval. Drugi 
pomembni dogodki, kot je bila na primer reforma Agencije za plačilni promet, so tudi 
bistveno spreminjali pogoje, vsebine in tudi načine organiziranja izvajanja tako določenega 
nacionalnega programa. 

Tako kot drugi sprejeti nacionalni programi tudi statistični nimajo ustrezne oziroma 
popolne materialne podpore v vsakoletnem proračunu. Naloge, ki jih določa parlament 
v zvezi s statističnimi raziskovanji, pa so prepodrobno opredeljene. Izvajanje tako 
določene celote NPSR iz leta 1997 je bilo tako iz materialnih kot tudi iz drugih razlogov 
nemogoče, čeprav smo večino nalog vseeno opravili. Med temi je bilo precej statistik, ki 
po NPSR niso bile določene, a so med tem postale evropska obveznost in smo jih tudi 
izvršili. 

V uvodu bomo na kratko opisali nekatere najvažnejše rezultate in opozorili na posledice, 
ki so v zvezi z njimi, predvsem tiste, ki vodijo v tekoče spremembe domače statistične 
ureditve in zakonske določitve vsebin in postopkov v NPSR. Obveznosti do Unije in 
Eurostatovega statističnega programa so določene v 95. členu pridružitvenega sporazuma 
in dokončno veljajo od 1. 2. 1999. To nam je bilo povedano na t. i. screeningih v juliju 
1998. Statistični urad v svojih pogajanjih ni imel večjih težav. V februarju 1999 smo 
izvedeli, da s strani Evropske unije k našim pogajalskim izhodiščem v letu 1998 ni bilo 
pripomb. 

Oblikovali smo tudi novo definicijo poslanstva Statističnega urada, ki jo uvajamo in ki 
smo jo predstavili v več gradivih na Statističnem svetu in sosvetih. O njej bo govora 
kasneje v tekstu. Vse to pomeni, da bo treba v tem in prihodnjih obdobjih način 
programiranja in določanja konkretnih vsebin posameznih statistik urediti bolj tekoče in 
praktično, celo v letnem ritmu, s pomočjo vlade in po pooblastilih drugih izvršilnih teles 
in z večjimi pooblastili direktorja statističnega urada, kar je potrjeno v pogajalskih 
izhodiščih in je potrdil tudi Statistični svet. 

Glede na povedano je Statistični urad spremenil nekaj prioritet in vsebin v programu in 
vseeno uspešno izpolnil velik del Nacionalnega programa za leto 1998, o čemer tudi 
poročamo. Hkrati so svoj del programa uresničile tudi pooblaščene organizacije, za 
katere tudi velja ureditev državne statistike. To so Banka Slovenije, Agencija za plačilni 
promet RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Inštitut za varovanje zdravja RS ter 
še nekatere druge inštitucije. Vse naloge, določene v NPSR, so omenjene ustanove dobro 
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ižpeljale, opravljale pa so še druge statistične naloge zunaj NPSR. Težave pa smo imeli 
pri nekaterih razvojnih nalogah in z nosilci teh nalog. 

V letu 1997 in 1998 smo začeli skupaj z Banko Slovenije in drugimi inštitucijami ter 
Ministrstvom za finance izpolnjevati tudi mednarodne (IMF) diseminacijske standarde. 
Po dveletnih testih, ki so bili končani v decembru leta 1998, smo na tej osnovi uvrščeni 
v skupino tistih držav, ki svoje obveznosti redno izpolnjujejo: vnaprej (predhodno) 
najavljajo objavljanje statističnih rezultatov najpomembnejših konjunkturnih statističnih 
raziskovanj in jih tudi ob natančno določenem času (dan, ura) razpošiljajo po celem 
svetu - danes preko interneta. 

Glede vsebin posameznih raziskovanj smo povečevali svoje sposobnosti in v letu 1998 
dokončali tudi nekatere nove domače diseminacijske postopke, ki tako postajajo oblikovno 
predmet elektronskega posredovanja ali elektronskega poročanja. Še več, elektronsko 
poslovanje (podjetje - urad) je v letu 1998 postalo še pomebnejše, saj smo se vključili 
v zelo pomemben mednarodni projekt (EDISENT), kjer enakopravno sodelujemo in to 
tehnologijo uvajamo v prakso. 

Vsebino dela na posameznih statističnih področjih smo opisali bolj konkretno. Med vsemi 
prioritetami, ki nam jih je dodatno določila tudi Evropska unija, so bile v letu 1998 
največje težave na področjih statistike kmetijstva predvsem zaradi tega, ker obstajajo 
določene metodološke razlike, težave imamo tudi v določanju vsebin popisov in raziskovanj 
in tudi v tem, da definicija evropskega kmetijstva in evropske kmetije ne ustreza 
slovenskim potrebam. Tako naša državna statistika na tem področju praktično sicer 
poskrbi za primerljivost z Evropsko unijo, hkrati pa v nekaterih zahtevanih podrobnostih 
ne podpira podrobnejših potreb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
drugih uporabnikov. 

' Izredno težavno pri tem je spremljanje statističnih podatkov o zasejanih površinah po 
evropskih zahtevah. Obstoječi podatkovni viri, ki so bili do sedaj podlaga za tako delo, 
so bili namreč ocenjeni kot slabi in so uporabni samo še kot pomožni vir (zemljiški 
kataster, katastrske kulture). Podatkovni viri Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in pa tudi geodetski viri so dokazano nevzdrževani in nepovezani, kar se zrcali 
tudi na drugih področjih uporabe. Urad je nastalo situacijo reševal s satelitskim 
slikanjem in ocenami površin, predvsem z določanjem pokrovnosti z vegetacijo in drugimi 
viri. > 

Pomanjkanje denarja, kadrov ter druge pomanjkljivosti (prostori za delo Urada so 
izredno slabi) smo reševali na različne načine, tudi tako, da nekaterih dragih raziskav 
nismo izvedli in smo poleg neposrednih dragih terenskih del uveljavljali tudi statistična 
ocenjevanja (vzorčni popis posejanih površin - evropsko poročilo in v prihodnje - 
evropska obveznost). 

Leto 1998 je v razvojnem metodološkem delu temeljilo predvsem na preseganju metodoloških 
razlik, ki jih imamo glede na Evropsko unijo na več področjih, kot so: makroekonomske 
statistike, cene, izvozne in uvozne statistike, statistike migracij, kmetijske statistike, poleg 
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tega pa še regionalne statistike oziroma statistike regionalnega povezovanja in poslovhi 
strukturni popisi oziroma poslovne statistike. 

Te prioritete so določene kot osrednje v času tranzicije in so bile deloma pokrite že v 
letu 1997 tudi s Pharovimi sredstvi, več pomoči pa pričakujemo v jeseni leta 1999. Takrat 
bo delo posvečeno predvsem dokončnemu premagovanju metodoloških razlik, tako da bo 
statistika v letu 2000 in 2001, torej pred rokom, ki je določen za popolni statistični 
prevzem zakorlodaje Evropske unije, uredila tudi svoje metodološke naloge in postavila 
urejeno, evropsko primerljivo bazo podatkov, ki bo ustrezala vsem uporabnikom. 

Glede na to, da smo v letu 1998 gostili v Sloveniji tudi direktorja Statističnega urada 
Evropske unije gospoda Yvesa Francheta, naj ponovimo njegovo opozorilo: "Statistika naj 
(v mislih ima seveda državno statistiko) svoje metodološke, zakonske in ureditvene 
zadeve pa tudi definicije in klasifikacije uredi tako, da bo hkrati podprla zakonska in 
ureditvena snovanja drugih ali vseh resorjev in splošne javnosti in tudi nekatere 
evidenčne zadeve na teh področjih". 

Statistični urad je v primerjavi z drugimi državami v prehodu, ki so tudi veliko naredile 
na področju klasifikacij, praktično dosegel približno tisto raven, ki je potrebna, in z 
uvajanjem nekaterih klasifikacij ter modelnih zadev tudi dohitel najbolj razvite statistične 
urade držav članic tudi pri izvajanju tega. 

Seveda pa so tako nastale nove težave, saj so se objektivne razlike - vsebinske, 
institucionalne in strokovne - med dvema različnima strokama, ekonomsko (ki ima svojo 
terminologijo in svoje definicije) in pravno (ki ima z državno upravo svoje inštitucionalne 
kategorije), povečale in morajo statistike (v mislih imamo državne statistike) presegati 
specifične institucionalne razlike, značilne za vsako državo, in najti skupni, mednarodno 
urejen imenovalec za merjenje in izkazovanje primerljivih statističnih podatkov. 

Tudi v letu 1998 se je izkazalo, da Statistični urad poroča mednarodnim organizacijam 
drugače kot poročajo nekateri resorni ministri s svojimi internimi statistikami svojim 
področnim partnerjem. Te razlike med ministrstvi in državno statistiko, ki so sicer znane 
tudi v svetu, tudi Slovenije niso obšle, vendar večje škode ni bilo, razen statističnega 
izkazovanja na področju kmetijstva, površin ter nekaterih drugih podobnih podatkov. Ta 
kmetijski statistični paradoks nastaja tudi v drugih državah. 

t 
V letu 1998 so se zaostrila vprašanja vpliva standardne klasifikacije institucionalnih 
sektorjev štirih osnovnih ekonomskih sektorjev na delovanje državne statistike. V mislih 

imamo (i) državo in državni sektor oziroma javnopravne organizacije, inštitucije javnega 
prava, (ii) zasebni sektor z vsemi oblikami gospodarskih družb do obrtnih oblik, (iii) 
gospodinjstva ter tudi (iv) civilno družbo. Ta vprašanja je reševal Statistični svet s sosveti. 

Mednarodno priznanje smo dobili prav zaradi organizacije Statističnega sveta in statističnih 
sosvetov, kjer soočamo (primerjamo) stališča in kjer dobi Statistični urad veliko novih 
idej in dosega tudi ustrezno soglasje za to, da lahko nekatere reforme in statistike 
primerno pripravi in predvsem, da uporabnike pripravimo na to tranzicijo. 
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Med najpomembnejšimi prehodi v letu 1998 je treba opisati spremembo mere za inflacijo 
na začetku leta 1998, ko se je tudi država odločila za prehod merjenja inflacije z indeksa 
cen na drobno na indeks cen življenjskih potrebščin. Kot kaže, je bil ta prehod dober 
tudi na operativni ravni, ki jo je pripravila vlada. Podobna velika sprememba je nastala 
z uredbo standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev 1. 1. 1999. Veliko vlogo pri 
tetn je imelo izpolnjevanje maastrichtskih kriterijev in temu ustrezno opravljeno zahtevno 
delo v Ministrstvu za finance in Banki Slovenije. 

» » 
Kot rečeno, poleg uspehov, ki smo jih dosegli v letu 1998, smo imeli tudi težave, 
največje na področju razvoja kmetijskih statistik. Na koncu leta smo dobili iz Evropske 
unije še več novih nalog (agroekonomika, prehranske in druge bilance), vendar smo imeli 
za take naloge premalo sredstev. 

Glede standardov za izkazovanje in pravil o enakem obravnavanju vseh uporabnikov 
statističnih podatkov tudi vlada in drugi državni organi nimajo nobene prednosti do 
predhodne uporabe teh podatkov. Partnerji oziroma uporabniki, ki so definirani kot 
institucije javnega prava ali tudi država, zasebni sektor in prebivalci ter seveda organizacije 
civilne družbe so o rezultatih, obveščeni hkrati. V letu 1998 je to obveščanje potekalo 
predvsem s pomočjo elektronske pošte in interneta. Širša javnost, stroka in v zadnjem 
času tudi mednarodna javnost izredno veliko svojih spoznanj in ukrepov gradijo na 
statističnih podatkih (npr. maastrichtski kriteriji), kar pa ni vedno podprto z ustreznim 
metodološkim poznavanjem in znajem za uporabo takih podatkov. Taka uporaba pa zelo 
hitro vpliva na to, in tudi v letu 1998 je bilo kar nekaj takih idej, kako bi s pomočjo 
statistike rešili in podprli svojo pravico. 

Vprašanja zaupnosti statističnih podatkov je v majhni državi velik problem, saj tudi 
agregatno izkazovanje podatkov zahteva deleže na trgu in trende posamezne enote 
opazovanja. Preučili smo posledice in verjetno je treba najti sporazum med nosilci teh 
podatkov za njihovo uporabo. Takih uporab (individualnih podatkov), ki so tudi dovolj 
teritorializirani, pa je bilo tudi v letu 1998 še veliko. Urad je delal deindividualizacijo 
podatkov, da bi jih lahko uporabili tudi drugi. Delo bomo nadaljevali v letih 1999 in 
2000. 

Statistični urad se zahvaljuje vsem, posebej pa Statističnemu svetu in sosvetom, medijem, 
ki so veliko storili za razumevanje v splošni javnosti, sicer redkim, a dobrim analitskim 
skupinam in drugim, ki so pomagali pri uresničevanju NPSR in sodelovali pri njegovi 
evropeizaciji. 

1.2 Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR) 
/ 

Temeljne statistične funkcije v državi opravlja Statistični urad RS, ki v skladu s sprejetim 
Nacionalnim programom statističnih raziskovanj (Ur. 1. RS št. 70/97, 14. november 1997) 
opravlja približno 70 % vseh statističnih raziskovanj, ostalih 30 % pa izvajajo pooblaščeni 
izvajalci statističnih raziskovanj in sicer: Banka Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Agencija RS za plačilni promet, 
Inštitut za varovanje zdravja in Zavod RS za zdravstveno zavarovanje. 
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V državah članicah Evropske unije in v EU obstojajo štirje glavni prepoznavni modeli 
sprejemanja programa statističnih raziskovanj: 

a) O vsebini in obsegu programa odloča nacionalna statistična institucija (Danska, Grčija, 
Luksemburg, Portugalska, Velika Britanija). 
Na Nizozemskem mora letni statistični program odobriti Centralni statistični odbor. 

' b) O vsebini in obsegu programa odloča vlada (Belgija, Irska, Francija, Italija). 

c) O vsebini in obsegu programa odloča parlament (Nemčija, Španija). Vsako novo 
statistično raziskovanje se lahko uvede izključno z zakonom. 

p 

d) Sedaj veljavni srednjeročni statistični program Evropske unije je pripravil Eurostat in 
sprejela Komisija EU in sicer za obdobje 1998 do 2002. 

Program statističnih raziskovanj je bil v Sloveniji sprejet v obliki "nacionalnega 
programa", ki je glede na vsebino poslovnika Državnega zbora poseben zakonodajni 
akt in se sprejema po enaki formalni proceduri kot zakon. Postopek sprejemanja je 
trajal štiri leta. 

Zaradi izredne dinamike na področju statističnih raziskovanj, ki ga program ureja, se 
je v praksi že pokazalo, da zamudna zakonodajna procedura ovira možnost hitrega 
prilagajanja spremembam v družbenem in naravnem okolju, povzroča nepotrebne 
zamude pri izpolnjevanju obveznosti do domačih in tujih uporabnikov statističnih 
podatkov, hkrati pa se spreminjajo materialne možnosti za uresničevanje nacionalnih 
programov, na kar je Državni zbor RS opozoril na izredni seji dne 2. 12. 1997 s 
sklepom: "Državni zbor poziva Vlado RS, da čimprej pripravi in predloži v obravnavo 
sistemski zakon o pripravi in izvrševanju proračuna in poziva Vlado RS, da na podlagi 
analize opravi preverbo nacionalnih programov in tako imenovanih razvojnih zakonov 
ter sprejme uskladitve teh aktov po obsegu in dinamiki z realnimi možnostmi finansiranja." 
Glede možnosti uresničevanja NPSR velja omeniti tudi sklep, po katerem je 22. 1. 
1998 Državni zbor RS ob obravnavi proračuna ponovno predlagal Vladi RS, da opravi 
preveritev oziroma uskladitev nacionalnih programov in t. i. razvojnih zakonov s 
proračunskimi sredstvi. 

Na obseg potrebnih sprememb NPSR je vplivala naknadno še odločitev Evropskega 
parlamenta, s katero je bila Slovenija uvrščena v prvi krog držav kandidatk za sprejem 
v Evropsko unijo, upoštevanje srednjeročnega statističnega programa Komisije EU in 
Statistical Requirements Compendium, ki poleg zakonskih predpisov vsebuje še prevzem 
statističnih raziskovanj, ki temeljijo na dogovorih. 

Priložena tabela z imeni raziskav in s spremembami, ki so bile pripravljene v času 
tretjega branja NPSR v državnem zboru, pa zaradi pravil poslovnika niso bile več možne, 
pojasnjuje razloge, ki utemeljujejo predlog za drugačen način sprejemanja programov 
statističnih raziskovanj. Med 434 raziskavami, ki jih je vseboval predlog NPSR-ja, je bilo 
predlaganih 171 sprememb, 14 ukinitev in 17 novih raziskav. 
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Statistični svet Republike Slovenije je v zvezi z načinom sprejemanja NPSR oz. 
srednjeročnega programa statističnih raziskovanj na svoji 4. seji, dne 8. 12. 1997, sprejel 
naslednja stališča: 

1. Člani Statističnega sveta RS podpirajo predlog predsednika Statističnega sveta RS in 
direktorja Statističnega urada RS 'za spremembo sprejemanja Nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj. 

2. Vsebina Nacionalnega programa statističnih raziskovanj naj v bodoče vsebuje zapis 
strategije dejavnosti in razvoja statistike. 

3. Vsebina Nacionalnega programa statističnih raziskovanj se zapiše skladno s programom 
EU. 

Jeseni 1998 so se zato na Uradu pričele intenzivne priprave za spremembe in dopolnitve 
Zakona o državni statistiki, s kateremi bo predlagan drugačen način sprejemanja 
srednjeročnih in letnih programov statističnih raziskovanj. Srednjeročni program naj bi po 
predlogu sprejela vlada za petletno obdobje, letni program statističnih raziskovanj pa naj 
bi določil s strokovnim navodilom predstojnik državnega statističnega urada, v sodelovanju 
s pooblaščenimi izvajalci in na podlagi mnenja Statističnega sveta Republike Slovenije. 
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2. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v 

letu 1998 

2.1 Nacionalni računi in cene 

2.1.1 Nacionalni računi 

V letu 1998 je Urad nadaljeval s procesom postopnega prevzemanja in uvajanja 
statističnih standardov nacionalnih računov, ki veljajo v Evropski uniji. Glede na temeljne 
faze pri razvijanju in uvajanju sistema nacionalnih računov, ti so (1) proizvodni računi 
in bruto domači proizvod, (2) računi odnosov s tujino s temeljnjimi agregati nacionalnih 
računov, (3) nefinančni računi sektorja država, (4) nefinančni računi drugih institucionalnih 
sektorjev in (5) finančni računi in računi stanj, smo v letu 1998 dosegli raven, ki nam 
omogoča postopen prehod iz druge v tretjo fazo. 

Sistem nacionalnih računov Slovenije bo moral v celoti temeljiti na novem evropskem 
sistemu računov iz leta 1995 (ESA95). Pri tem je pomembno tekoče sodelovanje oddelka 
za nacionalne račune z EUROSTAT-om v okviru delovnih skupin s pristopnimi državami 
(Accession Countries) za razvoj posameznih področij nefinančnih nacionalnih računov. 
To sodelovanje se je po posameznih področjih pričelo že v letu 1997 in se bo v 
prihodnem obdobju bistveno okrepilo. Pod vodstvom Eurostata je trenutno organiziranih 
12 delovnih skupin, ki so pripravljene za delo na posameznih področjih razvoja 
nefinančnih nacionalnih računov. Delo bodo delovne skupine končale do maja leta 2000. 
Prav tako je strokovna Misija EUROSTAT-a v letu 1998 ovrednotila dosedanje delo Urada 
pri nacionalnih računih. Sestavni del poročila misije (v trenutku) so tudi razvojne naloge 
in nujne izboljšave nacionalnih računov oziroma v statistiki na sploh v naslednjih petih 
letih. 

Prav tako je Eurostat z državami kandidatkami oblikoval delovno skupino tudi za "področje 
finančnih statistik z državami kandidatkami". Glavni namen delovne skupine je v posodobitvi 
oddelkov za nacionalne račune pristopnih držav za redno ocenjevanje in pošiljanje 
podatkov o tekočem deficitu in stanju dolga državnih institucij glede na sedaj veljavno 
direktivo (Excessive Deficit Procedure, direktiva 3605/93) in na metodologijo ESA95. 
Naloga te delovne skupine bo tudi pomoč pri zasnovi finančnih računov in pri zbiranju 
podatkov denarne, bančne in druge finančne statistike v skladu z ESA95 v okviru 
centralnih bank pristopnih držav. 

• 
S podporo Eurostata poteka v Uradu v začetni fazi več projektov, ki v ok\>iru nacionalnih 
računov zadevajo področje kvartalnili računov, regionalnih računov, prevod ESA95, ocenitev 
zalog osnovnih sredstev in razvoj posameznih statističnih raziskav, pomembnih za nacionalne 
račune (npr. strukturno poslovno poročilo podjetij). 

2.1.2 Obračun bruto domačega proizvoda 

Od leta 1990 Urad redno letno objavlja podatke o bruto domačem proizvodu po 
proizvodni in izdatkovni metodi v tekočih in stalnih cenah. Proizvodni pristop ocene 
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BDP obsega prikaz dodane vrednosti v osnovnih cenah, primarnih dohodkov ter 
zaposlenosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti in po institucionalnih sektorjih. Izdatkovna 
struktura BDP je v vsem obdobju prilagojena novim agregatom in izdatkovnim kategorijam 
po ESA95. Ocena izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo je pripravljena na podlagi 
nove klasifikacije izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu in vrstah 
(COICOP). Tudi bruto investicije so z nekaterimi dopolnitvami statistične raziskave od 
leta 1995 prikazane glede na glavne vrste investicijskih proizvodov po ESA95 v vsem 
razdobju. 

Zaradi metodoloških dopolnitev in izboljšav plačilne bilance Banke Slovenije glede na 
mednarodne standarde s podatki iz leta 1994 je bilo potrebno tem spremembam prilagoditi 
tudi oceno BDP po izdatkovni metodi. S še nekaterimi prilagoditvami je bila tudi v statistiki 
nacionalnih računov izdatkovna struktura BDP z letom 1994 v celoti usklajena s transakcijami 
s tujino na proizvodnem računu in s spremembami plačilne bilance Banke Slovenije, kar je 
zahteval Mednarodni denarni sklad. 

Že v tekočem delu je Urad dal prednost oblikovanju dovolj verodostojne in glede na 
razpoložljive vire tudi ESA 95 prilagojene časovne serije agregatov nacionalnih računov. 
V naslednjem obdobju bo potrebno zagotoviti metodološko zanesljivost, primerljivost in 
polno zajetje agregatov in kategorij glede na ESA 95. Tako so že v delu ocene za 
nekatere agregate, ki bodo v naslednji fazi vključeni v obračun BDP in druge agregate. 
V BDP bo vključena nova ocena porabe stalnega kapitala kolektivnih dejavnostih države 
skupaj z oceno porabe stalnega kapitala za ceste z vso pripadajočo infrastrukturo. Na 
podlagi novih virov bo dopolnjena ocena proizvodnje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti 
v gospodinjstvih, ki ji bomo dodali oceno za proizvodnjo hrane, pijač in kurjave za lastne 
potrebe v nekmečkih gospodinjstvih. 

V delu je nova analiza preverjanja zajetja vseh dejavnosti v oceni BDP po proizvodni metodi. 
Glede na spremembe in novosti v ESA 95 je v pripravi tudi nova ocena plač v naravi. 

Pisni zahtevki po podatkih o BDP glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in 
raziskov. 

Javni 
sektor 
38% 
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2.1.3 Račun odnosov s tujino in teme^ni agregati v tekočih in stalnih cenah 

Za obdobje 1990 do 1997 je bil v letu 1998 dokončan obračun odnosov s tujino. Račun 
odnosov s tujino je prilagojen plačilni bilanci Banke Slovenije od 1994 naprej. Pred tem 
letom je račun odnosov s tujino obsegal vrsto statističnih ocen tokov s tujino, ki v 
plačilni bilanci za to obdobje niso bili ocenjeni in ne vključeni. To posebej velja za 
blagovno menjavo z bivšo SFR Jugoslavijo in oceno neto transfernega toka v (takratni) 
zvezni proračun v letih 1990 in 1991, transferje pokojnin z drugim svetom in še nekatere 
tekoče transferje v letih 1990 do 1993. 

Račun odnosov s tujino omogoča redno letno objavljanje temeljnih agregatov v tekočih 
in stalnih cenah, ki vključujejo oceno BDP, bruto nacionalnega dohodka, bruto nacionalnega 
razpoložljivega dohodka ter bruto in neto varčevanja. 

2.1.4 Input ouput tabele 

Delo pri pripravi input output tabel je bilo usmerjeno v iskanje metodoloških rešitev za 
integracijo rezultatov proizvodnih, bilančnih in izvedenih statistik ter evidenc, ki se 
nanašajo na leto 1995, v makroekonomske agregate v skladu s priporočili ESA 95. 
Končana je matrika ponudbe, v zaključni fazi je tudi priprava matrike porabe. V skladu z 
Eurostatovimi standardi bo potrebno pripraviti tabele ponudbe in porabe letno ter 
petletno tudi input output tabelo za Slovenijo. 

2.1.5 Ocena BDP v stalnih cenah 

V stalnih cenah je BDP po proizvodni in dohodkovni metodi za obdobje 1990 do 1995 
ocenjen v cenah 1992. Leto 1995 je nova baza stalnih cen, ki jih bomo za obračun v stalnih 
cenah po proizvodni in izdatkovni metodi uporabljali do leta 2000. V ocenah v stalnih 
cenah bo dana prednost izboljšanju oziroma uvedbi metod in postopkov, ki so standardni 
za članice Evropske unije in v skladu z ESA 95. Po proizvodni metodi postopoma Urad 
prehaja na metodo dvojne deflacije in opuščamo ocene na podlagi enostavne ekstrapolacije 
v netržnih storitvenih dejavnostih (zdaj za zdravstvo in šolstvo). Veljavni postopki in 
metode v netržnih dejavnostih so bili za članice EU verificirani v jeseni 1998. 

2.1.6 Četrtletni nacionalni računi 

Na področju četrtletnih nacionalnih računov je v letu 1998 delo potekalo v dveh smereh. Po 
prvi v vzdrževanje obstoječega stanja, po drugi pa v nadaljnji razvoj sistema četrtletnega 
ocenjevanja makroekonomskih agregatov. 

Pri vzdrževanju obstoječega stanja je bilo delo namenjeno pripravi in objavljanju 
podatkov o BDP po četrtletjih po proizvodni metodi v stalnih cenah. 

V letu 1998, predvsem v drugi polovici leta, so potekale dejavnosti pri razvoju naslednjih 
treh faz v razvoju sistema četrtletnih računov. Cilj druge in tretje faze je pričeti objavljanje 
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podatkov o BDP po izdatkovni metodi v tekočih in stalnih cenah sredi leta 1999, cilj četrte 
pa pričeti objavljanje podatkov BDP po proizvodni metodi tudi v tekočih cenah sredi leta 
2000. Dejavnosti so usmerjene v ugotavljanje in opredeljevanje zanesljivosti ter uporabnosti 
obstoječih statističnih ter administrativnih virov podatkov, v opredeljevanju razpoložljivih 
podatkov po glavnih kategorijah izdatkovne in proizvodne strukture, v določanju potrebnih 
izboljšav in dopolnitev. Vse te dejavnosti so namenjene opredelitvi postopkov in metod za 
ocenjevanje omenjenih agregatov in kategorij po tekočih in stalnih cenah. V letu 1998 je 
bila pripravljena metodologija za ocenjevanje izvoza in uvoza blaga in storitev ter pričeto je bilo 
delo za postavitev metodologije ocenjevanja potrošnje gospodinjstev, ocenjevanja investicij. 
Opredelili smo tudi vsebino vprašalnika "Četrtletno poročilo gospodarskih družb za obračun 
dodane vrednosti, bruto investicij in zaposlenosti" ter določili vzorčni okvir za raziskavo. 

r 
2.1.7 Regionalni računi 

Opravljena je bila analiza možnih virov za bruto dodano vrednost za statistične regije 
Republike Slovenije. Na tej osnovi je bila s pomočjo tujega izvedenca opredeljena "prva 
metodologija" za regionalizacijo BDV. Ključi, izračunani na podlagi podatkov zaposlitvenih 
in davčnih statistik, so uporabljeni za ta obračun. V letu 1999 Urad načrtuje nadaljnje 
izpopolnjevanje metodologije za račun proizvodnje in njeno razširitev na račun gospodinjstva. 

2.1.8 Ekonomski računi za kmetijstvo 

V ekonomskih računih za kmetijstvo je Urad v letu 1998 (tudi zaradi potreb nacionalnih 
računov) začel postopno uvajati metodologijo EAA97, ki je usklajena z ESA95 (prehod 
na osnovne cene). Kmetijska proizvodnja je ocenjena po sektorjih. Za leto 1997 sta za 
korporacijski sektor kmetijstva in kmečka gospodinjstva izdelana račun proizvodnje ter 
račun dohodka. Osnovni viri za izdelavo so podatki kmetijskih statistik in vrsta drugih 
virov. Output kmečkih gospodinjstev je razdeljen tudi po porabni strani (odkup, lastna 
poraba, prodaja "od vrat kmetije", poraba na kmetiji). 

Kmetijski računi so na osnovi revidiranih podatkov popravljeni do vključno leta 1994. 

Ekonomski računi za kmetijstvo, izdelani po enotni metodologiji, zagotavljajo mednarodno 
primerljivost kmetijstva z denarnega vidika. Ker je uvajanje EAA97 zahtevno delo, je 
Eurostat pripravil za države na prehodu projekt, v katerem so eden izmed podprojektov 
tudi ekonomski računi za kmetijstvo. Delo na projektu naj bi se začelo v začetku 
prihodnjega leta. 

V letu 1998 je Urad pričel tudi s pripravami na uvedbo statistik narodno-gospodarskih 
računov za področje kmetijstva. 

2.1.9 Plačilna bilanca 

Banka Slovenije je redno mesečno objavljala podatke plačilne bilance. V letu 1998 je še 
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naprej izpopolnjevala in dopolnjevala metodologijo predvsem za področja potovanj, 
dohodkov od dela, zaobjema transporta, prilagoditve zaobjema blaga. Predvidoma bo 
večina tako zbranih podatkov - na podlagi izboljšane metodologije - vključenih v plačilno 
bilanco v drugi polovici leta 1999. 

Banka Slovenija je v letu 1998 nadaljevala tudi z delom na izboljšanju kakovosti na 
področju statistike neposrednih naložb in kratkoročnega komercialnega kreditiranja. 

♦ 
2.1.10 Finančni računi 

V okviru razpoložljivih podatkov je Banka Slovenije pripravila po poenostavljeni shemi 
finančne račune - bilance stanj. V pripravi so prilagoditve podatkovnih virov tako za 
bilance stanj finančnih računov (v prvi fazi) kot za račune finančnih tokov. 

2.1.11 Statistika cen 

V letu 1998 je Urad izpolnjeval predvsem redne naloge oz. izpeljal predvidene statistične 
raziskave, ki so na področju cen zajele: 
- drobnoprodajne cene, in sicer: 

- indeks cen na drobno; 
- indeks cen življenjskih potrebščin; 
- indeks cen gostinskih storitev; 
- cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih; 
- cene za potrebe izračuna paritet kupnih moči in mednarodne primerjave BDP po 

kupni moči. 

Omenjene raziskave oz. kazalce je Urad objavljal v načrtovanih rokih. Pomembnejše dodatne 
naloge v letu 1998, ki jih je moral upoštevati pri omenjenih raziskavah, pa so izvirale iz 
naslednjih okoliščin: prehod glede merjenja inflacije od indeksa cen na drobno na indeks cen 
življenjskih potrebščin, povečane zahteve Eurostata v zvezi s harmonizacijo metodologije 
indeksa cen življenjskih potrebščin, reforme mednarodnega programa primerjave BDP po 
kupni moči, priprava na projekt izgradnje sistema proizvajalčevih cen, dodatne zahteve 
mednarodnih institucij (MMS, FAO). 

Te dodatne naloge niso zahtevale pomembnejših metodoloških sprememb. Pričele pa so 
se priprave na revizijo indeksa cen življenjskih potrebščin in indeksa proizvajalčevih cen, 
in sicer je bil pripraviljen dopolnjeni program za vnos in kontrolo drobnoprodajnih cen. 
Na njegovi podlagi naj bi dobili popolnejše informacije o pojavu t. i. "manjkajočih cen" 
in "kvalitativnih spremembah" proizvodov. Te informacije so predpogoj za vzpostavitev 
ene izmed metodoloških zahtev harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin. Prav 
tako je Urad pričel analizirati in obdelovati vire za izgradnjo sistema proizvajalčevih cen. 

Težnje po zmanjševanju inflacije se kažejo tudi v povečanju zahtev različnih ministrstev 
za izračunavanje različnih variant možnega povečanja četi proizvodov in storitev, ki so 
pod vladno kontrolo. 
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Na tradicionalnih konjukturnih kazalcih statistike cen (indeks cen na drobno, indeks cen 
življenjskih potrebščin, indeks proizvajalčevih cen, indeks cen gostinskih storitev; dodatno 
so tu še minimalni in povprečni življenjski stroški), pri delu v zvezi s paritetami kupne 
moči, zbiranjem Cen za investicijske proizvode, nastajajo zaradi kadrovskih in finančnih 
težav resne omejitve v izpolnjevanju zahtevanih nalog. Publikacijske naloge in delo z 
uporabniki so zato na tem področju še vedno neustrezno pokrite. Ob tem je treba 
omeniti, da gre praktično za povsem novo področje dela in nov oddelek, ki s z njim 
ukvarja. 

Glede priprave spremljanja indeksov cen nepremičnin je dal Urad več pobud - recimo 
MEOR. Vendar ob tem še vedno ni dosežen dogovor o vrednotenju nepremičnin in o 
tem, kdo bo pripravil in izdelal ustrezno metodo (MOP, MF, MEOR). 

Pisni zahtevki po podatkih o cenah glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in 
Splošna raziskov Podjetja 

Javni 
sektor 
42% 

V skladu z dosedanjo politiko revizije indeksov je Urad v letu 1998 začel z deli za uveljavitev 
nove serije indeksov cen življenjskih potrebščin, ki morajo biti končani v letu 2000. To 
pomeni, da bo Urad že v letu 1999 (in za leto 1999 kot bazno leto) pripravil vse 
metodološke in podatkovne spremembe. V letu 1999 naj bi stekel tudi projekt izgradnje 
sistema proizvajalčevih cen. Leto 1999 je tudi referenčno leto za zbiranje cen investicij 
za potrebe ECP'1999. 

Predvsem v zvezi z revizijo indeksa cen življenjskih potrebščin je Urad začel v letu 
1998 reševati naslednjo dilemo: po eni strani je revizija nujno potrebna (tako zaradi 
kredibilnosti indeksa kot zaradi zahtev harmonizacije), po drugi strani pa se ocenjuje, 
da utegnejo pomembne metodološke spremembe indeksa cen življenjskih potrebščin ,še 
zlasti v kombinaciji z uveljavitvijo davka na dodano vrednost, močno "popačiti" leto 
1999 kot bazno leto. Z revizijo indeksa cen življenjskih potrebščin so namreč povezani še 
drugi problemi (obveznost predhodnega obveščanja javnosti v skladu z standardi MMS 
itd.). 
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2.1.12 Bruto domači proizvod - mednarodne primerjave 

Statistični urad je v okviru mednarodnega programa v sodelovanju z OECD in Eurostatom 
konec septembra 1998 zaključil in objavil rezultate izračuna paritet kupnih moči in mednarodno 
primerljivega BDP za leto 1996. 

2.2 Ekonomske statistike 
1 

2.2.1 Razvoj statističnih ekonomskih klasifikacij 

V skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti je Urad v letu 
1998 pripravil predloge sprememb in dopolnitev SKD. Glavni namen dopolnitev je nadaljnje 
usklajevanje z evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev.l, ki je bila v petih letih 
uporabe na mnogih mestih dopolnjena v smislu natančnejših vsebinskih pojasnil, odprave 
nekaterih slovničnih in terminoloških napak ter prilagoditve nacionalnih dopolnitev 
(slovenskih podrazredov) sedanjim potrebam državne statistike in drugih resorjev državne 
uprave. Novost je obsežen abecedni seznam dejavnosti, kot pripomoček vsem, ki 
sodelujejo v postopkih ugotavljanja in razvrščanja poslovnih subjektov po dejavnosti. 
Pripravljeno je tudi novo - prečiščeno besedilo klasifikacije in pojasnil k postavkam. V 
zvezi z razvrščanjem poslovnih subjektov po dejavnosti je bilo - v sodelovanju z oddelkoma 
za poslovni register in nacionalne račune - razrešenih preko 200 spornih vlog. 

V okviru priprav na prevzem evropskih statističnih standardov je bila v posebnem metodološkem 
gradivu Urada objavljena prva delovna različica evropske osrednje klasifikacije proizvodov - 
CPA. Obsežna publikacija (okrog 200 strani) vsebuje uvodno predstavitev klasifikacije in 
njene uporabe v statistiki, prevod postavk s pojasnili, šifrsko povezavo s HS (Harmoniziranim 
sistemom za poimenovanje blaga v mednarodni menjavi) in abecedno kazalo postavk. 
CPA, ki ima 2303' postavk, na najnižji ravni razčlenitve povezuje različne klasifikacije 
dobrin, storitev in blaga v enoten sistem in je ena od osnovnih klasifikacij, ki se bo 
uporabljala za različne namene ekonomskih analiz. 

Na osnovi evropske PRODCOM liste 1999 je bila v metodološkem gradivu Urada objavljena 
nova verzija nomenklature industrijskih proizvodov NIP 99, skupaj z abecednim seznamom 
proizvodo.v do ravni CPA in s povezavo proizvodov s klasifikacijo proizvodnje po namenu 
porabe proizvodov. Oba dodatka bosta pomembna pomoč poročevalskim enotam, ki 
izpolnjujejo statistične obrazce in uporabnikom podatkov na ravni proizvodov. 

Pripravljen je delovni prevod evropske klasifikacije dejavnosti trgovine po trženih izdelkih, ki 
jo Urad interno uporablja kot pripomoček pri razvrščanju trgovinskih podjetij. 

Prevedena in prirejena je končna različica klasifikacije COFOG - mednarodne funkcionalne 
klasifikacije odhodkov države ter - za potrebe statistike nacionalnih računov - terminološko 
usklajena s pristojnimi resorji v državni upravi. Urad je pripravil računalniško podporo za 
uporabo te klasifikacije. 

Urad pripravlja nacionalno nomenklaturo kmetijskih in gozdarskih proizvodov, ki temelji 
na CPA, a opredeljuje proizvode še podrobneje. V delu so tudi podrobna pojasnila k 
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postavkam te nomenklature, obenem z angleškimi in latinskimi prevodi posameznih imen 
pridelkov in abecednim seznamom. 

Preko povezovalnih ključev med NIP in KN je Urad poskusno »presekal« vrednostne in 
količinske podatke o proizvodnji, uvozu in izvozu na ravni posameznih proizvodov za leto 1996. 
Poskusni rezultati so osnova za preverjanje kakovosti poročanja in izhodišče za logično 
kontrolo podatkov. Ob upoštevanju zaupnosti podatkov so bile opravljene nekatere tržne 
analize proizvodov za posamezne naročnike. Ko bo opravljena revizija statistike industrije 
in bodo podatki o vrednosti proizvodnje po proizvodih na voljo bolj ažurno, bodo 
najpomembnejši podatki o proizvodih za tržne raziskave pripravljeni za standardno objavo. 

2.2.2 Statistika energetike 

V januarju 1999 je bila zaključena raziskava Poraba energije v gospodinjstvih z objavo 
rezultatov v Statističnih informacijah. Omenjena raziskava je bila v Sloveniji izvedena prvič. 
Vsebinsko je bila usklajena z evropskimi standardi in bo v bodoče uvrščena med redne 
naloge NPSR, ki se izvajajo s 4-5 letno periodiko. Financirana je bila iz sredstev Phare 
v okviru projekta prilagajanja statistike energetike zahtevam EU. Pri pripravi vprašalnika 
je Urad sodeloval s pomembnejšimi uporabniki podatkov s področja statistike energetike 
in v največji možni meri upošteval njihove zahteve. 

Po rokovniku in v skladu z vsebino NPSR je Urad izvedel vse štiri letne raziskave o 
proizvodnji energentov in pr\>ič objavil rezultate v Statističnih informacijah - Oskrba z 
električno energijo, zemeljskim plinom in s toplotno energijo za leti 1996 in 1997. Trenutno 
pa že tečejo priprave na začetek naslednje faze projekta Prilagoditev statistike proizvodnje 
in porabe energentov zahtevam EU. Tudi ta faza bo financirana iz sredstev Phare. 
Predvidena je revizija obstoječe statistike proizvodnje energentov, revizija statističnega 
spremljanja porabe energentov pri večjih skupinah porabnikov in dopolnitev tistih 
področij, ki so v statističnih programih držav na prehodu slabo pokrita. V Sloveniji so 
to predvsem cehe energentov. 

2.2.3 Statistika rudarstva in predelovalnih dejavnosti 

Za področje rudarstva je bila v skladu z NPSR izvedena posebna raziskava - statistika 
geološko rudarskih raziskovanj, rezultati za leto 1997 pa bodo, skladno z rokovnikom, 
objavljeni do konca leta. 

V okviru prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti SKD in z njo povezano novo 
nomenklaturo industrijskih proizvodov NIP Urad zaključuje večletni Projekt revizije 
mesečne statistike industrije. Marca 1998 so bili objavljeni končni podatki za leto 1997 za 
indekse industrijske proizvodnje in zaključen prehod mesečnega poročanja o proizvodnji 
z EKD na SKD. Marca je Urad tudi pričel redno mesečno objavljati indekse za tekoče 
leto. Pri tem dosledno izpolnjuje vnaprej napovedan rokovnik objav v okviru Specialnih 
standardov diseminacije podatkov, ki jih zahteva MMS. 

V septembru je izšla prenovljena številka Statističnih informacij, kjer je Urad poleg indeksov 
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industrijske proizvodnje po dveletnem zastoju ponovno pričel objavljati še druge kratkoročne 
kazalnike - indeksno gibanje zalog, produktivnosti in zaposlenih v industriji. 

V letu 1998 je Urad prešel na poenotenje izračuna desezoniranih podatkov po metodi 
Tramo - Seats, ki se je kot standard uveljavila na Uradu. 

Za prihodnje leto načrtuje Urad pri mesečnem spremljanju industrijske proizvodnje nekaj 
metodoloških sprememb, predvsem na področjij zajetja dejavnosti. Že v tem letu se 
mesečno spremlja proizvodnja založniških podjetij in podjetij za oskrbo s paro in toplo 
vodo. Te dejavnosti bodo v prihodnjem letu zajete v izračun indikatorjev industrijske 
proizvodnje. Trenutno poteka obsežno delo v zvezi s prenovo adresarja enot poročanja. 
Analiza je pokazala, da je potrebno za izboljšanje zanesljivosti podatkov na nižjih ravneh 
dejavnosti na novo vključiti okrog 300 podjetij, predvsem s področja malega gospodarstva. 

Pisni zahtevki po podatkih o rudarstvu in pred. dejavn. glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in 
raziskov. 

Precej časa je posvečenega uporabnikom podatkov z reševanjem njihovih posebnih zahtevkov. 
Eden od razlogov za to je tudi precejšen zaostanek v publiciranju letnih rezultatov s področja 
statistike industrije, ki prinašajo tudi podatke na ravni proizvoda. Največ vlog pošiljajo 
podjetja, ki iščejo informacije o za njih tržno zanimivih proizvodih. V zvezi s tem je Urad 
pripravil postopek za ugotavljanje podatkov o proiz\'odih, ki so zaupni in jih uporabnikom 
ni možno posredovati. V letošnjem letu Urad spremlja in analizira zahtevke z namenom, da 
bi v prihodnje standardiziral vsebino in načine diseminacije podatkov in se s tem bolj 
približal uporabnikom. 

2.2.4 Statistika gradbeništva 

V letu 1998 so bila opravljena vsa raziskovanja s področja statistike gradbeništva. 
Z mesečnim poročilom o izvajanju gradbenih del v državi je Urad spremljal podatke o 
vrednosti opravljenih del in pogodb ter o številu opravljenih ur in delavcev pri gradnji, 
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četrtletno pa je pri izvajalcih gradbenih del spremljal tudi gradnjo stanovanj. Že od leta 
1996 dalje se pri tem raziskovanju upoštevajo mednarodna priporočila in zbirajo podatki 
tudi ločeno po vrstah gradbenih objektov (stanovanjske gradnje, druge visoke gradnje, 
nizke gradnje in hidrogradnje) ter po vrsti dela (novogradnje in povečave ali adaptacije, 
velika popravila in vzdrževanje). V letu 1998 je Urad prešel na objavljanje teh 
konjunkturnih podatkov po standardni klasifikaciji dejavnosti. Druga raziskovanja so bila 
izvedena in obdelana enako kot prejšnja leta. 

V letu 1998 je Urad začel izvajati nova raziskovanja o izdaji gradbenih in uporabnih 
dovoljenj ter o pričetkih gradnje, ki predstavljajo realizacijo razvojne naloge Spremljanje 
graditve pri upravnih organih - v okviru razvojnih nalog NPSR se je pripravljala zadnji dve 
leti. Raziskovanje pomeni korenito revizijo raziskav na področju statistike gradbeništva. 
Urad pričakuje predvsem izboljšanje kakovosti in pravočasnosti pridobivanja statističnih 
podatkov, posredno pa bo to vplivalo tudi na urejanje enotnih evidenc na področju 
graditve objektov pri pristojnih organih državne uprave. Raziskovanje pomeni tudi 
prilagajanje zahtevam EU. 

Do konca leta bo izšla nova klasifikacija gradbenih objektov, prirejena po evropski CC 
(Classification by Tvpe of Constrnetion), ki jo Urad že uporablja pri omenjeni novi raziskavi 
spremljanja gradbene dejavnosti pri upravnih organih. Z njo bo nadomeščena nomenklatura 
gradbenih objektov, ki se je do sedaj uporabljala pri letnem poročilu izvajalcev gradbenih 
del. 

V letu 1998 so bile vsebinsko prenovljene vse Statistične informacije s področja gradbeništva. 

2.2.5 Statistika trgovine 

Urad že drugo leto izvaja revidirano in zahtevam EU prilagojeno raziskovanje o mesečnih 
gibanjih poslovanja trgovine. Kljub vsem naporom, da bi ujel rokovnik, še vedno zamuja 
z rezultati. Glavni vzrok za težave, s katerimi se srečuje ob izvedbi raziskovanja, so 
predvsem intenzivne spremembe na terenu in zamude pri posredovanju podatkov. 
Ugotavlja pa, da so odlogi objave rezultatov v letošnjem letu krajši kot v letu 1997 in 
znatno bližji planiranemu rokovniku. Pri tem je treba omeniti, da raziskovanje še vedno 
teče kot pilotno. Razen razpošiljanja in zbiranja vprašalnikov poteka izvedba v celoti v 
okviru projektne skupine in še ni bila predana v redno produkcijo. Glede na možnosti 
in zasedenost oddelkov za vnos in kontrolo podatkov in AOP je ob prenosu pričakovati 
nove zamude, zato se s predajo odlaša Prvič, odkar se izvajajo raziskovanje, bo v letu 
1999 rotiran vzorec. Druga metodološka naloga, ki poteka, pa je prehod na uporabo indeksa 
življenjskih potrebščin pri deflacioniranju prihodka v trgovini. 

Četrtletno raziskovanje v trgovini na drobno in debelo je bilo za leto 1998 metodološko 
revidirano za potrebe četrtletne ocene BDP. Zaradi obsežne vsebine raziskovanja je 
vzorec, na podlagi katerega se ocenjujejo rezultati za populacijo, sorazmerno velik, to 
pomeni, da je slaba odzivnost veliko breme pri zbiranju podatkov. Pomanjkanje kadrov 
in sredstev v oddelku za zbiranje in kontrolo podatkov povzroča zapoznele objave 
rezultatov, kar močno zmanjšuje njihovo uporabnost. 
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Pisni zahtevki po podatkih o notranji trgovini glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in 
raziskov 

13% 
Splošn" 
javnos 

13% 

Javni 
sektor 
26% 

Podjetja 
47% 

Da bi pridobili osnovne podatke o zmogljivosti prodajaln, je Urad pričel v 1997 sodelovati 
z MEOR-jem in nekaterimi drugimi pomembnejšimi uporabniki podatkov za zapolnitev te, v 
strokovnih krogih za trgovino, močno občutene vrzeli. Na novo je zasnovan način zbiranja 
teh podatkov, kar pomeni precejšnjo racionalizacijo porabe proračunskih sredstev. Namesto 
statističnih vprašalnikov so bili podatki o vrstah in zmogljivostih prodajaln za leto 1998 
zbrani skupaj z uradno Prijavo urnika obratovalnega časa, ki ga mora trgovec skladno s 
predpisi o trgovskem poslovanju predložiti občini, kjer je sedež prodajalne. Tudi zaradi 
znatne pomoči občinskih organov so bili podatki zbrani v rekordnem času in so že 
objavljeni v obširni publikaciji, ki zadovoljivo nadomešča Popis zmogljivosti trgovine na 
drobno, opredeljen v NPSR. Tudi ta raziskava je bila izvedena v okviru strokovnega 
oddelka, s čimer je bila zagotovljena ažurnost rezultatov. 

Jeseni je bil zaključen Pilotni strukturni popis trgovine na debelo, ki pomeni zaključek 
zadnje faze Projekta za izboljšavo statistike trgovine, pričet z Eurostatovimi metodološkimi 
priporočili in finančno podporo Phare v letu 1995. Podatki so bili zbrani s kombinacijo 
davčnega vira in statističnega vprašalnika. Ta obveznost je bila opravljena z zamudo. 
Metodologija raziskovanja je bila namreč prilagojena davku na dodano vrednost kot 
obvezni davčni obliki v državah članicah Evropske zveze. Zaradi tega in zaradi kombinacije 
dveh virov so bile potrebne posebne prilagoditve programske opreme za Slovenijo, ki je 
bila sicer pripravljena centralno za vse sodelujoče države, in te so terjale veliko časa. 

Poleg omenjenega projekta so bile izpolnjene tudi vse mednarodne zahteve po podatkih 
in v marcu so delavci sektorja sodelovali na sestanku predstavnikov držav EEA v delovni 
skupini za statistiko trgovine. 

2.2.6 Statistika gostinstva 
• 

Sedanji program statističnega spremljanja gostinstva je prezahteven in ga ob omejenih virih 
že več let nikakor ni možno izpolniti. Zamude po rokovniku NPSR so precejšnje. Zato je 
Urad v letu 1998 pripravil za leto 1999 prehod na vzorčno opazovanje gibanja poslovanja 
podjetij, katerih glavna dejavnost je gostinstvo. Tak način spremljanja zadovoljuje tudi najnovejše 
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zahteve evropske uredbe za področje kratkoročnih statistik. Metodološke priprave na revizijo 
statistike gostinstva že tečejo, predvidoma v prvi polovici decembra se bo sestal statistični 
sosvet za gostinstvo in turizem, na katerem namerava Urad uporabnikom predstaviti 
predvidene metodološke spremembe in razloge zanje ter z njimi o tem razpravljati. 

2.2.7 Statistika turizma 

V letu 1998 so bile - v skladu z NPSR - opravljene vse raziskave s področja statistike 
turizma in sicer brez večjih vsebinskih sprememb, razen pri letnem raziskovanju o 
poslovanju turističnih agencij, kjer je bil pripravljen nov obrazec v sodelovanju z 
nekaterimi zunanjimi izvedenci in nova programska oprema za vnos podatkov. Raziskave 
so se izvajale v skladu z rokovnikom NPSR, razen mesečne nastanitvene statistike, kjer 
so bili občasno manjši zastoji, ki so nastali zaradi slabo zmogljivih računalnikov in 
pomanjkljivosti programske opreme. 

Vse statistične informacije s področja turizma so vsebinsko revidirane in pripravljene dvojezično, 
vsebinsko pa so razširjene informacije o nastanitveni statistiki in o obiskovalcih pomembnejših 
turističnih točk. 

Spomladi 1998 sta izšli dve posebni publikaciji z rezultati dveh anket, ki ju Urad izvaja vsako 
tretje leto (Anketa o tujih turistih in Anketa o tujih potnikih), jeseni pa Statistična informacija 
s podatki o Potovanjih domačega prebivalstva, ki jih zbira z Anketo o porabi gospodinjstev. 

Med Uradom in Svetovno turistično organizacijo - WTO poteka redna izmenjava podatkov 
in publikacij. Septembra je Urad na zahtevo WTO pripravil zelo obsežne podatke o 
nastanitvenih zmogljivostih in turističnih tokovih v Sloveniji. 

Novembra 1998 je bit redni sestanek držav članic EU, kamor so bili povabljeni tudi 
predstavniki iz srednje in vzhodno-evropskih držav. Sklenjeno je bilo, da bodo osvežili 
podatke, ki so bili poslani pred dvema letoma. Evropska zakonodaja za področje turizma 
natančno opredeljuje podatke, ki jih je potrebno zbirati. Slovenija v glavnem zadosti vsem 
zahtevam EU, razen za področje potovanj domačega prebivalstva, zato bo morala uvesti 
samostojno četrtletno anketo o potovanjih domačega prebivalstva. To je ena od številnih 
nalog, ki jih mora opraviti do vstopa v EU. 

Pisni zahtevki po podatkih o gostinstvu in turizmu glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in Podjetja 
raziskov. 25% 

43% 

4. junij 1999 41 poročevalec, št. 37 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj V letu 1998 

2.2.8 Statistika prometa in zvez 

Z raziskovanji s področja statistike prometa in zvez zajema Urad pretežno količinske 
podatke in to v mesečni, letni in večletni periodiki. Zaradi izredne obširnosti in raznolikosti 
področja je bilo tudi v letu 1998 načrtovanih in izvedenih devetindvajset raziskovanj, od tega 
po štirinajst rednih v mesečni in letni periodiki ter eno pilotno v tedenski periodiki. 

Pri izvajanju rednih raziskovanj je bilo z delno reorganizacijo dela v skupini za statistiko 
prometa in zvez (pridobitev kontrolorja podatkov za delo v skupini, podrobna delitev 
nalog, prostorska ureditev) močno izboljšano doseganje rokov po delovnem načrtu, 
izboljšala pa se je tudi kakovost zbranih in obdelanih podatkov. Vse statistične informacije 
se od začetka leta 1998 pripravljajo dvojezično. Kakovost računalniške opreme kljub 
nekaterim izboljšavam še vedno ni zadovoljiva, s tem problemom pa se v enaki ali še 
večji meri srečujejo tudi na drugih področjih statistike storitvenih dejavnosti. 

Glavne aktivnosti na metodološkem področju so bile usmerjene v Revizijo spremljanja 
cestnega blagovnega prometa - pilotni projekt, ki ga financira Phare, ter ob sodelovanju 
Pošte Slovenije in Telekoma v nadaljnjo revizijo raziskovanj s področja poštnih in 
telekomunikacijskih storitev. Najpomembejše sodelovanje zunaj že utečenih povezav v 
okviru upravnih organov je občasno potekalo z MPZ in njihovimi podizvajalci projektov 
in sicer na področju izgradnje Nacionalnega transportnega informacijskega sistema in 
statistične podatkovne baze. 

Dosedanje sodelovanje je bilo žal omejeno le na občasno dajanje pripomb in mnenj k 
pripravljenim poročilom o izvedbi posameznih faz projekta in k dogovorom glede 
posredovanja Uradovih podatkov v predvideno statistično bazo podatkov, ki naj bi jo 
upravljalo omenjeno ministrstvo. Statistični sosvet s področja prometa in zvez se (med 
drugim tudi zaradi prestavitve začetka omenjenega pilotnega projekta za šest mesecev - 
zamuda pri pripravi skupnega računalniškega paketa na Centralnem statističnem uradu 
Madžarske) leta 1998 ni sestal, predvidoma pa bo organiziran na pomlad 1999. 

V okviru Eurostatovega "Programa dela s področja harmonizacije prometnih statistik v 
državah Srednje in Vzhodne Evrope" za obdobje 1996-1997 je bila v prvi fazi pripravljena 
obsežna analiza trendov v prometu za leti 1994 in 1995, ki je bila v letu 1998 objavljena 
v skupni publikaciji za države Srednje in Vzhodne Evrope. Še pred izidom te publikacije 
v Luksemburgu je Urad v začetku leta 1998 za potrebe domačih porabnikov izdal tudi 
samostojno, po vsebini podobno, posebno publikacijo v slovenščini. 

Še pomembnejša je bila druga faza, ki je obsegala pripravo in izvedbo pilotnega projekta za 
spremljanje cestnega tovornega prometa. Raziskovanje, ki je v skladu z najnovejšo uredbo EU 
(maj 1998) s tega področja, je potekalo 12 mesecev in sicer od junija 1997 do maja 1998, 
rezultati in končno poročilo pa so bili poslani Eurostatu v oktobru 1998. Gre za spremljanje 
tovornih prevozov pravnih in fizičnih oseb (javni prevoz in prevoz za lastne potrebe) z 
vozili, izbranimi v vzorec, pri čemer je spremljanje mednarodnih blagovnih tokov in' 
prevozov nevarnih snovi glavna novost glede na dosedanja redna raziskovanja. Tedenski 
ciklus opazovanj (70 do 80 vozil tedensko) pomeni, ob četrtletnih spremembah vzorca, 
za Urad povsem nov pristop, najpomembnejši prednosti pa sta zmanjšanje stroškov 
izvajalca raziskovanja in manjša obremenitev poročevalskih enot. 
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Raziskovanje se bo, ob zagotovitvi potrebnih dodatnih sredstev, od leta 1999 izvajalo kot 
redno v okviru Nacionalnega programa statističnih raziskovanj, pri čemer obstoječega 
mesečnega raziskovanja (poročanje okoli 170 prevozniških podjetij) zaradi tekočega 
mesečnega izračunavanja in objavljanja indeksa prepeljanih potnikov in blaga za vse 
panoge prometa Urad še ne bo ukinil. Večje spremembe načrtuje za leto 2000. 

V ok\'iru sodelovanja z UN/ECE je Urad poleg rednih posredovanj podatkov (poročila za 
Mesečni bilten, Skupni vprašalnik za promAne statistike - Eurostat, ECMT, UN/ECE, Letni 
vprašalnik o cestnoprometnih nezgodah) sodeloval pri dveh pilotnih raziskovanjih in sicer s 
področja mestnega potniškega prometa (UITP) in obstoječega cestnega voznega parka 
(Eurostat, ECMT,UN/ECE). Ustrezni letni podatki so bili posredovani tudi za mednarodni 
statistični Bilten CESTAT. 

Od predlogov in vabil za udeležbe na mednarodnih sestankih in seminarjih jih je bilo 
nekaj tudi realiziranih. Tako so delavci Urada februarja 1998 v Luksemburgu (Eurostat) 
prisostvovali razširjenemu sestanku delovne skupine s področja informacijskih in 
komunikacijskih storitev, v oktobru 1998 so se v Ženevi (UN/ECE) udeležili 49. rednega 
delovnega srečanja s področja prometnih statistik ter ad-hoc sestanka v zvezi izvedbo 
štetja prometa na "E" cestah v letu 2000. 

Pisni zahtevki po podatkih o prometu in zvezah glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in Podjetja 
raziskov 

Javni 
sektor 
33% 

2.2.9 Statistika zunaijje trgovine 

V letu 1998 je Urad redno objavljal mesečne podatke o izvozu in uvozu (prva skrajšana 
objava, razširjena objava) v skladu z rokovnikom, ki ga je sprejel v okviru testnega izvajanja 
Specialnih standardov za diseminacijo podatkov MMS. 

V tem letu je Urad začel tudi z desezonizacijo zunanjetrgovinskih podatkov (vrednostnih 
mesečnih indeksov na mesečno povprečje leta 1997). Desezonizacija je bila izvršena za 
mesečne podatke od leta 1992 dalje z metodo tramo-seats. V dopolnjenih Statističnih 
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informacijah o izvozu in uvozu blaga in MSP-ju objavlja Urad desezonirane mesečne 
indekse na lansko povprečje, v grafikonih pa poleg izvirnih indeksov tudi trende. 

V zvezi z Razvojno nalogo, povezano s kakovostjo zunanjetrgovinskih podatkov, tj. medsebojno 
kontrolo med količinskimi in vrednostnimi podatki z avtomatskim izločanjem pomembnejših 
odstopanj, je Urad v letu 1998 zelo razširil fleksibilnost osnovnega kontrolnega programa, 
ki ob pomoči datoteke statističnih parametrov, izračunanih na ravni carinske tarife, 
kontrolira pravilnost tekočih zapisov. Izdelan Je bil tudi poseben kontrolni izpis za izpis 
različnih napak po carinarnicah. Nekaj dela na tem področju namerava Urad še opraviti 
do konca leta 1998, vsekakor pa bo s to razvojno nalogo nadaljeval tudi še v prihodnjem 
letu, ne glede na pomanjkanje kadrov na tem področju dela Urada. 

V letu 1998 je bilo kar nekaj delovnega časa namenjenega tudi področju zrcalne 
analize zunanjetrgovinskih podatkov, tako teoretično kot praktično. Na osnovi pobude, 
dane na zasedanju slovensko-makedonske komisije za gospodarsko sodelovanje, je 
Urad pripravil podrobnejšo analizo odstopanj v zrcalnih blagovnih tokovih med Slovenijo 
in Makedonijo. Sočasno je bilo pripravljenih tudi nekaj časovnih serij z zrcalnimi 
odstopanji na najvišji agregatni ravni za pomembnejše trgovinske partnerice (sosednje 
države, države EU). 

Precej časa je bilo v Uradu v letu 1998 posvečenega diseminaciji zunanjetrgovinskih 
podatkov. Analiza teh podatkov bo koristila pri določanju prihodnjih oblik diseminacije 
rezultatov teh oblik. 

Pisni zahtevki po podatkih o zunanji trgovini glede na tipe uporabnikov, 1998 

Sploina 
javnost 

18% 

Podjetja 
59% 

V letu 1998 je Urad svoje obveznosti na področju mednarodnega poročanja podatkov redno 
izpolnjeval - gre za podrobno poročanje vseh zunanjetrgovinskih podatkov (Statistični urad pri 
OZN, Eurostat) kot tudi za izpolnjevanje številnih specializiranih vprašalnikov. V zvezi z 
mednarodnim poročanjem velja omeniti tudi obsežnejše metodološke vprašalnike, ki jih je 
Urad izpolnjeval za OZN in Eurostat. 
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V letu 1998 se je Urad posvetil tudi vprašanju zaupnosti zunanjetrgovinskih podatkov, 
vendar pa to vprašanje še ni dokončno rešeno. Problem je tako v zelo razčlenjeni 
nomenklaturi in majhnosti slovenskega gospodarstva kot tudi v dejstvu, da statistična 
zakonodaja ne predvideva aktivnega načela zaupnosti, tj. da bi moralo podjetje samo 
zahtevati zaščito svojih podatkov. 

Na področju klasifikacij je bil v začetku leta prilagojen Uradov šifrant carinske nomenklature 
z besedili kot tudi povezovalni šifrant stanju slovenske različice Kombinirane nomenklature za 
leto 1998. Na tem področju so bile izvedene tudi nekatere kontrole v zvezi s pravilnostjo 
povezav v povezovalnem šifrantu. 

V tem letu je Urad začel četrtletno objavljati indekse povprečnih vrednosti zunanje trgovine 
v Statističnih informacijah. Načrtovano razširitev objavljanja povprečnih izvoznih vrednosti 
po SKD in povprečnih uvoznih vrednosti po klasifikaciji BEC je Urad zavoljo drugih 
nujnejših nalog preložil na leto 1999. Programi so že pripravljeni, vendar še niso 
preverjeni. 

Pri delu v letu 1998 je Urad tako kot v preteklih letih veliko sodeloval s CURS - Carinsko 
upravo RS (predvsem v zvezi s poročanjem podatkov, kontrolo podatkov, z vsebinskimi 
vprašanji ter s predvidenimi spremembami carinske zakonodaje). Uradovo delo je bilo 
povezano z MEOR (poročanje standardiziranih podatkov, nacionalna različica Kombinirane 
nomenklature, Carinska tarifa, delo 26. delovne skupine za področje harmonizacije naše 
zakonodaje z zakonodajo EU). Precej pa je sodeloval tudi z MKGP (poročanje 
standardiziranih podatkov, nacionalni projekt FAO). Sodeloval je tudi z drugimi državnimi 
organi, kot so Banka Slovenije, CVI, GZS in z drugimi. 

Na področju razvoja statistike zunanje trgovine je Urad vključen tudi v dva pilotna 
projekta: Interni zunanjetrgovinski pilotni projekt v sklopu Programa posodobitve državne 
statistike in Eurostatov projekt Prilagoditve zunanjetrgovinske statistike zahtevam EU. 
Osnovni cilji Eurostatovega projekta so: harmonizacija zunanje trgovine s standardi EU, 
izboljšanje kakovosti zunanjetrgovinskih podatkov ter informacijska podpora trgovinskim 
pogajanjem. Eurostatov pilotni projekt se je začel izvajati v začetku oktobra in bo 
predvidoma trajal do drugega četrtletja leta 2000. Projekt vsebuje več različnih modulov: 
vključitev zunanjetrgovinskih podatkov v COMEXT bazo, vzpostavitev tarifne statistike, 
priključitev baze COMEXT in šolanje osebe, ki bo skrbnik te baze, tehnično pomoč na 
področju metodoloških pristopov ter oceno kakovosti na osnovi zrcalne analize podatkov. 
V letošnjem letu se je Urad udeležil dveh sestankov pilotnega projekta, ki sta bila namenjena 
predvsem pripravam na začetek konkretnega dela. 

V okviru internega pilotnega projekta so se delavci Urada udeleževali predvsem internega 
izobraževanja in pripravili ustrezno dokumentacijo o raziskovanjih. 

2.2.10 Ankete o poslovnih tendencah 

Na področju razvoja anket o poslovnih tendencah Urad zaostaja za načrtom zaradi 
kadrovskih in delno tehničnih omejitev (nabava programske opreme). Kljub temu pa je 
poleg rednih mesečnih rezultatov za predelovalne dejavnosti letos pričel objavljati tudi 
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rezultate četrtletne ankete, do konca leta pa bodo izšli tudi polletni podatki o napovedanih 
in načrtovanih investicijah v industriji. Po treh letih izvajanja mesečne ankete za predelovalne 
dejavnosti se je Urad letos osredotočil na analizo kakovosti rezultatov, na desezonizacijo 
kazalcev, izračun kazalca zaupanja, dopolnil je metodologijo za zbiranje podatkov. 
Izveden je bil t. i. "test testov" na celotnem panelu podjetij. Podatki so obdelani, 
rezultati te posebne ankete so osnova za komentiranje rezultatov, omogočajo poglobljene 
analize rezultatov mesečne ankete: 
z njim je bilo ugotovljeno, da v 94 % poslovne ankete izpolnjuje ustrezna populacija 
(direktorji in drugi vodilni delavci). 90 % anketiranih podatke poslovnih anket uporablja 
in sicer za analize (52 %), za poslovne odločitva (19 %), za načrtovanje (18 %), ostali 
pa kot informacije. 

Do konca leta bodo izvedene vse faze dela potrebne za začetek izvajanja nove ankete o 
poslovnih tendencah v trgovini na drobno. Prvič bodo vprašalniki poslani na teren konec 
decembra. 

2.3 Demografske in socialne statistike 

2.3.1 Demografske statistike 

t 
Nadaljevano je bilo delo (spremljanje) v okviru rednih statističnih raziskovanj Demografskih 
statistik, določenih z Nacionalnim programom stat. raziskovanj.1 

Delo je potekalo po utečenih postopkih, hkrati pa je Urad v okviru projekta Statistični 
register - prebivalstveni del, ki je idejno zasnovan na prenovljenem Centralnem registru 
prebivalstva, že pripravil zasnovo organizacijske in vsebinske prenove demografskih 
statistik, usklajenih z mednarodnimi priporočili za te statistike. Bistvenih metodoloških 
sprememb, t. j. uskladitve z mednarodnimi priporočili za statistiko migracij (predvsem 
določila v zvezi s spremljanjem običajnega prebivališča osebe), Urad še ni mogel 
upoštevati. 
Pri tem delu je Urad še posebej intenzivno sodeloval z delavci oddelka Centralni register 
prebivalstva. 
V načrtovanem roku je uspešno zaključil letne obdelave za vsa statistična raziskovanja za 
leto 1997; na osnovi dobljenih rezultatov je pripravil četrtletne objave podatkov v Mesečnem 
statističnem pregledu in letne v Letopisu 1998 (poglavja: Prebivalstvo, Podatki po občinah, 
Podatki po regijah, Mednarodni pregled). Osnovne podatke o naravnem in selitvenem 
gibanju prebivalstva po občinah Slovenije v letu 1997 je objavil tudi v posebni številki 
Statističnih informacij. Zaključil oz. pripravil je tudi t. i. "področni letopis" Prebivalstvo 
Slovenije 1997 (čez 500 strani), ki čaka na natis. 
V tem letu je bila natisnjena tudi publikacija - "področni letopis" Prebivalstvo Slovenije 
1996, ki je bila oddana v tisk. 
V drugi polovici leta je Urad intenzivneje pripravljal predloge sprememb demografskih 

1) To so: Prijava rojstva, Prijava smrti, Priznanje očetovstva in posvojitev otroka. Prijava sklenjene zakonske zveze. 
Razveza zakonske zveze, Prijava, odjava stalnega prebivališča, sprememba naslova stanovanja (za državljane RS), 
Prijava, odjava sprememba tujčevega stalnega prebivališča. Spremljane števila in starostno-spolne sestave prebivalstva 
in Spremljanje naravnega gibanja prebivalstva. 
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raziskovanj, ki so potrebne zaradi uskladitve z mednarodnimi priporočili in zaradi 
posledic prehoda CRP na Ministrstvo za notranje zadeve. Delo še ni zaključeno. 
Redno so bili na osnovi teh podatkov in podatkov časovnih serij za to statistično 
področje pripravljeni pisni odgovori na zahteve uporabnikov. Prav tako so bili pripravljeni 
tovrstni odgovori na osnovi podatkov popisov prebivalstva Slovenije. 

Pisni zahtevki po podatkih o prebivalstvu glede na tipe uporabnikov, 1998 

Splošna Znanost in 
javnost raziskov 

3% 1% 

Javni 
sektor 
66% 

V okviru priprav na popis prebivalstva leta 2001 je Urad izvedel na 0,5 odstotnem 
vzorcu Poskusni popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj po stanju na dan 31. marca 
1998. Za metodološko pripravo in izvedbo naloge niso bili najeti dodatni delavci, 
intenzivno pa sta z demografskim oddelkom pri tem sodelovala oddelek za statistiko 
življenjske ravni (popis stanovanj) in oddelek statistike dela (primerjava s podatki 
Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva). Za izvedbo popisa na terenu je 
Urad za določen čas pogodbeno zaposlil okoli 60 anketarjev, preostali delavci, ki so bili 
potrebni za obdelavo podatkov, pa so bili za to nalogo začasno ,rekrutirani' iz vrst 
uradovih delavcev. 
V okviru te naloge je bila testirana tudi vsebinska in organizacijska primernost tistih 
administrativnih virov, ki jih Urad namerava uporabiti v Popisu 2001 za 'predizpis' 
podatkov.2 

Priprave, izvedbo, rezultate raziskovanj in ugotovitev je Urad večkrat predstavil tudi domačim 
in tujim zainteresiranim: 

- na sosvetu za statistiko prebivalstva, januarja 1998; poročilo o pripravah in poteku tega 
raziskovanja ter prve rezultate je Urad predstavil na mednarodnem posvetovanju o 
poskusnih popisih v okviru Gospodarske komisije ZN za Evropo (UNECE), junija 1998 
na Bledu (3 prispevki), 

2) Centralni register prebivalstva, Register teritorialnih enot Slovenije, Poslovni register Slovenije in Statistični 
register delovno aktivnega prebivalstva Slovenije. 
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- na UNECE sestanku v Dublinu, novembra 1998 (vabljeni referat), 

- na Statističnih dnevih v Radencih, novembra 1998 (3 prispevki), 

- delavcem Državnega zavoda za statistiko Republike Hrvatske (december 1998). 

- Slušateljem EF je bil predstavljen vsebinsko-organizacijski koncept slovenskih statistik v 
okviru predavanj Potrošnja prebivalstva. 

- Z Ministrstvom za notranje zadeve je Urad sodeloval na področju usposabljanja njihovih 
delavcev v matičnih službah (matičarji). Posredovane so bile vse želene informacije o 
metodološki zasnovi raziskovanj. 

- Za tisk so bile pripravljene štiri številke Statističnih informacij o številu in starostno- 
spolni sestavi prebivalstva Slovenije in njenih občin, ena številka pa o naravnem in 
selitvenem gibanju prebivalstva Slovenije po občinah v letu 1997. 

- Za mnoge mednarodne institucije - kot odgovor na njihove zahteve, je Urad pripravil 
podatke: za Eurostat (štirikrat; dvakrat s komentarjem), za Demographic Yearbook, 
Recent Demographic Developement in Europe 1998 (s komentarjem), Unicef in 
Mednarodni denarni sklad, UNECE ter za nekaj tujih univerz in raziskovalnih 
inštitutov. 

2.3.2 Statistika dela 

Anketa o delovni sili se je ustalila po velikih metodoloških spremembah v letu 1998, ko je 
Urad prešel z letnega na četrtletno objavljanje podatkov. Bistveno se je izboljšala ažurnost 
objavljanja podatkov, saj so ob koncu leta bili doseženi mednarodno priporočeni roki 
objavljanja podatkov za četrtletje po koncu opazovanega četrtletja. 

Ker je bil vprašalnik EU v letu 1998 spremenjen, je Urad spremembe opravil tudi v 
vprašalniku, ki bo uporabljen v letu 1999; ustreza veliki večini mednarodnih priporočil. 
Obiskal nas je priznani tuji strokovnjak za vzorčenje in pripravljena je metodologija za 
nekatere statistike s področja trga dela. 

Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v tem letu ni doživelo sprememb, Urad 
pa se je začel pripravljati na leto 2000, ko bo zamenjana programska oprema za logično 
in računsko kontrolo podatkov. To je izjemno zahteven projekt, ker je raziskava po obsegu 
in celovitosti ena najzahtevnejših v Uradu. Po opravljenih delovnih urah, namenjenih 
kontroli podatkov, je na prvem mestu, saj odpade nanjo 14 % vsega porabljenega časa 
za kontrolo statističnih raziskovanj. 

Podatki Ankete o delovni sili in Mesečnega poročila o plačah in zaposlenih osebah so 
vključeni med posebne diseminacijske standarde Mednarodnega denarnega sklada. 

Po programu so bile izvedene raziskave o distribuciji plač, plačah po strokovni usposobljenosti 
in po poklicih. 
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Pisni zahtevki po podatkih o plačah glede na tipe uporabnikov, 1998 

Splošna 
javnost 

19% 

Podjetja 
43% 

Javni 
sektor 
38% 

Leto 1998 je prineslo velike metodološke spremembe v Statističnem registru delovno 
aktivnega prebivalstva. Vzrok zanje je bil spremenjen obrazec Prijave podatkov za uvedbo 
in vodenje matične evidence pokojninskega in invalidskega zavarovanja, evidence zdravstvenega 
zavarovanja, evidence o sklenitvi delovnega razmerja, s katerim se register polni. Pri 
spremembah so poleg delavcev Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, Zavoda RS za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda RS za zaposlovanje sodelovali tudi 
predstavniki Urada. S 1. 1. 1999 bo Urad prešel na uporabo Standardne klasifikacije 
poklicev tudi v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva in spremljanje poklica 
bo s tem bistveno spremenjeno glede na obstoječo prakso. 

Pisni zahtevki po podatkih o zaposlenih glede na tipe uporabnikov, 1998 

Znanost in 
raziskov 

24% 

Splošna 
javnost 

7% Podjetja 
24% 

Javni 
sektor 
45% 

Pilotno je bilo izvedeno združevanje podatkov Statističnega registra delovno aktivnega 
prebivalstva in baze odmer dohodnine. Verjetno je, da bo tak pristop nadomestil nekatere 
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raziskave spremljanja plač po podjetjih: ima veliko prednost pri stroških, obremenjevanju 
poročevalskih enot in ponuja izredno bogat nabor spremenljivk, ki jih je mogoče 
vzporejati s podatki o plačah - spol, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna 
usposobljenost, poklic, dejavnost, lokacija, velikost, lastnina, pravnoorganizacijska oblika 
podjetja, (če naštejemo le najpomembnejše). Prvi rezultati so vzpodbudni in s testiranji 
se bo nadaljevalo tudi v letu 1999. 

V Poskusnem popisu prebivalstva 1998 je bila preizkušena možnost uporabe Statističnega 
registra delovno aktivnega prebivalstva namesto postavljanja posameznih vprašanj v 
popisnem vprašalniku, uporaba klasičnih anketnih vprašanj o trgu dela v popisu prebivalstva, 
primernost vprašanj o trgu dela v popisnem vprašalniku z metodo neposrednega in 
poštnega anketiranja. Rezultati so pokazali, da bo mogoče uporabiti statistični register 
delovno aktivnega prebivalstva kot nadomestilo za nekatera popisna vprašanja in da so 
vprašanja o trgu dela ustrezna tudi za popis prebivalstva ter da uporaba poštne ankete 
verjetno ne bo mogoča. 

2.3.3 Statistika življenjske ravni 

Urad je nadaljeval s kontinuirano anketo o porabi v gospodinjstvih, ki je bila uvedena v 
letu 1997 ter jo prilagodil priporočilom Eurostata; V letu 1998 bodo na podlagi nove 
ankete izračunani prvi rezultati. Kontinuirani način zbiranja podatkov omogoča združevanje 
vzorcev večih let, kar bo v letu 1999 omogočalo podrobnejše analize življenjske ravni 
prebivalstva. 

Anketa o menju potrošnikov se že dve leti in pol uspešno izvaja po telefonu. Podatke 
Urad redno pošilja Evropski komisiji. V naslednjem letu, ko bo časovna vrsta že dovolj 
dolga, bo Urad pri rezultatih pričel upoštevati tudi sezonske vplive. Anketa poteka iz 
telefonskega studia, v kratkem pa bo anketiranje posodobljeno tudi z nastavitvijo nove 
telefonske centrale. 

Že v letu 1997 je Urad želel nadaljevati analizo dohodkov gospodinjstev s pomočjo 
povezave statističnih in administrativnih virov (davčni register, zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Na žalost je pri 
pridobivanju podatkov iz različnih virov prihajalo do zamud, zato se je zavlekla tudi 
izvedba Analize. Uporabljen je bil vzorec iz Ankete o delovni sili (približno 8000 
gospodinjstev). Z uporabo administrativnih virov podatkov želi Urad tudi razbremeniti 
gospodinjstva, ki sodelujejo v anketah; z delom je Urad nadaljeval tudi v letu 1998. 

Slovenija je bila pred leti vključena v mednarodni projekt Ankete o porabi časa, katerega 
koordinator je Eurostat. Pilotna anketa je bila uspešno izvedena, glavna anketa pa bo v 
letu 1999. Anketa je mednarodno usklajena ter omogoča vrsto analiz, ki so osnova za 
oblikovanje družinske politike, politike starejših občanov, otrok, delovnega časa, merjenja 
nacionalnih računov idr. Ker njena izvedba zahteva velika finačna sredstva, bo Urad pri 
financiranju in izvedbi sodeloval s podjetji, ministrstvi in inštituti, ki jih podatki iz te 
ankete še posebej zanimajo. Vse organizacije, ki so bile doslej zaprošene za sodelovanje, 
menijo, da obstaja potreba po podatkih, ki jih ta anketa omogoča. Zahtevno anketiranje 
bo predvidoma izvedeno s pomočjo delavcev Agencije RS za plačilni promet. 
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2.3.4 Statistika družbenih storitev 

Na področju statistike vzgoje in izobraževanja so bile na področju rednega - formalnega 
izobraževanja - izvedene naslednje spremembe in nove aktivnosti: 
- izdelava predlogov za dopolnitve dosedanjih in več novih obrazcev (prilagoditev 

zakonodaji in mednarodnim potrebam), 
- sodelovanje v Pharovem projektu o statistiki in kazalcih izobraževanja, katerega osnovni 

namen je bil posredovanje podatkov za vprašalnik UOE (Unesco, OECD, Eurostat), 
ki je osnovni mednarodni "vprašalnik za to področje. Podatki so bili posredovani po 
ravneh novega ISCED-ja, to je Standardne klasifikacije izobraževanja, ki nastaja v 
sodelovanju z MŠŠ. 

Na področju nadaljnjega izobraževanja je bila bistvena sprememba izdelava predloga 
novega obrazca za nadaljnje izobraževanje, s katerim bodo zajete vse oblike tovrstnega 

• izobraževanje, ne glede na to, kje se izvaja. 

V oktobru 1998 je bil sestanek sosveta za statistiko vzgoje in izobraževanja. Na njem so 
bili člani seznanjeni z aktivnostmi, ki potekajo na področju statistike vzgoje in izobraževanja 
na Uradu in na šolskem ministrstvu; dogovorili so se o prihodnjih nalogah in aktivnostih 
na tem področju, med drugim o oblikovanju delovnih skupin za nadaljnje preoblikovanje 
obrazcev v skladu z lastnimi in mednarodnimi potrebami ter o pripravi novih sestankov 
sosveta za obravnavo ožjih vsebinskih sklopov (uvedba EMŠO v spremljanje učencev in 
dijakov, problematika klasifikacij s področja izobraževanja). 

Pisni zahtevki po podatkih o izobraževanju glede na tipe uporabnikov, 1998 

Splošna 
javnost 

Javni 
sektor 
41% 

Na področju statistike socialne varnosti je Urad pri raziskavi o prihodkih in odhodkih 
programov socialne varnosti zbiral podatke glede na zahteve mednarodne metodologije 
ESSPROS. Pripravljeni sta shema in program agregiranja podatkov. Žal poročevalske 
enote s podatki zamujajo in pravilnih podatkov doslej v veliki meri še niso posredovale. 

Na področju statistike raziskovalno-razvojne dejavnosti in inovacij je bil v Raziskavi o RiR 
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dejavnosti povečan zajem PE v poslovnem sektorju. Prvič sta bili izvedeni in publicirani 
raziskava o inovacijah ter raziskava o izdatkih države za RiR po družbeno ekonomskih ciljih. 
Mednarodno posredovanje podatkov -Urad je obsežno poročal za OECD in UNESCO. V 
delu je priprava posebne publikacije o tem področju. 

Na področju statistike kulture so bila raziskovanja (9 raziskovanj) izvedena brez večjih 
posebnosti, razen zamud v koncentraciji in obdelavi podatkov pri nekaterih raziskovanjih 
s tega področja (šolske knjižnice, muzeji in muzejske zbirke). Spremenjen je bil obrazec 
in s tem obdelava za Letno poročilo RTV organizacij. Mednarodno posredovanje 
podatkov: Unesco, European Audiovisual Observatory. 

Kulturno dejavnost popisuje Urad ne glede na obliko lastnine, torej tudi privatne 
kulturne organizacije. Enak princip velja tudi za druga področja. 

Pisni zahtevki po podatkih o kulturi glede na tipe uporabnikov 

Splošna 
javnost 

16% 

Javni 
sektor 
42% 

Na področju statistike športa so potekali usklajevalni sestanki z MSS in Zavodom za šport 
glede razpoložljivosti in posredovanja podatkov iz baz podatkov, ki jih formirajo in za 
katere so pristojni po zakonu Posredovani podatki so bili urejeni in objavljeni v Statističnem 
letopisu za leto 1998. Z omenjenimi institucijami je bil tudi dosežen dogovor o nadaljnjem 
sodelovanju glede objavljanja podatkov s področja športa, v skladu z razpoložljivostjo 
podatkov iz njihovih baz. Dogovorjeno je bilo tudi nadaljnje sodelovanje v smislu 
postopnega dopolnjevanja podatkov. 

Glede spremljanja šole v naravi je bil sprejet dogovor, da bo le-to opravljeno s 
vprašalnikom o osnovnošolskem izobraževanju, prvič konec šolskega leta 1998/99, saj ima 
šola v naravi poleg športnih tudi mnogo drugih izobraževalnih vsebin. 

Na področju statistike kriminalitete se je začelo dogovarjanje in sodelovanje za prenos 
Ankete o viktimizaciji na Urad in o sodelovanju z MNZ, Ministrstvom za pravosodje in 
drugimi zainteresiranimi inštitucijami pri uskladitvi teh statistik in prilagoditvi mednarodnim 

Podjetja 
26% 

Znanost in 
raziskov 

16% 
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zahtevam. To so bili tudi sklepi sprejeti na statističnem sosvetu za področje kriminalitete. 
Rezultati raziskovanj so izšli dvojezično, dopolnjeni z rezultati viktimološke ankete (v izvedbi 
dr. Pavloviča z Inštituta za kriminologijo pri PF). Urad se je udeležil mednarodne 
konference o raziskovanju kriminalitete v Rimu. Omenjena konferenca je bila odraz 
povečanega mednarodnega zanimanja za to področje (izražena potreba po bolj usklajenem 
spremljanju, po razširitvi primerljivih podatkov). Poleg tega je vlada na svoji 81. seji, 22. 
10. 1998, zadolžila Urad, da skupaj s pravosodnim in notranjim ministrstvom ter 
Inštitutom za kriminologijo pripravi metodološke osnove statističnega spremljenja korupcije 
in organiziranega kriminala v Sloveniji. Delo v zvezi s to nalogo bo potekalo predvsem 
v letu 1999, v okviru delovne skupine komisije za statistiko kriminalitete. 

Na področju statistike volitev je bilo končano raziskovanje o predsedniških volitvah 1997 
in bili so objavljeni rezultati. Kot nova naloga je bila izvedena povezava teh volilnih 
rezultatov z dohodninskimi podatki. V novembru se je začelo delo, povezano s spremljanjem 
rezultatov lokalnih volitev 98. Podatki o izvoljenih članih občinskih svetov in županih bodo 
pridobljeni neposredno od občinskih volilnih komisij). 

2.3.5 Socialne klasifikacije in analize 

V letu 1997 je bila sprejeta Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, 
ki je določila obvezno uporabo te klasifikacije s 1. 1. 1999. V prehodnem obdobju je 
Urad pričel s postopnim uvajanjem nove klasifikacije poklicev v statistična raziskovanja. 
Zelo aktivno sodeluje pri uvajanju te klasifikacije tudi na različnih drugih področjih, tako 
na primer v izobraževanju (v povezavi s prenovo poklicnega izobraževanja in izgradnjo 
certifikatnega sistema poklicnih kvalifikacij) ter v administrativne evidence. Posebej je 
treba omeniti prizadevanja in uspešno sodelovanje pri uvajanju klasifikacije v Evidenco 
potreb po delavcih ter v Register zdravstvenih zavarovancev, ki je vir Statističnega 
registra delovno aktivnega prebivalstva. 

V prehodnem obdobju uvajanja te klasifikacije je Urad sodeloval pri sprejemanju in usklajevanju 
predlogov za njeno dopolnitev. Imenovana je bila medresorska komisija, ki naj preuči 
posredovane pripombe in pripravi predloge za dopolnitev klasifikacije. Komisija za dopolnitve, 
spremembo in razlago standardne klasifikacije poklicev poleg tega tekoče razrešuje tudi 
nejasne primere razvrščanja dela v poklice, ki jih v pisni obliki prejema od uporabnikov. 

V redni letni Pharovi delavnici je bilo predstavljeno uvajanje nove standardne klasifikacije 
Urad v uporabo, s poudarkom na uporabi te klasifikacije v aprilskem (1998) poskusnem 
popisu prebivalstva. Z drugimi državami udeleženkami delavnice so bile izmenjane 
dragocene izkušnje in rešitve, povezane z uvajanjem in uveljavljanjem mednarodnih 
standardov v nacionalno okolje. 

Urad je pričel s prenovo oziroma izdelavo novega sistema klasifikacij s področja izobraževanja. 
Skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport je pripravil delovni osnutek prve od klasifikacij 
s tega področja - tj. Standardne klasifikacije izobrazbe po stopnjah. Delovno gradivo je 
bilo posredovano pristojnin resornim organom in inštitucijam. Priprava klasifikacije, ki bo 
nacionalni standard, se bo nadaljevala v sodelovanju in po predhodni nujni uskladitvi 
različnih potreb, zahtev in mnenj omenjenih organov in drugih uporabnikov. 
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(Jnicefova baza podatkov TransMONEE 2.0 je bila dopolnjena s podatki za Slovenijo za 
leto 1997 in pri tem je Urad sodeloval z Ministrstvom za notranje zadeve, Inštitutom za 
varovanje zdravje RS, Stanovanjskim skladom itd. Za potrebe istoimenskega projekta 
MONEE je bilo pripravljeno tudi analitično poročilo s temo "Ženske in tranzicija v Sloveniji". 

Za Regionalno demografsko konferenco v Budimpešti, ki so jo v decembru organizirali 
UNECE, UNPF in madžarska vlada, je Urad skupaj z MDDSZ pripravil Nacionalno 
poročilo. V mednarodno sodelovanje je bi vključen tudi preko Sveta Evrope; sodeloval 
je v Komiteju za prebivalstvo, njegovem izvršnem odboru in skupini za demografski 
položaj narodnih manjšin. Vključen je bil tudi v Central and Eastern European 
Demographic Network (CEDN) s sedežem v Pragi. 

Analize s področja prebivalstva so bile objavljene doma in v tujini: Demografski razvoj 
Slovenije - IB revija; Spremembe v regionalizaciji rodnosti v teku demografskega prehoda 
- kongres francosko govorečih demografov. Urad pripravlja obsežnejšo publikacijo o 
dejavnikih rodnosti v Sloveniji. 

2.4 Statistika naravnih virov in fizičnega okolja 

2.4.1 Statistika okolja in naravnih virov 

V letu 1998 je Urad uresničeval raziskave po Nacionalnem programu statističnih 
raziskovanj. 

Za poročilo o odpadkih iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti gospodarstva za leto 
1995) je bila izvršena je koncentracija materiala, kontrola in obdelava, potekalo je 
razčiščevanje podatkov s pomočjo kontrolnih obdelovalnih tabel. Pričakujejo se še 
obdelovalne tabele (sort) z agregiranimi podatki, v katerih bodo končni podatki. Poročilo 
o javnem odvozu in odlagališčih odpadkov za leto 1995 je bilo dokončano, izšlo je v 
Statističnih informacijah. Letno poročilo o uporabi vode in'varstvu voda pred onesnaževanjem 
za leto 1997 je bilo narejeno, prav tako je bila narejena revizija raziskave zaradi usklajevanja 
z zahtevami OECD in Eurostata. Koncentracija obrazcev za leto 1997 še ni zaključena. 
Raziskovanje VOD-1 za leto 1996 je zaključeno, podatki so bili pripravljeni za Statistični 
letopis 98. Trenutno se pripravljajo tabele po SKD za leto 1996. Za poročilo o javnem 
vodovodu je bila dokončana obdelava za leto 1996, zaključena je koncentracija poročil 
za leto 1997, v teku so pogovori za obdelavo podatkov. Velike težave so vsako leto pri 
zbiranju poročil zaradi neodzivnosti poročevalskih enot. Za poročilo o javni kanalizaciji 
je bila dokončana obdelava za leto 1996, v teku je zbiranje poročil za leto 1997 in tudi 
tu so velike težave pri zbiranju poročil zaradi neodzivnosti poročevalskih enot. Za 
poročilo o varstvu pred škodljivim delovanjem voda in urejanju rečnih strug ter za 
poročilo o namakalnih in osuševalnih sistemih je opravljeno zbiranje poročil, dokončana 
je obdelava podatkov za leto 1997, prav tako revizija raziskave. Pri poročilu o oceni škode, 
ki so jo povzročile elementarne nesreče je dokončana obdelava za leto 1996, izdaja v 
Statističnih informacijah, poteka zbiranje podatkov za leto 1997, težave so pri zbiranju 
poročil zaradi neodzivnosti poročevalskih enot. 
Obdelani so podatki za leto 1996 za investicije in tekoče izdatke v varstvo okolja, izdana je 
informacija. Razčiščevanje podatkov za leto 1997 s poročevalskimi enotami še poteka. 
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Izdelani so bili predlogi vprašalnikov za spremljanje onesnaženosti okolja s hrupom in 
vibracijami. Poteka priprava metodologije in obrazcev za raziskave KOM 1-7. Narejenih 
je bilo nekaj analiz in ugotovitev razpoložljivih podatkov o porabi pesticidov v Sloveniji, 
skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, statističnih podatkov zunanje 
trgovine in podatkov obmejne fitosanitarne inšpekcije, pripravljen je osnutek novega 
obrazca o uporabljenih količinah pesticidov. Razčiščevanje podatkov in metodologij v 
zvezi z emisijami v zrak z dajalcem podatkov MOP-HMZ pri izpolnjevanju tabel 
Eurostata/OECD prav tako poteka. 

Problemi zajemanja podatkov - zaradi zelo slabe in prepočasne odzivnosti pri raziskavah 
o odpadkih, vodah in raziskavi o elementarnih nesrečah se zavlečejo roki za izdajo 
končnih podatkov. Pri investicijah, tekočih, izdatkih in drugih izdatkih v zvezi z varstvom 
okolja pa poteka še naknadno (po prvotnem tabeliranju) razčiščevanje podatkov. 

V prihodnjem obdobju bo Urad skušal izboljšati odzivnost pri raziskovanjih o okoljskih 
podatkih predvsem z intenzivnejšim sodelovanjem s poročevalci statističnih podatkov, z 
boljšo informiranostjo in s stiki. 

Sodelovanje z drugimi institucijami - predvsem z Ministrstvom za okolje in prostor (odpadki, 
zrak, vode). Ministrstvom za kmetijst\>o (pesticidi), Ministrstvom za obrambo (elementarne 
nesreče), Uradom za makroekonomske analize in razvoj (investicije in tekoči izdatki za 
varstvo okolja, drugi izdatki v zvezi z okoljem), Ministrstvom za zdravstvo (vode, hrup) 
poteka zadovoljivo. 

V letu 1998 sta bila dva sestanka delovnih skupin v okviru sosveta za statistiko okolja 
in naravnih virov. Do konca leta 1998 se bo sestala še delovna skupina za odpadke. 

Zakon o varstvu okolja še vedno ni popoln, ostala okoljevarstvena zakonodaja se še 
usklajuje s pravnim redom EU na tem področju. Zato tudi še niso vzpostavljene baze 
podatkov, obstajajo pa že evidence posameznih področij okolja. 

Mednarodno sodelovanje: udeležbe na sestankih in delavnicah - Joint meeting of the 
vvorking group Statistics of the environment and the working party Economic accounts 
for the environment, (Eurostat); Joint meeting of the Sub-group Environmental Expendi- 
ture Statistics of the working group Statistics of the environment and the working party 
Economic accounts for the environment (EUROSTAT); Seminar of European countries 
participating in the testing of UNCSD list of indicators for sustainable development 
(Eurostat, EEA, FPBB, GFEM); mednarodni simpozij Gospodarjenje z odpadki Zagreb 
98. Izpolnjevanje mednarodnih tabel: OECD/EUROSTAT, CESTAT. 

V letu 1998 je Urad izdal Statistične informacije o investicijah in tekočih izdatkih v varstvo 
okolja in drugih izdatkih v zvezi z okoljem za leto 1996; o javnem odvozu in odlagališčih 
odpadkov v Sloveniji v letu 1995 in o ocenjeni škodi zaradi elementarnih nesreč v letu 1996. 

2.4.2 Statistična geomatika in GIS 

Izdelana in v objavljena je bila numerična karta s statističnimi podatki pokrovnosti Slovenije 
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za stanje 1993 po statističnih regijah. V sodelovanju z Eurostatom in CESD izdeluje 
Urad numerično karto s statističnimi podatki pokrovnosti in rabe tal Slovenije za stanje 1997 
po statističnih regijah in časovno analizo 1993 : 1997. 
Pridobljeni so bili digitalizirani podatki drugih uradnih ustanov s stanjem 1997 in 
satelitski podatki iz leta 1997. 

Izdelana je bila metodologija določevanja meje gozda ter drugih kategorij pokrovnosti tal s 
pomočjo informacij iz drugih digitaliziranih podatkov in metodologija izračuna ocene kakovosti 
končnega georeferenciranega izdelka. Izdelane metode so bile preverjene na testnem 
območju, ki ga pokriva karta TK-25 Ljubljana in nato uvedene na pomurski statistični 
regiji. 

V letu 1998 je bila pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev Pharovih sredstev. 
Odobrena sredstva Phare se bodo predvidoma lahko začela koristiti v prvem četrtletju 
leta 1999. 

Urad je svoje delo na tem področju predstavil januarja 1998 v Luksemburgu na delovnem 
srečanju Land cover and Land use, septembra 1998 na mednarodni konferenci Methodology 
and Statistics, na simpoziju Geografski informacijski sistemi v Sloveniji v Ljubljani ter 
novembra 1998 na Statističnih dnevih 1998 v Radencih. Za Statistični letopis 1998 so bile 
narejene priloge. 

Podatke o pokrovnosti Slovenije za stanje 1993 je Urad poslal na Eurostat in FAO. 

2.4.2.1 Regionalna statistika 

Regionalne statistike so bile v letu 1998 izrazito usmerjene v vse aktivnosti, ki so potrebne 
za podporo Sloveniji pri pogajanjih za vstop v EU in kasnejše delovanje Slovenije tako pri 
izrabi strukturnih skladov EU za regionalni razvoj, kot tudi za pripravo regionalnih razvojnih 
programov za potrebe nacionalnega razvojnega načrtovanja: 
- Urad sodeluje v 31. delovni skupini »Regionalna politika in koordinacija strukturnih 

skladov UE« za podporo pogajanjem Slovenije pri vstopu v Evropo; 
- pripravil je projektno dokumentacijo za projekt «Izgradnja statistične podatkovne baze 

za podporo regionalnemu razvoju in za pridobivanje pomoči iz strukturnih skladov 
EU»; izvajal ga bo Urad, financiran pa bo iz sklada Phare; 

- sodeluje v delovni skupini na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, ki pripravlja 
zakon o regionalnem razvoju v Sloveniji. 

Delavci Urada na tem področju izvajajo podatkovno podporo za mednarodni pilotni projekt 
»Socio-ekonomski kazalci o območju Alpske konvencije«, ki ga na strani Slovenije koordinira 
Ministrstvo za okolje in prostor. 

Prav tako sodelujejo v projektu »Regional accounts in Slovenia«, ki ga financira Eurostat. Na 
podlagi metodoloških rešitev iz projekta, ki bodo skladne z merili in priporočili 
Eurostata, bo Slovenija prvič pridobila mednarodno primerljive podatke o bruto dodani 
vrednosti za raven statističnih regij. 
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2.4.3 Statistika kmetgstva, ribištva in lova 

V letu 1997 je bilo v statistikah kmetijstva uvedenih veliko sprememb zaradi prilagoditve 
nacionalnim potrebam in evropskim standardom. Spremenjene, z EU usklajene raziskave 
so povzročile prekinitev več časovnih vrst in so bile v Uradu v letu 1998 popravljene z 
novimi preračuni. Za leta od 1992 do 1996 so bili popravljeni podatki o posejani površini 
in pridelavi za pomembnejše kmetijske kulture, podatki o pridelavi mesa, podatki o fizičnem 
obsegu kmetijske pridelave ter podatki o bruto domačem proizvodu. 

Pisni zahtevki po podatkih o kmetijstvu in ribištvu glede na tipe uporabnikov, 1998 

Podjetja 
32% 

Splošna 
javnost 

24% 

Urad je pričel s pripravami za statistično podporo kmetijski reformi, predlagani konec leta 
1998. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je Urad predal podatke o 
kmetijah, zbrane v popisu 1991. MKGP je namreč dobilo ustrezno zakonsko podlago za 
prevzem teh podatkov, ki jih bo uporabilo za vzpostavitev administrativnega registra kmetij. 

i 
Popis kmetijstva je glede na priporočila EU in FAO načrtovan za leto 2000. Pripravljen 
je osnutek zakona o popisu kmetijstva 2000. 

V letošnjem letu je Urad začel s prilagajanjem nomenklature gozdarskih statistik zahtevam 
EU, kar bo posledično izzvalo spremembe pri opredeljevanju enot zajemanja gozdarskih 
podatkov. 

Za sredstva nacionalnega Pharovega programa smo kandidati s projektom Priprava metodologije 
za popis kmetijstva 2000 ter priprava metodologije in izvedba popisa vinogradništva. 

Oddelek za statistiko kmetijstva na Uradu tesno sodeluje z Republiško upravo za pospeševanje 
kmetijstva, ki je tudi izvajalec nekaterih raziskav. Tesno je tudi sodelovanje s Kmetijskim 
inštitutom in Biotehniško fakulteto. Poglobiti pa je bilo potrebno sodelovanje z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V mesecu juliju 1998 je bil v Bruslju opravljen pregled usklajenosti zakonodaje za 
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področje statistike. Za statistiko kmetijstva je bil pregled zahteven, saj je skoraj polovica 
zakonodaje EU s področja statistike zgolj za statistiko kmetijstva Pregled je pokazal, da 
je večino področij kmetijske statistike že usklajenih z EU, da pa je redno izvajanje usklajenih 
raziskav vprašljivo zaradi pomanjkanja materialnih sredstev. 

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami je dobro. Urad redno sporoča podatke Eurostatu, 
FAO, OECD, bazi podatkov CEFTA in drugim. V letu 1998 je sodeloval v projektu FAO: 
Policy options for Slovenian Agriculture in an EU accession Environment. Na mednarodni 
konferenci Kmetijska statistika 2000 v Washingtonu je na predlog Eurostata z referatom 
zastopal Srednje in Vzhodno-evropske države kandidatke za vstop v EU. 

Statistika kmetijstva je že vsa leta v težkem položaju, ker v državi ni evidenc, ki bi 
pripomogle k boljši statistiki. Zastareli so katastrski podatki o rabi tal, kmetije niso 
registrirane, mnogo podatkov, ki so zbrani od kmetov, pa ni na računalniškem mediju. 
Veliko , administrativnih baz podatkov ne vsebuje ustreznih povezovalnih elementov 
(identifikacij), podatki v njih pa ne ustrezajo statističnim definicijam. Tako stanje zahteva 
bistveno več statističnega zbiranja podatkov, kot je to v navadi v državah članicah EU. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je bilo v letu 1998 na področju statistike 
kmetijstva izvedenih manj raziskav od načrtovanih: tako ni bil izveden z EU že usklajen 
popis posejanih površin niti ni bil izveden popis vrtnarstva. Zaradi tega za leto 1998 ne 
bo mogoče oceniti pridelave pcfljščin in vrtnin, posledično pa ne bo mogoče oceniti 
indeksa fizičnega obsega kmetijske pridelave niti ne bo mogoče izračunati dodane 
vrednosti iz kmetijstva in deleža kmetijstva v bruto domačem proizvodu. 

2.5 Administrativni registri 

V prvi polovici leta 1998 je bil sektor za administrativne registre (SAR) razdeljen v štiri 
oddelke: oddelek za Centralni register prebivalstva (CRP), oddelek za Register teritorialnih 
enot (RTE), oddelek za Poslovni register Slovenije (PRS) in oddelek za povezovanje 
administrativnih registrov (PAR). Slednji zaradi kadrovskih okoliščin še ni vzpostavljen. 
Po 18. avgustu 1998 je vodenje CRP-ja po Zakonu o državni statistiki prevzelo 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki je prevzelo in v svoj sestav vključilo tudi oddelek za 
Centralni register prebivalstva. Poleg oddelkov so pomembna telesa, ki jih sektor 
oskrbuje s podatki in realizira njihova stališča in sklepe, še Komisija za razvrščanje po 
standardni klasifikaciji dejavnosti, statistični sosvet za administrativne registre in sosvet za 
povezovanje med registri. 

2.5.1 Centralni register prebivalstva 

Do avgusta 1998 je delo oddelka za CRP potekalo po ustaljenih tirih, s 1. septembrom 
1998 pa je bilo v skladu z Zakonom o državni statistiki in na osnovi sklepa Vlade Republike 
Slovenije uresničeno, določilo o prenosu upravljanja CRP-ja na Ministrstvo za notranje 
zadeve. V ta namen so bili opravljeni potrebni dogovori in sklenjen sporazum o 
prihodnjem sodelovanju med sedanjim in bivšim upravljavcem CRP-ja ter Centrom vlade 

> za informatiko in Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS). 
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Register je bil tekoče vzdrževan, podatki CRP-ja pa so bili posredovani uporabnikom v 
skladu s pogodbami ali na njihovo zahtevo upoštevaje določila Zakona o varovanju 
osebnih podatkov. Med večjimi izrednimi nalogami je treba omeniti sodelovanje pri 
Poskusnem popisu prebivalstva in stanovanj v letu 1998 in izdelavo volilnih imenikov za 
referendum o spremembi imen in sedežev občin. V oktobru in novembru so bili v 
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve izdelani volilni imeniki za lokalne volitve, v 
decembru pa za referendum o termoelektrarni. 

Projekt tehnične prenove CRP-ja se nadaljuje in je v fazi razvoja uporabniških programov; izvaja 
se pod pokroviteljstvom Centra vlade za informatiko, razvijalci pa so Fakulteta za računalništvo 
in informatiko s podizvajalci in Urad. Zamude, ki so nastale zaradi tehničnih in kadrovskih, 
deloma pa tudi organizacijskih težav, so povzročile, da je bilo dokončanje projekta prestavljeno. 

2.5.2 Register teritorialnih enot 

2.5.2.1 Register teritorialnih enot' 

Poleg vodenja in vzdrževanja RTE in EHIŠ (Evidenca o hišnih številkah) za 147 občin 
in za potrebe CRP še po bivših občinah je bila v prvem tromesečju izdelana grafično - 
tehnična dokumentacija za potrebe Poskusnega popisa prebivalstva. Ta dokumentacijo je 
bila izdelana za vsak popisni okoliš s pomočjo opreme za računalniške izrise kart v 
merilu 1 : 5.000. Pri tem je bilo ugotovljeno, da računalniška aplikacija GURS-a za 
vodenje Registra prostorskih enot (RPE) ne pokriva vseh potreb Urada in so bili na 
osnovi teh izkušenj pripravljeni osnovni elementi za dopolnitev aplikacije. Z izrisom kart 
za popisne okoliše, ki se bo končal v letu 1999, bo imel Urad ustrezno osnovo za 
izvajanje raznih anket, popisov na terenu in tematsko kartografijo. 

V prvi polovici leta je potekalo usklajevanje podatkov med Pošto Slovenije in Uradom o pripadnosti 
naselij in hišnih številk posameznim poštam. Obe podatkovni zbirki sta pretežno usklajeni. 

V marcu 1998 so se pričele priprave za izdelavo volilnih imenikov za referendum o 
spremembi lokalne samouprave in sicer glede ustanovitve novih občin. Pri tem je bilo 
treba opredeliti tri vrste sprememb in sicer, da: 

- iz posameznih naselij nastane nova občina, 
- se cela občina razdeli na več novih občin, 
- posamezna naselja preidejo v novo ali drugo občino. 

Definicije referendumskih območij so bile izdelane za 385 volišč (v sodelovanju z 
GURS), kar je zajelo 1.015 naselij. Za vse definicije območij so bili pripravljeni podatki 
za veljavno stanje v RTE in EHIŠ iz RPE, poleg tega pa še umetno za vsako hišno 
številko, ulico, naselje in volišče na "staro stanje" občin pred letom 1995 za potrebe 
vodenja evidenc, ki še uporabljajo tako delitev. 

V prvi polovici leta je bilo v RTE prevzetih iz RPE za potrebe Urada 9.122 hišnih 
številk, spremenjenih 6 naselij, 100 ulic in 132 novih popisnih okolišev. V drugi polovici 
leta je Urad takoj pričel s pripravami za definicijo volišč za jesenske lokalne volitve. 

4. junij 1999 59 poročevalec, št. 37 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu I9VH 

Tako je bilo samo v avgustu novih in spremenjenih 3.602 hišnih številk, 7 naselij, 19 ulic 
in 95 popisnih okolišev, v obdobju naslednjih dveh mesecev do volitev pa še 2.569 hišnih 
številk, 15 naselij, 35 ulic in 72 popisnih okolišev. Vse spremembe so bile prevedene za 
potrebe CRP še na prvotno število občin. 

Takoj po lokalnih volitvah je pričel Urad prevzemati podatke za novo formirane ali 
spremenjene občine, kar zahteva iako predelavo programov kot tudi vzpostavitev povezav med 
starim in novim stanjem - s 147 občin na 192 in za potrebe CRP nazaj na 62 prvotnh 
občin. Vsi prehodi niso mogli biti popolnoma avtomatizirani, ker je treba v stanje pred 
spremembami leta 1995 umetno določiti šifre vsem teritorialnih enotam, kar je zamudno 
in zahtevno opravilo. 

Poleg rednih zunanjih uporabnikov RTE (Ministrstvo za obrambo, Služba vlade za lokalno 
samoupravo, Inštitut za varovanje zdravja RS in drugih) je Urad posredoval podatke iz RTE 
še 34 drugim javnopravnim ustanovam. 

2.5.2.2 Register nepremičnin 

V 1998. letu so delavci registra nepremičnin (RN) sodelovali z občinami, ki imajo popisne 
podatke iz leta 1991 kot eno od podatkovnih osnov za vzpostavitev evidence nepremičnin 
v občini. Večina občin uporablja 'evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča' tudi kot osnovo za vzpostavitev popolnega evidence nepremičnin. 
Uradovo sodelovanje poteka navadno na ravni vzajemnega kontaktiranja in svetovanja 
glede podatkov, ki so jih občine že dobile od Urada. Žal to področje področje zakonsko 
še ni urejeno. Centralnega metodološkega in organizacijskega vodenja na ravni države ni, 
zato vsaka občina, ki hoče imeti vsaj evidenco zavezancev, dela po svoje. V prvem polletju 
leta 1998 je Urad sodeloval z občinami Domžale, Rogaška Slatina in Mestno občino Ljubljana, 
ki jim je posredoval podatke iz RTE in EHIŠ za vzpostavitev njihovih lastnih zadevnih evidenc. 
Za različna posvetovanja s tega področja sta bila napisana dva referata. 

Preko pooblaščenih organizacij za informatizacijo občin je Urad, skupaj z GURS-om, 
posredoval - na osnovi 21. a člena zakona o državni statistiki - cca 80 % občin podatke 
iz CRP in PRS tako da - sicer nepovezano- vendar vseeno že gradijo svoje registre. 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek zakona o evidentiranju nepremičnin 
in kaže, da se bo kmalu pričel projekt vzpostavitve registra nepremičnin na ravni 
države. 

2.5.3 Poslovni register Slovenije 

Poslovni register Slovenije (PRS) vodi in izkazuje Urad kot osrednjo javno bazo vseh 
poslovnih subjektov s sedežem na območju Republike Slovenije v skladu z Zakonom o 
poslovnem registru Slovenije (Uradni list št. 13/95) in Uredbo o vodenju in vzdrževanju 
poslovnega registra Slovenije (Uradni list št. 70/95). 

Projekt prenove PRS-ja je bil uspešno dokončan v skladu z zakonskimi predpisi v zakonskem 
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roku v letu 1997. V letu 1998 je Urad nadaljeval z izboljšavami in dopolnitvami PRS-ja. 
Prenovo in nadgradnjo so opravili v vsebinskem in tehničnem delu delavci Urada. PRS 
je sedaj tehnično organiziran kot moderna relacijska podatkovna baza. Ustvarjeni so 
pogoji za tekoče vodenje registra, kar pomeni, da so podatki o poslovnih subjektih na voljo 
številnim uporabnikom v državi in sicer z dnevno ažurnostjo. 

Obseg dela v oddelku za PRS se je v letu 1998 v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno 
povečal. Vsebina novega PRS-ja je v primerjavi s prejšnjima registroma ROS (register 
organizacij in skupnosti) in ERO (enotni register obratovalnic) bistveno razširjena. 
Količina podatkov, ki jih mora voditi oddelek za PRS z enakim številom zaposlenih kot 
v prejšnjih letih, se je povečala za najmanj štirikrat, kar zahteva intenzivno delo pri 
tekočem vodenju registra. Poleg podatkov, ki jih predpisuje Zakon o poslovnem registru 
Slovenije, si Urad prizadeva, da bi se v PRS-ju vodili tudi drugi različni podatki, ki še 
dodatno povečujejo obseg dela. Zaradi teh usmeritev in drugih dodatnih nalog, ki jih 
mora oddelek vsakodnevno opravljati z obstoječimi kadri, bo v prihodnje težko dosegati 
visoko kakovost podatkov in dnevno ažurnost registra. 

V letu 1998 je bilo v PRS vpisanih preko 220.000 različnih sprememb, ki se kontrolirajo in 
vpisujejo v PRS na podlagi ustreznih dokumentov. Najzahtevnejše so spremembe šifre 
glavnih dejavnosti poslovnih subjektov. O spremembah v večini primerov odloča Komisija 
za razvrščanje po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). V letu 1998 je Urad 
spreminjal šifre glavnih dejavnosti tudi na podlagi ankete o glavni dejavnosti, ki jo je s 
soglasjem Urada izpeljala Gospodarska zbornica Slovenije. V tej anketi je bilo zajetih 
okoli 50.000 poslovnih subjektov in pri tem je okoli 2.300 poslovnih subjektov zahtevalo 
spremembo šifre glavne dejavnosti. Prav tako je Urad izpeljal anketo o glavni dejavnosti za 
vse poslovne subjekte, ki opravljajo trgovsko dejavnost. Na podlagi te ankete je bilo 
vloženih okoli 1.400 zahtev po spremembi dejavnosti v okviru področja dejavnosti 
trgovine. 

Ob koncu leta je bilo v PRS vpisanih 161.000 poslovnih subjektov. Od tega je bilo največ 
pravnih oseb in sicer 76.000, 63.000 fizičnih oseb ter 22.000 delov pravnih in fizičnih oseb. 
V skladu z Zakonom o poslovnem registru Slovenije je Urad v letu 1998 izpopolnil zajetje 
predvsem pri fizičnih osebah. Pri tem je sodeloval z zbornicami, ministrstvi, izpostavami 
davčne uprave in drugimi organi, ki vodijo registre ali evidence fizičnih oseb, ki 
opravljajo različne dejavnosti. Ugotavljamo, da te povezave še niso na željeni ravni, 
vendar se stanje izboljšuje. V letu 1997 začeto preoblikovanje društev in njihova nova 
registracija v skladu z novo zakonodajo o društvih se je intenzivno nadaljevalo tudi v 
letu 1998. Vse spremembe društev, ki jih bilo preko 9.000, so bile evidentirane tudi v 
PRS-ju. Precej sprememb je bilo tudi pri sindikatih, verskih skupnostih in političnih 
organizacijah. 

Precej težav pri usklajevanju podatkov je imel Urad pri prevzemu in vpisu podatkov o 
fizičnih osebah, ker izpostave DURS-a in drugi organi, ki vodijo evidence o fizičnih 
osebah, ki opravljajo različne dejavnosti, ne uporabljajo enake metodologije. Urad dobiva 
podatke z zakasnitvijo in pogosto nepopolne, kar povzroča težave pri vzdrževanju PRS. 

Poleg rednih nalog pri vodenju in vzdrževanju PRS-ja je oddelek za PRS v letu 1998 
sodeloval v mednarodni panelni anketi o podjetjih in samostojnih podjetnikih posameznikih 
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- DOSME '98. Anketa je bila izpeljana v skladu z metodologijo Statističnega urada 
Eurostata. Zajetih je bilo preko 1.400 poslovnih subjektov. Del ankete iz leta 1997 
(DOSME '97) je bil končan v letu 1998. V obeh anketah je sodelovalo preko 80 
anketarjev. Stroške za izpeljavo ankete je kril Eurostat. Obdelavo podatkov te ankete za 
vse sodelujoče države izvaja Infostat (Statistični urad Slovaške republike) iz Bratislave. 
Rezultati ankete bodo objavljeni v letu 1999. 

I 

Uporaba podatkov iz PRS-ja iz leta v leto narašča. Dnevno prihaja veliko število 
različnih pisnih zahtev, ki jih oddelku za PRS komaj še uspe razrešiti. Telefonski klici 
za informacije v zvezi s podatki iz PRS so številni; poleg državnih organov in organizacij, 
raznih inštitutov in drugih raziskovalnih organizacij podatke iz PRS precej uporabljajo za 
marketniške in druge namene tudi podjetja in številni drugi poslovni subjekti. V letu 1998 
je bilo realiziranih 4.500 različnih zahtevkov za različne podatke iz PRS-ja. Podrobnejši 
pregled registriranih uporabnikov podatkov iz PRS je podan v tabeli. 

Vrste zahtev 

SKUPAJ (a+b+c) 

a) Pisne zahteve zunanjih upor. 
Podjetja, družbe, zavodi in 
samostojni podjetniki 
Državni organi in organizacije 
Občinski organi 

b) Interne zahteve 
Statistični adresarji 
Posebne zahteve 

c) Telefonske storitve 

SKUPAJ 

4.501 

1.235 

648 
315 
272 

592 
506 

86 

2.674 

Seznami 

1.117 

827 

449 
176 
202 

280 
256 

24 

10 

Tabele 

1.644 

260 

116 
78 
66 

190 
158 
32 

1.194 

Podatki 

1.740 

148 

83 
41 
24 

122 
87 
35 

1.470 

Podatke so bili posredovani največkrat na disketah, nekateri uporabniki pa so potrebovali 
izpise tudi v obliki seznamov. Poleg zunanjih uporabnikov so se podatki PRS-ja v letu 
1998 uporabljali tudi za statistične in druge analitične namene pri izvajanju statističnih 
in raziskovalnih nalog. Tudi Davčni register Slovenije je bil za področje poslovnih subjektov 
vzpostavljen s pomočju podatkov PRS-ja. Za številne uporabnike je Urad sestavil različne 
sezname poslovnih subjektov po raznih merilih. Zelo veliko podatkov je bilo pripravljenih 
tudi v obliki različnih primerjalnih tabel. 

2.5.4 Komisija za razvrščanje po dejavnosti 

Zakon o Poslovne registru Slovenije določa, da mora upravljavec PRS ustanoviti komisijo 
za reševanje spornih vprašanj pri razvrščanju. Urad je Komisijo imenoval in ta obravnava 
vloge za spremembo dejavnosti že delujočih poslovnih subjektov. Komisija za razvrščanje 
po dejavnosti SKD je imela v letu 1998 9 rednih in 2 izredna sestanka. Na sestankih 
je obravnavala in razvrstila 194 poslovnih subjektov. Izdelala je preko 20 strokovnih 
mnenj. 
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Na izrednih sestankih je Komisija pripravila predlog sprememb in dopolnitev Standardne 
klasifikacije dejavnosti ter pojasnil k SKD. Zadevno Uredbo o spremembi uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 1998, v 
pripravi pa je novo celotno besedilo uredbe za objavo v novi publikaciji. 

V letu 1998 je bila ustanovna seja sosveta za povezovanje podatkov med registri, na 
kateri je bil poudarek na administrativnih registrih prebivalstva, podjetij in teritorialnih 
enot, še posebej pa je bilo govora o prenosu upravljanja Centralnega registra prebivalstva 
na Ministrstvo za notranje zadeve in registra prostorskih enot na Geodetsko upravo 
Republike Slovenije. 
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3. Mednarodno sodelovanje 

Za sodelovanje Urada z mednarodnimi institucijami v letu 1998 je bilo značilno dvoje: 

1. Nadaljevanje uresničevanje mednarodnih obveznosti v dosedanjem obsegu, v skladu z 
rednimi programi sodelovanja, kar velja zlasti za IMF, OZN, ECE, CES (Conference 
of European Statisticians), ILO, UNESCO. 

2. Pospešeno sodelovanje v skladu s programom prilagajanja evropskemu pravnemu redu 
na področju statistike, brez prehodnega obdobja ali pogajanj, kar velja za sodelovanje 
s Statističnim uradom EU - Eurostatom, OECD-jem, posameznimi državami EFTE. 

3.1 Sodelovanje z mednarodnimi institucijami 
4 

Večletni in letni programi sodelovanja z mednarodnimi institucijami zajemajo aktivnosti 
na številnih področjih, pri čemer so programi za vse države članice Združenih narodov 
in njihovih teles skupni, z nekaterimi specifičnostmi za tranzicijske države. Urad redno 
izpolnjuje vse zahteve navedenih mednarodnih institucij (vprašalniki, baze podatkov, 
pojasnila) ter tudi aktivno sodeluje na številnih sestankih, konferencah ali seminarjih s 
strokovnimi prispevki ali mnenji na skoraj vseh področjih statistike. Pri poročanju tem 
institucijam Urad sodeluje tudi z drugimi institucijami iz Nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj, zlasti z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance (Posebni diseminacijski 
standard), MDDSZ (statistika prebivalstva, nezaposlenosti, zaposlenosti, dela, plače itd), 
MKGP ter z drugimi. 

3.2 Procesi prilagajanja državne statistike R Slovenije statistiki Evropske 

Unije. 

Za sam pristop v Evropsko unijo mora Republika Slovenija izpolniti še celo vrsto pogojev, 
v središču izpolnjevanja pristopnih nalog pa je tudi Statistični urad Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na sejah 7. in 14. maja 1998 sprejela sklep o imenovanju 
delovnih skupin za pripravo izhodišč za pogajanja z Evropsko unijo. Na podlagi tega 
sklepa je oblikovanih 31 delovnih skupin. Statistični urad je odgovorni nosilec za 12. 
delovno skupino "Statistika". 

Člane 12. delovne skupine iz Statističnega urada RS je imenoval direktor Urada, druge 
pa pristojna ministrstva, delodajalci, delojemalci ter Banka Slovenije. 

Pogajalska tematika je v EU razdeljena na 31 vsebinskih področij. Delitev področij se ne 
ujema z razdelitvijo pristojnosti posameznih ministrstev; tako je npr. eno ministrstvo 
zadolženo za več vsebinskih področij, obenem pa posamezno vsebinsko področje posega 
na več ministrstev. 

Dejavnost državne statistike zaradi njene horizontalne usmeritve posega na vsa področja, 
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zato jih je potrebno opremiti s podatki, upoštevajoč pri tem tako organiziranost 
Evropske unije oz. Komisije, pristojnosti njenih DG-jev itd. kot tudi organiziranost v 
Republiki Sloveniji, pri čemer je zlasti pomembno upoštevanje Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS št. 71/94). 

12. delovna skupina statistika je opravila večstranski (15. julija 1998) in dvostranski (24. 
julija 1998) analitični pregled slovenske zakonodaje in predpisov Evropske unije na 
področju statistike. Ocena predstavnikov Evropske unije je bila pozitivna. Končna 
ugotovitev je, da bo slovenska statistika v celoti prilagojena predpisom Evropske unije do 
konca leta 2002 in da za to področje ne bo zahtevala prehodnega obdobja. 

Urad že od leta 1992 dobro sodeluje z Eurostatom in drugimi mednarodnimi statističnimi 
organizacijami. Metodološke rešitve in kvaliteta statističnih raziskovanj v veliki meri že 
dosegajo standarde, ki veljajo v Evropski uniji. Tista področja, ki so še potrebna 
dopolnitev in izboljšav, so preko Eurostata vključena v Phare- program tehnične pomoči 
državam kandidatkam, torej tudi R Sloveniji. Precejšen del teh obveznosti pa bo ostal 
za financiranje iz Proračuna R Slovenije. 

Na podlagi zavez, ki jih je Urad sprejel na dvostranskem analitičnem pregledu zakonodaje 
in vsebine rednega poročila Komisije o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v 
Evropsko unijo za področje statistike, je Urad pripravil vsebinski in tabelarni del za 
"Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije" in pogajalska izhodišča. 

Podrobnejši pregled prilagoditev: 

3.2.1 Statistična infrastruktura 

Z Zakonom o državni statistiki bo zagotovljeno bolj fleksibilno sprejemanje Nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj in maksimalna uporaba že obstoječih administrativnih virov 
za statistične namene ter poglobljena neodvisnost Statističnega urada Republike Slovenije. 

Vključenost Statističnega urada Republike Slovenije v mednarodne projekte kot npr. 
IDA (Interchange of Data Between Administrations), v katerem poteka harmoniziranje 
in usklajeno delovanje na ravni administrativnih virov v Evropski uniji, bo pospešilo 
nadaljnje uvajanje sodobne informacijske tehnologije za zbiranje in povezovanje podatkov 
na ravni javne uprave. 

Statistični urad Republike Slovenije bo do konca leta 2000, ob pomoči Eurostata, prevzel 
in uredil slovensko statistično terminologijo v podatkovni zbirki Evropske unije CADOS, 
ki bo omogočila semantično in pragmatično razumevanje podrobnejših statističnih podatkov 
in tabel z drugimi evropskimi statistikami in jeziki v posameznih državah. 

3.2.2 Demografska, socialna in regionalna statistika 

Do konca leta 2002 bodo opravljene prilagoditve pri podatkih o zaposlovanju tujcev in 
spremljanju strukture plač in stroškov dela. Do koca leta 2000 bo dosežena prilagoditev 
pri obdobnih anketah o porabi časa. V zvezi z regionalnim vidikom izkazovanja statistik 
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bo Republika Slovenija do leta 2001 dokončala razpravo o regionalizaciji, bo pa zaenkrat 
proti Evropski uniji nastopala kot ena enota, na ravni NUTS 2 in NUTS 3. 

V vseh popisnih akcijah in registrih bo spoštovana podrobnejša teritorialna komponenta 
(NUTS - Nomenclature des Unites Territorielles pour Statistique) z ustrezno georeferenco, 
kar že danes omogoča takojšnjo in kasnejšo večnamensko uporabo georeferenciranih 
podatkov za različne namene, predvsem pa ob predpostavki prihodnje dodatne regionalizacije 
Republike Slovenije - vsaj na raven NUTS 5. 

3.2.3 Makroekonomske statistike 

Države članice Evropske unije so v fazi postopne implementacije evropskega sistema 
ESA 95 in tudi stanje v Republiki Sloveniji je podobno. V zvezi s tem poteka v okviru 
Eurostata več pilotnih projektov, v katerih aktivno sodeluje tudi Republika Slovenija. Ob 
prenosu plačilnega prometa v banke v letu 1999 bodo zagotovljeni potrebni podatki za 
konjukturno spremljanje makroekonomskih agregatov. 

3.2.4 Poslovne statistike 

Na področju strukturne statistike podjetij bodo do leta 2002 postopoma dosežene 
izboljšave pri zbiranju in izkazovanju podatkov o malih in srednjih podjetjih. Različne 
obstoječe raziskave bodo poenotene v zahtevani okvir. Pri kratkoročnih indikatorjih bodo 
odpravljeni časovni zamiki, ki ne ustrezajo zahtevam Evropske unije. Opravljene bodo 
tudi vsebinske dopolnitve. Na področju PRODCOM (....) statistike, ki jo je Republika 
Slovenija že uvedla, se bo sprotno dopolnjevala lista proizvodov in storitev. Poslovni 
register Slovenije, ki ga po Zakonu o poslovnem registru Slovenije vzpostavi, vodi, 
vzdržuje in izkazuje Urad, bo do leta 2002 postopoma razvil dodatne možnosti za 
prevzemanje individualnih podjetniških podatkov iz drugih virov in za statističen namen 
omogočil izgradnje posamičnih modulov poslovnih statističnih registrov (turizem, industrija, 
trgovina, javne ustanove in podobno). 

3.2.5 Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 

Z Zakonom o državni statistiki bodo natančneje opredeljena razmerja in odgovornosti 
med Statističnim uradom Republike Slovenije ter Banko Slovenije, Ministrstvom za 
finance in Agencijo RS za plačilni promet in pri tem bo Uradu zagotovljena vloga 
koordinatorja pri zbiranju in izkazovanju vseh statističnih podatkov tako doma kot v 
tujini. Področje zunanjetrgovinske statistike je v glavnem že usklajeno. Republika Slovenija 
se bo pravočasno pripravila na uvajanje Intrastata (statistika zunanje trgovine, ki je 
obveznost vsake od držav kandidatk), pri čemer bo Urad sodeloval z Ministrstvom za 
finance in Carinsko upravo RS. 

3.2.6 Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Metodološke osnove so v Republiki Sloveniji v glavnem sprejete in usklajene s pravnim 
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redom Evropske unije, odprto pa je vprašanje zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev 
za izvajanje obsežnih nalog s področja statistike kmetijstva, še posebej za zbiranje 
podatkov na terenu. Popis kmetijstva v letu 2000 bo nova podlaga za vzpostavitev 
administrativnega registra kmetij in osnova za vzorčenje. Do leta 2001 bodo uvedene 
evidence v povezavi z registrom kmetij, registrom vinogradov in sadovnjakov na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dopolnjena definicija kmetij. 

Predstavniki Evropske unije so na dvostranskem pregledu statistične zakonodaje 
izrazili zahtevo po doslednem zagotavljanju tehničnega in fizičnega varovanja podatkov. 

3.3 Sodelovanje z Eurostatom 

Ker spada statistika med tista osnovna infrastrukturna področja, katerih predpisi in 
izvajanje morajo biti v celoti usklajena- najpozneje do polnopravnega članstva v EU s 
predpisi te institucije, je Eurostat pripravil poseben program sodelovanja s kandidatkami. 
Del tega programa je sofinanciran iz proračuna Slovenije, del pa iz sredstev programa 
Phare, tako skupnega (multi-country) kot tudi nacionalnega (COP 98*). Programi oz 
projekti so za vsako vrsto pomoči specifični In zato so specifične tudi oblike sodelovanja. 

Sodelovanje z Eurostatom na osnovi skupnega (multi-county) programa je v 1998 
zajemalo: 
- tehnično pomoč na 6 prednostnih statističnih področjih: makroekonomske, zunanjetrgovinske, 

kmetijske, demografske, poslovne in regionalne statistike, 
- sofinaciranje in metodološka pomoč pri izvedbi pilotnih raziskav: novoustanovljena podjetja, 

kratkoročni indikatorji v trgovini na drobno in strukturna raziskava trgovine na debelo; 
cestni blagovni transport; poraba elektične energije v gospodinjstvih, zunanja trgovina, 
makroekonomske statistike ter kmetijske statistike (ekonomski računi), 

- večmesečno izobraževanje delavcev Urada v Eurostatu. 

Vse navedene aktivnost so zahtevale pripravo ustreznih dokumentov, delovnih načrtov, 
ocen in drugih posebnih poročil (v službi Urada za mednarodno sodelovanje in evropske 
zadeve) in številne strokovne in organizacijske aktivnosti v Uradu. 

- Velik del aktivnosti Urada s področja sodelovanja z Eurostatom in drugimi generalnimi 
direktorati Komisije EU je bilo v letu 1998 namenjenih pridobivanju Pharovih sredstev 
nacionalnega programa (COP 98) in sicer za potrebno ustrezno institucionalno krepitev 
Urada in pa za financiranje novih statističnih raziskovanj, ki se bodo v Sloveniji 
izvajala prvič v skladu z zahtevami Eurostata, tj. statitistike v zvezi z EMU (makroekomske 
statistike, statistika kmetijstva in izgradnja baze regionalnih statističnih podatkov za 
strukturne sklade). Med začetne aktivnosti za pridobitev teh sredstev sodijo priprava in 
organizacija obiska generalnega direktorja Eurostata g. Francheta, aprila 1998 v Sloveniji. 
Poleg Urada je g. Franchet obiskal tudi predsednika Vlade RS, dr. Drnovška ter 
najvišje predstavnike BS, MF, SVEZ-a; obisk so spremljali mediji, na Ekonomski 
fakulteti je predaval študentom, profesorjem in predstavnikom raznih institucij. 
Med druge aktivnosti za pridobitev teh sredstev sodi priprava projektne dokumentacije za 
mednarodni razpis projekta "Nadaljnje usklajevanje slovenske statistike z zahtevami EU in 
institicionalna krepitev Statističnega urada RS glede na vključitev v EU". Razpis je v teku, 
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razpisni postopki in izvajanje projektov pa bodo v veliki meri obremenjevali del 
kadrovskega potenciala Urada. 

Posebne aktivnosti z Eurostatom pa so potekale v zvezi s pripravami na bilateralni 
sereening 24. 7. 1998 in po njem, saj je bil analitični pregled zakonodaje za področje 
(delovno skupino) statistike bistveno drugačen od drugih področij in sicer: 

prvič je bil to predvsem vsebinsko-analitičen pregled, tj. ugotavljanje vsebinsko-metodoloških 
razlik v izvajanju predpisov, in ne le v formalnem pregledu, tj. (ne)obstoju ustreznega 
pravnega reda. Zato je bil pripravljen poseben seznam (sereening lista). Ta posebnost pa 
je zahtevala tudi večji strokovni in organizacijski napor Urada; 
drugič pa sodijo med "acquis" za področje statistike poleg zakonskih aktov tudi t.i. 
'gentlemen agreements", tj. sporazumi med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi 
uradi; število teh sporazumov je veliko, statistične zahteve pa še ne v celoti zapisane in 
zato se, bo izpolnjevanje zahtev iz sporazumov med rednimi obveznostmi Urada začelo 
že v letu 1998, intenzivneje nadaljevalo pa pozneje. 

Zaradi sprotnega ugotavljanja stanja izpolnjevanja zahtev in najmanj dvakratnega poročanja 
o pripravljenosti Urada Komisiji oz. Svetu "EU ter številnih posebnih zahtev pripravlja 
Urad v ta namen ustrezno informacijsko podporo. Vendar ta ne bo mogla v celoti 
pokriti vseh potreb prav zaradi posebnih ali enkratnih nalog. 

Primer takšne posebne zahteve iz naslova mednarodnega sodelovanja je bil tudi ob 
obisku Evropskega računskoga sodišča poseben vprašalnik, prirejen za vrsto sodelovanja in 
za specifična vprašanja, ki jih želi ta institucija zrcalno preveriti v državi kandidatki glede 
na informacije, pridobljene pri Komisiji. Ker doslej priprava takšnih posebnih poročil ni 
bila predvidena, preverjanja pa so lahko ne le redna, ampak tudi posebna, na zahtevo 
Evropskega parlamenta, je prihodnje obremenitve in organizacijo Urada razmeroma 
težko oceniti oz. napovedati. Vendar sodimo, da je trenutna organizacija Urad-a za 
takšne izredne naloge, ki posredno izhajajo iz programov mednarodnega sodelovanja, 
primerna oz. dobra. 

3.4 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami 

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami, ki niso zajete pod 4.1 in 4.2 tj. zlasti 
z OECD-jem, je programsko usklajeno s telesi Združenih narodov (FAO/UN-ECE itd) in 
Eurostatom zaradi medsebojne koordinacije aktivnosti in programov pomoči oz. delitve dela. 
Urad je v letu 1998 z OECD-jem sodeloval na področju kmetijskih statistik, nacionalnih 
računov, mednarodne menjave storitev in cen ter primerjave kupne moči, pri kratkoročnih 
ekonomskih indikatorjih in poslovnih trendih, statistiki R&D in inovacijah. Sodelovanje 
pa širi na nova področja (statistika srednjih in malih podjetij). Sodelovanje z OECD-jem 
zajema metodološko pomoč, izmenjavo podatkov, priprave skupnih publikacij. 

EFTA sodeluje v skupnem (multi-country) programu v obliki sofinanciranja tehnične pomoči, 
vendar z Uradom tudi še dodatno, in sicer tako, da *je financirala obiske nekaterih 
izvedencev v Uradu (poleg navedenega programa), potekali pa so tudi pogovori o 
morebitnem finaciranju opreme manjših izobraževalnih centrov (učilnic) za statistike in 
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druge uporabnike in posebnih seminarjev za Urad v prihodnosti. 

3.5 Bilateralno sodelovanje 

Bilateralno sodelovanje s članicami EU je zajemalo zlasti tehnično pomoč s Skandinavskimi 
državami, z Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko, Združenim kraljestvom ter s Švico in nekaterimi 
kandidatkami (zlasti Poljsko in Češko). Zlasti pomembni so bili programi sodelovanja z 
Nemčijo (program TRANSFORM za statistiko kmetijstva, rabe tal in okoljskih računov), 
Avstrijo (na področju regionalnih nacionalnih računov) in Nizozemsko (v projektu 
TELLER) ter Švico (na področju statistične zakonodaje). Skupaj s kandidatkami izdaja 
Urad četrtletno publikacijo CESTAT Statistical Buletin in izmenjuje mnenja v zvezi s 
pogajalskimi izhodišči ali pred drugimi pomembnejšimi sestanki v Eurostatu, CES itd. 

3.6 Sodelovanje z državami na območju nekdanje SFR Jugoslavije 

Urad sodeluje na statističnem področju tudi z državami, ki so nastale na območju nekdanje 
SFR Jugoslavije in sicer ne kot prejemnik temveč kot dajalec tehnične pomoči: S Hrvaško 
ima sklenjen dogovor o sodelovanju; v letu 1998 je pomoč Urada zajemala zlasti 
področje statistike kmetijstva in popisa prebivalstva ter klasifikacij. Makedonskemu 
statističnemu uradu je bila namenjena tehnična pomoč s področja zunanjetrgovinske 
statistike, Statističnemu uradu Zvezne republike Jugoslavije pa na področjih statistike 
industrije in gradbeništva. 
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4. Diseminacija statističnih podatkov in metod 

Urad z uvajanjem in uporabo mednarodnih statističnih standardov (klasifikacij, nomenklatur 
in metod statističnega raziskovanja) skrbi za mednarodno primerljivost podatkov in tako 
prispeva svoj delež k nadaljnjemu vključevanju Slovenije v evropski gospodarski in 
politični prostor. 

Urad si pri diseminaciji podatkov še posebej prizadeva biti do uporabnikov prijazna 
ustanova. 

Diseminacija statističnih podatkov in metod v Uradu temelji v veliki meri na tiskanih 
publikacijah, saj si prizadevamo, da so vsi rezultati statističnih raziskovanj skupaj s 
pripadajočimi opisi podatkov in metod objavljeni na klasičen način. V objavah na 
internetu so večinoma povzete izbrane vsebine iz tiskanih objav ali pa kar vsebina 
statističhih publikacij v celoti. Na intranetu je dostopno bogato gradivo (agregirani 
podatki) Banke statističnih podatkov. Pri diseminaciji podatkov je pomemben tudi 
neposredni stik z uporabniki (obiski uporabnikov, telefonski klici, dopisi, telefaksni 
dopisi, uporaba avtomatskega telefonskega odzivnika). Poleg obveščanja domače in tuje 
javnosti Urad izpolnjuje tudi številne mednarodne obveznosti in zahteve po podatkih. 

4.1 Tiskane publikacije 

Objavljanje rezultatov statističnih raziskovanj v statističnih publikacijah je, ob velikih možnostih, 
ki jih ponujajo elektronski mediji, še vedno ena osnovnih poti posredovanja statističnih 
podatkov uporabnikom. Statistične publikacije izhajajo - odvisno od vsebine in namena - 
v različnih časovnih razmikih. Vedno več publikacij je dvojezičnih, slovensko-angleških, kar 
olajša mednarodne primerjave statističnih podatkov. Produkcijo statističnih publikacij v 
preteklem letu predstavlja Urad v Katalogu statističnih publikacij (redno vsako leto), bibliografijo 
za obdobje enega leta (od 1. julija predhodnega leta do 30. junija tekočega leta) pa 
objavimo v Statističnem letopisu Republike Slovenije. 

Statistične publikacije Urad nenehno izpopolnjuje, vsebine so v skladu z novimi statističnimi 
standardi, upošteva pa tudi pripombe uporabnikov podatkov. 

Zlasti obsežno delo je bilo v letu 1998 opravljeno pri posodobitvi in vsebinski razširitvi 
Mesečnega statističnega pregleda ter tudi pri prevodu v angleščino. Dodani so bili grafični 
pregledi in nova vsebina na področjih bruto domači proizvod, aktivno prebivalstvo, 
delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe, anketno brezposelne osebe, 
kratkoročni kvalitativni kazalniki (kazalec zaupanja, proizvodnja in proizvodna pričakovanja, 
izvozna naročila in pričakovan izvoz, skupna naročila in pričakovano skupno povpraševanje, 
kazalec zaupanja potrošnikov, mnenje o finančnem stanju v gospodinjstvu, mnenje o 
gospodarski situaciji), socialna varnost, poslovni subjekti ter plačilna bilanca in konsolidirana 
bilanca javnega financiranja; pri številnih področjih pa je bila vsebina dopolnjena. Tudi 
zunanja podoba publikacije je bila prenovljena. 

Pripravljene in predlagane so bile tudi številne dopolnitve in spremembe Statističnega letopisa 
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1998: nove vsebine so bile dodane v poglavjih 1 Ozemlje in podnebje (2 tabeli), 6 
Izobraževanje (3 tabele), 7 Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9 tabel), 8 
Kultura, informacijska družba in šport (12 tabel), 9 Zdravstvo (1 tabela), 10 Socialna 
varnost (2 tabeli), 12 Aktivno prebivalstvo (13 tabel), 13 Plače (1 tabela), 16 Kmetijstvo 
in ribištvo (7 tabel), 22 Promet in zveze (1 tabela), 27 Nacionalni računi (3 tabele), 32 
Okolje (2 tabeli), 33 Pregled po statističnih regijah (5 tabel), 34 Pregled po občinah (4 
tabele). Manjše spremembe in dopolnitve vsebine so bile pripravljene tudi v poglavjih 2 
Upravna teritorialna razdelitev, 3 Poslovni subjekti, 6 Izobraževanje, 8 Kultura, informacijska 
družba, šport, 10 Socialna varnost, 12 Aktivno prebivalstvo, 13 Plače, 15 Cene, 16 
Kmetijstvo in ribištvo, 17 Gozdarstvo in lov, 18 Rudarstvo in predelovalne dejavnosti, 
oskrba z elektriko, 20 Obrt, 21 Gradbeništvo, 22 Promet in zveze, 24 Trgovina, 26 
Gostinstvo in turizem, 27 Nacionalni računi, 28 Investicije, 32 Okolje, 33 Pregled po 
statističnih regijah, 34 Pregled po občinah in 35 Mednarodni pregled. 
Spremenjene in dopolnjene so bile tudi druge statistične publikacije. 

V obdobju od januarja do oktobra 1998 je Urad izdal naslednje statistične publikacije: 
- Statistične informacije: 295 številk, od tega 51 v slovenščini, 244 dvojezičnih (slovenščina, 

angleščina); 
- Statistične informacije - prva skrajšana objava: 90 številk, od tega 44 v slovenščini, 46 

dvojezičnih (slovenščina, angleščina); 
- Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji: 9 številk, vse dvojezične (slovenščina, 

angleščina); 
- Mesečni statistični pregled: 7 številk, vse dvojezične (slovenščina, angleščina); 
- Rezultati raziskovanj: 17 številk, od tega 2 dvojezični (slovenščina, angleščina), in sicer 

Prebivalstvo Slovenije 1996 (464 strani) in Kriminaliteta 1997 (118 strani); 
- Metodološko gradivo: 3 številke; 
- Klasifikacije: 2 izdaji (Osrednja klasifikacija proizvodov, Nomenklatura industrijskih 

proizvodov); 
- Slovenija v številkah 1998: 1 izdaja, 6000 izvodov, dvojezična (slovenščina, angleščina); 
- Statistični letopis 1998 je v tisku in bo predvidoma izšel v prvem tednu decembra 1998 

Posebne publikacije, 1 izdaja: 
- Statistični bilten CESTAT: 3 številke, dvojezičen (slovenščina, angleščina); Statistični 

bilten CESTAT pripravljamo v sodelovanju s statističnimi uradi držav CEFTE (Češka, 
Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška); 

- Katalog statističnih publikacij, izdanih v letu 1997: 1 izdaja, dvojezična (slovenščina, 
angleščina). 

4.2 Podatki, dostopni prek elektronskih medijev 

4.2.1 Internet 

Uporabniki imajo prek interneta brezplačen dostop do splošnih informacij o Uradu, z 
določenim časovnim zamikom do mesečnih oz. četrtletnih podatkov o osmih pomembnejših 
področjih statistike (indeksi obsega industrijske proizvodnje, izvoz in uvoz blaga, indeksi 
cen življenjskih potrebščin in cen na drobno, indeksi cen industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcih, povprečne plače na zaposleno osebo v podjetjih, družbah in organizacijah, 
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prebivalstvo, aktivno prebivalstvo, turizem), kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za 10 
področij statistike, ki obsegajo mesečne, četrtletne in letne podatke za leta od 1992 do 
1998, do Kataloga statističnih publikacij, do statističnih publikacij kot sta Statistični 
letopis in Slovenija v številkah, do nekaterih klasifikacij (Standardna klasifikacija dejavnosti, 
Standardna klasifikacija poklicev) in še do nekaterih drugih podatkov. 

Število uporabnikov statističnih podatkov narašča, posebno tistih, ki dostopajo do podatkov 
prek intemeta. V letu 1998 smo našteli preko 290 000 pristopov (v letu 1996 152 000, v 
letu 1997 170 000). Pri nekaterih statističnih publikacijah to vpliva na zmanjševanje 
naklade - Statistični letopis 1995 (SL-95) 2500 izvodov, SL-96 1900 izvodov, SL-97 1500 
izvodov. 

4.2.2 Banka statističnih podatkov 
đ 

Vsebuje trenutno približno 35 milijonov podatkov z različnih vsebinskih področij in je 
shranjena na IBM-ovem računalniku gostitelju v CVI. 
Zaradi spremenjene metodologije različnih raziskav (prikazovanje podatkov po standardni 
klasifikaciji dejavnosti) je Urad vgradil novo skupino nosilcev, ki tudi v Banki statističnih 
podatkov omogoča shranjevanje in obdelavo podatkov po tej klasifikaciji. 
Poleg rednega, tekočega polnjenja Banke statističnih podatkov (zaposleni, plače, cene na 
drobno, cene življenskih potrebščin... ) so bili standardizirani vnosi podatkov o indeksih 
cen življenjskih potrebščin po COICOP/HICP. 
Programsko opremo za Banko statističnih podatkov je Urad poleg rednega vzdrževanja 
dopolnil in ažuriral trikrat. Najpomembnejša novost je v novem načinu pristopa do 
Banke statističnih podatkov. Uporabnik ne potrebuje več direktne povezave s potrebno 
emulacijo terminala do računalnika gostitelja, temveč mu je omogočen pristop s 
standardnimi mrežnimi pregledovalniki v intranetu (Microsoft Explorer in Netscape) ter 
poenostavljen dialog za iskanje v metabazi podatkov. Spremenjen je bil način prenosa 
podatkov v mreži, ki je s tem pospešil in omogočil dobre pristopne čase. 
Iz različnih področij, ki jih pokriva BSP, so bili posredovani želeni podatki in je bilo 
izdelano približno 300 grafičnih prikazov. 

Urad ugotavlja, da pristop do Banke statističnih podatkov v intranetu državnih organov 
ne omogoča pristopa največjemu številu uporabnikov zunaj državnih organov (podjetja, 
izobraževalne ustanove, inštituti...) in ne zadovoljuje njihovih potreb po podatkih. Zato 
je bila najpomembnejša naloga, da se omogoči pristop do Banke statističnih podatkov v 
internetu za splošno javnost, kar naj omogoči, da bo Urad dobil tudi povratne 
informacije o tem, katere podatke uporabniki resnično najbolj potrebujejo. 

4.3 Neposredno sporočanje podatkov uporabnikom 

Le-to poteka preko informacijskega središča Urada. V obdobju januar - december 1998 je tam 
iskalo podatke 502 uporabnika, prejetih je bilo 3636 pisnih zahtevkov po podatkih ter 16168 
telefonskih klicev v zvezi z dajanjem podatkov. Preko avtomatskega telefonskega odzivnika 
pokličejo Urad tisti, ki želijo najbolj iskane, najnovejše podatke s področij cen (vse cene) in trga 
dela (plače); teh klicev je približno 1800 mesečno. Pisni zahtevki uporabnikov se nanašajo na 
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neobjavljene podatke (posebne podrobnejše razčlembe podatkov, podatke iz registrov). 

Med vsemi osebnimi obiski v navedenem obdobju je bilo več kot pol (56 %) dijakov oz. 
študentov, ki statistične podatke potrebujejo pri študiju, za pripravo seminarskih, maturitetnih, 
diplomskih nalog oz. za druge oblike študijskega dela; 37 % obiskovalcev je prišlo iz 
podjetij, preostali od drugod. 

Pisni zahtevki uporabnikov po podatkih so razvrščeni v skupine podjetja, javni sektor, splošna 
javnost ter znanost in raziskovanje. Iz javnega sektorja je prišlo 48 % pisnih zahtevkov, 
37 % so jih poslala podjetja, splošna javnost ter znanost in raziskovanje pa 13 %. 
Dobrih 44 % pisnih zahtevkov po podatkih je bilo namenjenih področju prebivalstva, 12 % 
pisnih zahtevkov se je nanašalo na statistiko zunanje trgovine, 8 % na poslovne subjekte, 
pri vseh drugih področjih je bilo pisno povpraševanje po podatkih manjše. 

Telefonski klici v informacijsko središče po mesecih, 1998 

Mesec število klicev 

Skuptg 
Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

16168 
1327 
1451 
1680 
1430 
1387 
1312 
1272 
1336 
1107 
1348 
1418 
1100 

Meseci 

200 400 600 800 1000 
Število klicev 

1200 1400 1600 1800 
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Osebni obiski v informacijskem središču, 1998 

Skupaj 
Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

Tipi uporabnikov 
skupaj 

502 
47 
35 
48 
28 
48 
39 
41 
38 
40 
51 
48 
39 

podjetja 

184 
19 
9 

20 
6 

19 
17 
19 
23 
12 
13 
15 
12 

študenti 

282 
25 
24 
26 
21 
24 
20 
18 
13 
24 
30 
31 
26 

drugi 

36 
3 

' 2 
2 
1 
5 
2 
4 
2 
4 
8 
2 
1 

študenti 
54% 

podjetja 
38% 

Pisni zahtevki po podatkih glede na tipe uporabnikov, 1998 

Tipi uporabnikov Število zahtevkov 

Skupaj 
Podjetja 
Javni sektor 
Splošna javnost 
Znanost in raziskovanje 

3636 
1344 
1745 
399 
148 

poročevalec, št. 37 74 4- Jun'i1999 

Javni sektor Podjetja 

Uporabnik 

Splošna Znanost in 
javnost raziskovanje 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 

Pisni zahtevki po podlatkih po področjih in tipih uporabnikov, 1998 

Področja Skupaj 
Tipi uporabnikov 

Podjetja Javni 
sektor 

Splošna 
javnost 

Znanost 
in raz. 

Skupaj 
Prebivalstvo 
Zunanja trgovina 
Poslovni subjekti 
Cene 
Rudarstvo in pred. dejavn. 
Plače 
Zaposlenost 
BDP 
Izobraževanje 
Uprav, teritorialna ureditev 
Gostinstvo in turizem 
Promet in zveze 
Notranja trgovina 
Kmetijstvo in ribištvo 
Življenjska raven 
Kultura 
Gradbeništvo 
Energetika 
Socialna varnost 
Okolje 
Raziskovalna dejavnost 
Zdravstvo 
Volitve 
Ozemlje 
Kriminaliteta 
Gozdarstvo 
Drugo 

3636 
1627 
452 
299 
195 
160 
160 
114 
84 
70 
57 
48 
45 
38 
34 
25 
19 
15 
11 
8 
7 
5 
5 
4 
3 
2 
1 

148 

1344 
490 
265 
123 
76 
82 
69 
27 
25 
24 
29 
12 
19 
18 
11 
16 

5 
10 
2 
2 

1745 
1078 

75 
116 
82 
40 
60 
52 
32 
29 
25 
21 
15 
10 
12 
2 
8 

L i 
5 
2 
4 
1 
4 

1 
1 

62 

399 
44 
81 
49 
29 
28 
30 
27 
18 

8 
3 
7 
7 
5 
8 
5 
3 
2 
1 

38 

148 
15 
31 
11 
8 

10 
1 
8 
9 
9 

8 
4 
5 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

13 

4.4 Knjižnica 
% 

Knjižnica Urada, ki deluje v okviru informacijskega središča, zbira, formalno in vsebinsko 
obdeluje knjižnično gradivo, ga arhivira in posreduje informacije iz lastnih virov, iz 
informacijskih virov drugih knjižnic ter drugih ponudnikov informacij. 
V letu 1998 je Urad poleg knjižnega gradiva, ki ga kupuje oz. prejema kot dar iz drugih 
statističnih uradov, začel vnašati v bazo COBIB tudi publikacije, ki jih izdaja Urad sam. 
Tako je bilo v bazo COBIB vnešenih 350 publikacij, ki jih je izdal Urad v letu 1998. Prirast 
monografij v knjižnici šteje 639 knjižnih enot od tega 163 bibliografskih zapisov iz stare 
knjižne zaloge. 
Z medknjižnično izposojo si je Urad iz drugih knjižnic izposodil 168 knjig, sam pa 
posodil 23 knjig. Knjižnice, s katerimi najintenzivneje sodeluje in si od njih izposoja 
gradivo, so: NUK, CTK, Centralna ekonomska knjižnica, Osrednja družboslovna knjižnica, 
knjižnice Filozofske fakultete, Univerzitetna knjižnica Maribor, Ekonomska poslovna 
fakulteta Maribor, Pravna fakulteta Maribor, Knjižnica Otona Župančiča, knjižnica GZS, 
Evropski dokumentacijski center, knjižnica Urbanističnega inštituta, British council in 
splošnoizobraževalne knjižnice iz različnih krajev Slovenije. Iz naše knjižnice pa so si 
gradivo izposodili iz Centralne ekonomske knjižnice, knjižnice UMAR, knjižnice Ministrstva 
za finance, CTK, Pravne knjižnice Maribor, GZS in knjižnice Urabanističnega inštituta, 
Visoke policijsko-varnostne šole, Kemijskega inštituta in Knjižnice Banke Slovenije. 
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Narejenih je bilo 80 poizvedb po bazah drugih knjižnic in 112 poizvedb iz baze IUS- 
INFO, 30 poizvedb iz GV IN. 

V septembru, oktobru in novembru so bile pripravljene razstave publikacij Urada in sicer v 
C T K, Centralni ekonomski knjižnici, Osrednji družboslovni knjižnici, Visoki upravni šoli, 
knjižnici Strojne fakultete, Visoke policijsko-vamostne šole, v knjižnici Ekonomske poslovne 
fakultete Maribor ter na posvetovanju Statistični dnevi v Radencih. 
Stalno izobraževanje uporabnikov v Uradu - pripravnike se seznanja z uporabo knjižnice 
in z iskanjem po bazah (COBISS in druge zanimive baze na internetu). 

' I ' 

4.5 Objave v sredstvih javnega obveščanja in tiskovne konference 

Najširšo javnost obvešča Urad tudi neposredno prek sredstev javnega obveščanja in prek 
novinarjev, ki se udeležujejo rednih mesečnih tiskovnih konferenc, na katerih jih seznani 
z najnovejšimi statističnimi podatki in jim podrobneje predstavi izbrane teme. 

4.6 Statistični dnevi 98 

Osrednji sestanek statistikov Slovenije - "Statistični dnevi 98", tradicionalno mednarodno 
posvetovanje, je bil od 23. do 25. novembra 1998 v Radencih; posvečen je bil statistični 
podpori pogajanjem Republike Slovenije z Evropsko unijo in strukturnim skladom. Statistično 
društvo Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije, kot tradicionalna organizatorja 
posvetovanje, sta za izhodišče vzela besede Yvesa Francheta, generalnega direktoija Eurostata 
ob njegovem obisku Uradu aprila 1998, ko je dejal, da "...statistika, seveda imamo v mislih 
državno statistiko, ni predmet pogajanj - je pogoj za pogajanja z Evropsko unijo." 

Na posvetovanju je bilo 20Ci udeležencev, od tega dvajset iz tujine (iz Eurostata, Finske, 
Estonije, Nizozemske, Španije, Češke, Slovaške, Hrvaške, Romunije in Avstrije). Zbornik, 
ki je bil natisnjen pred posvetovanjem, vsebuje 55 referatov 72 avtorjev, od tega je bilo 
deset tujih referentov. Organizirana je bila posebna delavnica, ki so jo skupno vodili tuj 
in domača strokovnjaka) z naslovom "EDISENT v podjetjih, javnih ustanovah in državni 
upravi". Poleg delavnice so štiri institucije predstavile svojo dejavnost oz. dosežke: Urad 
RS za makroekonomske analize in razvoj svoje spletne strani; Banka Slovenije objavljanje 
makroekonomskih podatkov v skladu s standardi Mednarodnega denarnega sklada; 
Agencija RS za plačilni promet finančne podatke gospodarskih družb, bonitetno dejavnost, 
pošiljanje nalogov po elektronski pošti, pogled v stanje na internetu; Urad pa svojo 
banko podatkov, publikacije in pregled uporabnikov storitev Urada in njihovo raznolikost. 

Posvetovanje se je v svojem več kot desetletnem obstoju razvilo ne samo v največje 
srečanje slovenskih statistikov in uporabnikov statistike, pač pa tudi v največje srečanje 
statistikov, kar jih je organiziranih v deželah Srednje in Vzhodne Evrope. Kot so 
poudarili tuji udeleženci, tudi predavatelji iz Eurostata, je pomemben njegov koncept - 
gre za srečevanje statistikov, ki se poklicno, znanstveno ali strokovno, ukvarjajo s 

statistiko, z uporabniki njihovih spoznanj in rezultatov v državni upravi, gospodarstvu, 
javnih službah, institutih in izobraževalnih ustanovah itd. 

poročevalec, št. 37 76 4. junij 19911 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 

Na posvetovanju so bila sprejeta stališča, priporočila in sklepi o nadaljnjem delu (na 
statističnem področju, pa tudi širše) pri statistični podpori pogajanjem R Slovenije z 
Evropsko unijo in. 

4.7 Mednarodne obveznosti pri izkazovanju podatkov 

Urad uspešno izpolnjuje tudi številne mednarodne obveznosti pri izkazovanju in posredovanju 
statističnih podatkov. Na številnih mednarodnih vprašalnikih z različno periodiko pošiljamo 
podatke Eurostatu, OECD-eju, Organizaciji združenih narodov in drugim mednarodnim 
organizacijam in inštitucijam, ki jih le-te skupaj s podatki drugih držav objavljajo v 
različnih publikacijah in na različnih medijih. 

Zahtevnejši standardi Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za statistiko. V letu 1998 se je 
izteklo dveletno prehodno obdobje pri uvajanju zahtevnejših standardov Mednarodnega denarnega 
sklada, ki predpisujejo, da so izbrani makroekonomski podatki dostopni vsem uporabnikom 
ob istem času in pod enakimi pogoji in ki zahtevajo določene opise metod in postopkov 
pridobivanja podatkov ter vnaprejšnje 4-mesečne okvirne najave in tedenske natančne najave 
datuma objav podatkov. Podatki držav, ki izpolnjujejo zahteve standarda, so objavljeni na 
internetu na elektronski oglasni deski (Electronic Bulletin Board). Zahtevnost je velika, saj 
države, ki prekršijo predpisano najavo, izpadejo iz objave na internetu. Navzočnost države na 
elektronski oglasni deski pomeni, da država spoštuje postopke standarda za izdelavo kakovostnih 
statistik. Urad sporoča Mednarodnemu denarnemu skladu zahtevane metapodatke, opise 
metodologij, statistične podatke in najave datumov objav preko Banke Slovenije. 

Urad je v letu 1998 prejel okrog 100 mednarodnih vprašalnikov z različno periodiko izpolnjevanja. 
Mednarodne organizacije podatke potrebujejo za objavo v različnih publikacijah in na 
različnih medijih. Publikacije v papirni obliki hrani knjižnica, za nekatere elektronsko 
dostopne pa smo pridobili pravico za dostop (Eurostat - New Cronos, UN-Monthly Bulletin). 

Nekatere mednarodne organizacije so se v letu 1998 lotile obsežnejših revizij in prilago- 
ditev vprašalnikov. OECD na primer seznam zahtevanih kazalcev prilagaja objavam 
indikatorjev za države članice. Obsežne spremembe je v vprašalnikih s področja izobraževanja 
uvedel tudi UNESCO. 

Uradu je izpolnjeval tudi vprašalnike drugih organizacij (UN in UN/ECE, WTO, FAO, 
Eurostata in posameznih direktoratov Evropske komisije, CEFTA itd.). 

4.8 Prizadevanja za pr^aznost do uporabnikov 

Urad si pri diseminaciji podatkov še posebej prizadeva biti do uporabnikov prijazna ustanova. 
Uvaja vprašalnike za uporabnike in jih prilagaja Statističnemu letopisu in področnim 
letopisom, na katerih uporabniki Uradu sporočajo svoje predloge in pripombe. Po 
vprašalniku bralci sporočijo, da si želijo v Letopisu še podrobnejše podatke in še več 
podatkov, zlasti s področij nacionalnih računov, prebivalstva in kmetijstva ter varstva 
okolja; čim več podatkov želijo tudi podrobneje razčlenjenih po regijah in občinah. 
Seveda vsem željam ni vedno mogoče ugoditi, dostikrat tudi metodologija zbiranja in 
obdelave podatkov ne omogoča izkazovanja po teritorialnih členitvah. 
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5. Temeljni okviri in možnosti delovanja Urada v letu 1998 

5.1 Pravne podlage za delo Urada in nadaljnja izgradnja pravnih podlag 

Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj. V ožjem smislu urejata statistični normativni sistem Zakon o 

državni statistiki (Ur. list RS št. 45/95) in Nacionalni program statističnih raziskovanj 
(Ur. list RS št. 70/97). Temeljne statistične funkcije v državi opravlja Urad, ki v skladu 
z Nacionalnim programom statističnih raziskovanj izvaja približno 70 % vseh statističnih 
raziskovanj. Preostanek 30 % izvajajo druge institucije, ki so pooblaščene za izvajanje 
nalog državne statistike, in sicer Banka Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencija RS za plačilni promet, 
Institut za varovanje zdravja ter Zavod RS za zdravstveno zavarovanje. 

V širšem pogledu normativni statistični sistem podrobneje urejajo še naslednji zakoni in 
predpisi: Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Ur. list RS št. 13/95), Uredba o vodenju 
in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Ur. list RS št. 70/95 in 73/95), Uredba o 
uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. list RS št. 34/94, 3/95, 13/95, 
33/95, 15/96 in 89/98), Uredba o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije poklicev (Ur. 
list RS št. 28/97, Uredba o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije institucionalnih 
sektorjev (Ur. list RS št. 56/98), Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
kmečkih gospodarstev v 1991 letu (Ur. list SFRJ št. 3/90 in 72/90). 

V letu 1998 je Urad pripravil: 

- Zakon o Centralnem registru prebivalstva, (sprejet decembra 1998) in 
- Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, ki ga je 

obravnavala in sprejela Vlada Republike Slovenije na seji dne 21. 5. 1998 ter 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije 

dejavnosti (sprejeta v decembru 1998). 

Statistični urad Republike Slovenije je v letu 1998 pripravil osnutke za: 

1. Predlog Zakona o popisu kmetijstva v letu 2000, 
2. Predlog Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2001, 
3. Predlog Uredbe o razdelitvi teritorialnih enot za statistične namene, 
4. Predlog Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije izobrazbe po stopnjah, 
5. Predlog Uredbe o uvedbi in uporabi Standardene klasifikacije gradbenih objektov po vrstah, 
6. Predlog Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije vladnih funkcij - COFOG, 
7. Predlog Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije individualne porabe po namenu - COICOP. 
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru. 

Trenutno Urad pripravlja naslednje spremembe in dopolnitve zakonov in predpisov s področja 
državne statistike: 

1. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o državni statistiki. 
2. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi Standardne 

klasifikacije poklicev ' 
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Področje statistike je specifičen del pravne ureditve EU, saj na tem področju ne gre 
zgolj za formalno izpolnjevanje zahtev, pač pa za zagotovljanje primerljivih podatkov za 
posamezna področja. Statistika posega prav na vsa področja, je podlaga za pogajanja in 
je zato tudi pomembna za delo vseh institucij in delovnih skupin, ki sodelujejo pri 
pripravah R Slovenije na prevzem pravnega reda EU. 

Pri pregledu usklajenosti pravne ureditve slovenske statistike z evropsko je Komisija 
posebej opozorila na pomen strokovne neodvisnosti Urada kot izvajalca državne statistike, 
kar se nanaša zlasti na imenovanje in trajanje mandata predstojnika in trajnost zagotavljanja 
finančnih in kadrovskih virov. Za izvajanje nalog državne statistike bo potrebno okrepiti 
tudi povezovanje in koordinacijo institucij, ki sodelujejo v tem procesu. 

Nacionalni program statističnih raziskovanj, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel po štirih letih obravnave konec leta 1997, je pripravljen v obliki natančnega 
kataloga statističnih raziskovanj in vseh bistvenih podatkov, ki se zbirajo za posamezno 
statistično raziskovanje. Določati program statističnih raziskovanj z normativnim aktom, 
ki se sprejema po redni zakonodajni proceduri, pomeni "zabetonirati" dinamično področje, 
ki zaradi svoje sistemske funkcije objektivno takšne trajnosti ne more in ne sme imeti. 
Tak način sprejemanja programa statističnih raziskovanj imata v EU samo Nemčija in 
Španija, kar jima izrazito otežuje, če ne celo onemogoča, da bi racionalno in pravočasno 
sledili statistični ureditvi v Evropi. 

Za dosego usklajenosti z zahtevami "acquis" Urad že pripravlja spremembe in dopolnitve 
Zakona o državni statistiki, s katerimi bo zagotovili tudi gibljivejše sprejemanje programa 
statističnih raziskovanj. 

5.2 Organiziranost Urada po sprejemu novega Pravilnika o organizaciji 

in sistemizaegi glede na Nacionalni program statističnih raziskovanj 

Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve je na svoji 
19. seji dne 30. 9. 1997 izdala soglasje k predlogu Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Uradu. 
V skladu z 59. členom Zakona o državni statistiki je bil julija 1997 pripravljen predlog 
za prenos vodenja in vzdrževanja Centralnega registra prebivalstva iz Urada na Ministrstvo 
za notranje zadeve, ki ga je obravnavala Vlada Republike Slovenije in na svoji 73. seji 
dne 3. 9. 1998 sprejela sklep o predlaganem prenosu. 

Delo je v Uradu organizirano v 9. sektorjih in treh organizacijskih enotah zunaj 
sektorjev. Delo v sektorjih je organizirano v oddelkih oziroma službah, ki se prav tako 
delijo v manjše organizacijske enote. 

Za opravljanje nalog z delovnega področja Urada je poleg direktorja in namestnika 
direktorja sistemiziranih skupno 425 delovnih mest, od tega 150 delovnih mest višjih 
upravnih delavcev (6 državnih podsekretarjev, 6 svetovalcev vlade, 28 pomočnikov 
direktorja, 51 svetovalcev direktorja in 59 višjih svetovalcev), 154 delovnih mest upravnih 
delavcev in 121 delovnih mest strokovno tehničnih delavcev. Povprečno je bilo v letu 
1998 v Uradu zaposlenih 346 delavcev. 
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5.3 Pogoji za delo Urada 

5.3.1 Viri finansiranja, obseg in struktura porabUenih finančnih sredstev 

Urad se na osnovi Zakona o državni statistiki skoraj v celoti financira iz Proračuna RS. 
Proračunsko financiranje so za leto 1998 urejali naslednji akti: 
- Uredba o začasnem financiranju potreb iz Proračuna RS v prvem polletju leta 1998 

(Ur. 1. RS 87/97). 
- Proračun Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. 1. RS 34/98). 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (Ur. 1. RS 5/96, 

78/97 in 34/98). 

Za delovanje Urada je bilo v letu 1998 iz Proračuna RS dodeljeno 1.205.637.000 SIT. 

Večji del sredstev predstavljajo plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki za zaposlene, 
to je 1.018.637.000. V letu 1998 je bila z mesecem majem v celoti realizirana razporeditev 
delavcev na delovna mesta po sistemizaciji, ki je bila potrjena meseca septembra 1997. S 
tem v zvezi so bila realizirana imenovanja oz. napredovanja nekaterih zaposlenih, kar se 
je odrazilo v večji mesečni masi za plače. Število zaposlenih se v letu 1998 ni povečalo. 

V letu 1997 je bilo iz namenske skupine Materialni stroški porabljeno 177.500.000 SIT, 
v letu 1998 pa 182.300.000 SIT. V sklopu te namenske skupine se vodijo postavke: čisti 
materialni stroški, Lastna udeležba PHARE, Mednarodno sodelovanje, Redne letne 
raziskave-ankete in Razvojne naloge. 
Postavka Redne letne razisklave in Razvojne naloge pa so še podrobneje strukturirane po 
anketah in posameznih nalogah, ki se iz leta v leto spreminjajo, glede na Nacionalni program 
statističnih raziskovanj in zahteve uporabnikov. Indeksacija v primeru postavk Redne letne 
raziskave - ankete in Razvojne naloge ni ustrezna metoda za dodeljevanje finančnih sredstev, 
ker Urad izvaja ankete v različnih presledkih (letnih, večletnih) - odvisno od metodologij. 

Struktura stroškov, ki se finansira iz Proračuna RS v letu 1998: 

- plače, prispevki in drugi prejemki  1.011.141 SIT 

- ankete, razvojne naloge, 
- mednarodno sodelovanje, 
- lastna udeležba PHARE;    92.583 SIT 

- materialni stroški    86.800 SIT 

7% 

□ Plače, prispevki in drugi 
prejemki 

■ Ankete, razvojne naloge, 
mednarodno sodelovanje. 
lastna udeležba PHARE , 

■ Materialni stroški 
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Financiranje iz proračuna y letih 1997 in 1998: 

1997 1998 

1. Plače 
2. Prispevki delodajalca 
3. Drugi osebni odhodki 
4. Razv. nal., ankete, med. sod., Phare 
5. Materialni stroški 

661.811.930 
128.038.379 
102.583.090 
88.832.419 
88.731.417 

752.500.000 
122.000.000 
146.500.000 
92.500.000 
86.800.000 

Urad pridobiva sredstva za pilotne projekte tudi v okviru Phare sredstev. V letu 1998 
so bile sklenjene nove pogodbe in nadaljevali so se projekti iz prejšnjih let. V letu 1997 
je bilo porabljenih za ta namen 9 mio SIT, v letu 1998 pa 11 mio SIT 

Urad tudi izdaja in prodaja publikacije in opravlja storitve. S presežki na tej postavki 
Urad ravna v skladu z 51. členom Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna (Ur. 
1. RS 43/98).. 

Za nakup osnovnih sredstev je bilo prenesenih iz sredstev Urada 4.700.000 SIT na račun 
Servisa skupnih služb Vlade RS. 

5.3.2 Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, usposabljanje 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 61. seji dne 14. 5. 1998 obravnavala plan novih 
zaposlitev v letu 1998 in sprejela sklep, s katerim je v tem letu odobrila 195 novih 
zaposlitev v celotni državni upravi, kar je pomenilo, da Urad v tem letu ni imel 
odobrene nobene nove zaposlitve, da število zaposlenih konec leta ni smelo presegati 
števila zaposlenih v začetku leta oziroma da je Urad lahko zaposlil samo štipendiste, 
nadomeščal delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje, in nadomeščal delavce, ki so 
bili začasno odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta. 
V skladu s tem dokumentom je Urad načrtoval 356 zaposlenih na dan 31. 12. 1998. 

V Uradu je v letu 1998 sklenilo delovno razmerje 16 delavcev, od tega 11 z univerzitetno 
izobrazbo, 2 z višjo izobrazbo, 2 s štiriletno srednjo in 1 s triletno srednjo izobrazbo. Delovna 
razmerja je Urad pretežno sklepal s pripravniki. 
Pri pridobivanju kadrov z ustreznimi delovnimi izkušnjami je bil Urad le delno uspešen, 
predvsem zaradi specifičnih znanj, ki so potrebna za opravljanje nekaterih nalog in zaradi 
omejitev, ki veljajo na področju plač. 

V letu 1998 je prenehalo delovno razmerje 19 delavcem. Od tega je 5 delavcev opravljalo 
naloge, za katere je zahtevana univerzitetna izobrazba, 9 delavcev je opravljalo naloge z 
zahtevano višjo izobrazbo, 4 delavci naloge z zahtevano štiriletno srednjo in 1 delavec 
naloge z zahtevano triletno srednjo izobrazbo. 
Od teh 19 delavcev se jih je 8 upokojilo, 4 delavci so se zaposlili v drugih organizacijah 
zunaj državne uprave, 7 delavcev pa je bilo v skladu s sklepom vlade razporejenih v 
Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z delovnimi mesti in nalogami upravljanja Centralnega 
registra prebivalstva. 

Za leto 1999 načrtuje Urad zaposlitev dovoljenega števila univerzitetno izobraženih strokovnjakov, 
kar bi omogočilo redno in strokovno opravljanje izredno obsežnih mednarodnih obveznosti 
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zaradi približevanja Evropski uniji in nalog, ki jih je dolžan opravljati v skladu z Nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj, zaposlitev 8 štipendistov, ki bodo zaključili šolanje in 
nadomestne zaposlitve za delavce, ki se bodo zaposlili drugje in tiste, ki se bodo upokojili. 

V letu 1998 se je ob delu izobraževalo 40 delavk in delavcev, od tega so štirje uspešno 
končali študij ( 3 so pridobili univerzitetno, 1 pa visoko izobrazbo). Konec leta se je 
izobraževalo še 36 delavcev in delavk, kar je približno 10 % vseh zaposlenih v uradu. 

Tabela: Število delavcev in vrsta šol, na katerih se izobražujejo 

^aP' Naziv šole št. 
Stopnja Število 

delavcev 

1. Srednja upravno administrativna šola 
2. Srednja ekonomska šola 
3. Srednja gostinska šola 
4. Visoka upravna šola 
5. Fakulteta za organizacijske vede 
6. Ekonomska fakulteta 
7. Visoka upravna šola 
8. Fakulteta za organizacijske vede 
9. Fakulteta za organizacijske vede 
10. Filozofska fakulteta 
11. Ekonomska fakulteta 
12. Fakulteta za organizacijske vede 
11. Fakulteta družbenih ved 

V 2 
V 1 
V 1 
VI 4 
VI 1 
VI1/0 2 
VI1/0 7 
VII/0 - 3 
V1I/1 2 
VI1/1 1 
VIII 7 
VIII 3 
VIII 2 

SKUPAJ 36 

Izredno raznoliko je bilo izobraževanje na področju informatike. Različnih oblik usposabljanj 
na tem področju se je v sodelovanju s šolami B2, SRC, SAS, ORACLE in Centrom vlade 
za informatiko udeležilo 156 delavcev. Poleg tega je Urad v letu 1998 usposobil i učilnico 
za izvajanje računalniškega izobraževanja, v kateri je izvajal predvsem tečaje, ki so določeni kot 
standardi v okviru programa posodobitve državne statistike. Izvedenih je bilo 18 tečajev in 
predavanj, ki se jih je udeležilo 85 delavcev Urada, kar pomeni skupaj 415 udeležb. 

Tabela: Število delavcev in računalniški tečaji, ki so jih obiskovali 

Zap št. Naziv tečaja Število udeležencev 

1 
2 
3 
4 
5 ' 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

16 
17 

SKUPAJ 
WINDOWS, osnovni 
WORD za WINDOWS, osnovni 
WORD za WINDOWS, nadaljevalni 
ACCESS 2.0, osnovni 
ACCESS 2.0, nadaljevalni 
ACCESS delavnica 
EXCEL 5.0, osnovni 
EXCEL 5.0, nadaljevalni 
Visual basic 5.0, osnovni 
Visual basic 5.0, nadaljevalni 
MICROSOFT tečaji 
POWER POINT 97, priprava in vodenje 
ORACLE tečaji 
SAS tečaji 
INFOS 98 
INFOS - Data Warehouse 
PDS - posodobitev državne statistike 

156 
1 
4 
3 
8 
2 
7 

24 
22 
11 

1 
14 
16 
22 
13 
3 
5 

85 
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Eden od pogojev za uspešno delo predvsem strokovnih oddelkov Urada je vsekakor 
tudi znanje tujih jezikov. Delavci se tega nedvomno zavedajo, saj se je v letu 1998 33 
delavcev samoiniciativno udeležilo tečajev tujih jezikov različnih stopenj. Večina delavcev 

je obiskovala tečaje, ki so organizirani v okviru Upravne akademije Ministrstva za 
notranje zadeve. 
Poudarek je bil na učenju angleškega jezika (30 delavcev), manj pa francoskega (1 

delavec) in italijanskega jezika (2 delavca). Potrebe pa so pokazale, da bo v prihodnjih 
letih potrebno stimulirati tudi učenje francoskega jezika. 

Drugih oblik usposabljanja, kot so seminarji, posvetovanja, tečaji pa se je udeležilo 52 
delavcev. 

5.3.3 Poslovni prostori, opremljenost za delo in izvajanje NPSR 

Urad deluje na dveh lokacijah, kar povzroča niz težav na vseh področjih njegovega 
delovanja, ki se odražajo v nepotrebnih stroških in onemogočanju smotrnejše izrabe 
človeških, materialnih in finančnih virov. 

Polovica delavcev Urada dela v prostorih, ki ne ustrezajo z zakoni in uredbami 
predpisanim normativom, oziroma delajo v razmerah (na Parmovi 33), ki postajajo 
življenjsko nevarne. Zaradi starosti stavbe gradbene poškodbe ogrožajo delo in bivanje v 
teh prostorih. Na to problematiko je Urad večkrat pisno opozoril pristojno vladno službo 
in inšpekcije, kar je nazadnje privedlo do Odločbe inšpektorata RS za okolje in prostor 
Ministrstva za okolje in prostor, ki zavezuje Vlado RS, da v roku šestih mesecev od 
prejema odločbe izvede nujna vzdrževalna dela na razpokah nosilnih vzdolžnih in 
povezovalnih prečnih zidovih. 

Prostori, ki jih uporablja Urad za shranjevanje dokumentov oziroma podatkov, ki jih je 

po zakonu o varovanju osebnih podatkov dolžan varovati in hraniti deset in več let, so 
neustrezni - vlažni in slabo zaščiteni. 
Različni načini varovanja in vzdrževanja prostorov na različnih lokacijah povečujejo 

stroške, onemogočajo enako kakovost teh storitev, povzročajo nezadovoljstvo pri delavcih 
in uporabnikih in onemogočajo delitev dela. 
Zaradi vsega naštetega je Urad v letu 1998 začel reševati prostorsko problematiko 
Urada. Cilji teh prizajdevanj so: 

- vsi delavci Urada naj bi opravljali delo na eni lokaciji, 

- boljše varovanje centralne poslovne stavbe Urada, 
- lokacija centralne zgradbe Urada je lahko tudi na obrobju mesta, 
- preprečiti možnost delovanja še na tretji lokaciji ob prevzemu delavcev APP, 
- racionalnejše opravljanje dela in logistike, boljši servis, manj režijskih delavcev, 
- racionalnejše rešitve prostorske organizacije, vključno z ustreznimi arhivskimi možnostmi, 
- ustrezno število parkirnih prostorov, lažji dostop do zgradbe, 
- kakovostnejše opravljanje storitev za zunanje naročnike (informacijsko - dokumentacijsko 

središče, knjižnica), 
- prevzem nalog v izobraževanju domačih in tujih strokovnjakov. 
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5.3.4 Informacysko tehnološka infrastruktura in podpora 

5.3.4.1 Osnovne značilnosti - ugotovitve in analiza 

Leto 1998 je bilo čas realizacije načrtovanega globalnega razvoja in uvajanja odjemalec/ 
strežnik informacijsko tehnološke infrastrukture in sicer na podlagi usmeritev, ki so bile 
sprejete v obdobju 1995-97 znotraj Phare projekta: Modernizacija in razvoj statističnega 
informacijskega sistema Slovenije ter posebne študije izvedljivosti3 znotraj tega projekta, ki je 

bila zaključena septembra 1997, izvedli pa so jo eksperti Statističnega urada Švedske. 
Uvajanje o/s okolja naj bi Uradu zagotavljalo možnosti nadaljnje posodobitve ter 
ponovne funkcionalne reintegracije, prenove in poenotenja delovnih postopkov in procesov. 
Uvajanje bo potekalo postopoma v naslednjih 2-3 letih. 

Osnovno informacijsko tehnično (IT) infrastrukturo Urada tvori lokalna mreža - LAN, ki 
povezuje dve fizično ločene mreži - Vožarski pot 12 ter Parmovo 33 - v logično enotno 
mrežo SURSNET. Le-ta je preko skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov 
(HKOM) povezana z večnamensko skupno informacijsko komunikacijsko programsko in 
strojno opremo na Centru Vlade za informatiko (CVI) ter centralnim računalniškim 
sistemom, oziroma glavnim vladnim strežnikom IBM serije 9000. 

Eden osnovnih ciljev v letu 1998 je torej bil razvoj in vzpostavitev zmogljivejše lokalne 
IT infrastrukture ter poenotenje strojne in programske opreme oziroma delovnega okolja 
Urada. Le-to naj bi bilo usklajeno z enotnimi rešitvami znotraj državne uprave na 
področju e-pošte, obdelave tekstov, preglednic ter računalniške izmenjave podatkov in 
dokumentov, po drugi strani pa naj bi zagotavljalo optimalno izvajanje specifičnih 
statističnih postopkov skozi vse faze tehnološkega procesa dela na Uradu. Takšna lokalna 
infrastruktura oz. delovno okolje, skupaj z strojno in programsko opremo CVI-ja, tvori 
enotno IT infrastrukturo Urada. 

Zanesljivost operativnega delovanja obeh segmentov te infrastrukture je vedno bolj 
pomembna. Urad je vseh zadnjih devet let eden poglavitnih uporabnikov centralnega 
računalniškega sistema IBM 9000 pri CVI, ki je tudi v tem letu deloval z izjemno visoko 
stopnjo zanesljivosti. Le v času zamenjave operacijskega sistema je prišlo do resnejših 
težav, tako tehnične kot tudi organizacijske narave. V preteklem letu se obseg obdelav 
na tem sistemu ni bistveno spremenil, vendar se je povečal 'obseg obdelav drugih 
državnih organov, kar je z vidika razpoložljivosti in odzivnosti (response time) sistema 
povzročalo določeno poslabšanje pogojev dela. 

Tudi na področju lokalne računalniške mreže, zlasti pri povečanju in urejanju licenc za 

programsko opremo (Novell), vzdrževanju ter širši pomoči Centra za podporo uporabnikom 
(CPU pri CVI) je Urad imel resne zastoje, ki jih skupaj z CVI ni uspel rešiti skozi celo 
leto. 

3) AngleSka naziva projekta in študije: Modernization and development of the statistical information systcm in 
Slovenja, l c;isibility study on the arehiteeture of information system and related equipment issues 
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5.3.4.2 Razvoj in modernizacija - projekt Phare 

Znotraj nacionalnega Pharovega programa COP'95 je v obdobju 1995-97 potekal projekt 
"Modernizacija in razvoj statističnega informacijskega sistema Slovenije" V letu 1998 je 
potekala izvedba pogodb za dobavo računalniške strojne in programske opreme ter izobraževanja, 
ki so bile sklenjene ob koncu leta 1997. Z uresničitvijo teh pogodb se je v bistvu začela faza 
implementacije priporočil študije izvedljivosti znotraj omenjenega projekta glede arhitekture 
informacijskega sistema ter vprašanj v zvezi z računalniško opremo. Tako je bilo v prvih 
mesecih leta 1998 Uradu dobavljena računalniška oprema v vrednosti 543,510.38 ECU, kar 
skupaj z dobavami v letu 1996/97 doseže vrednost v višini 1,004,466.41 ECU. Poleg opreme 
je bila znotraj tega projekta financirana tudi omenjena študija izvedljivosti v višini 
179,902.00 ECU ter program internega izobraževanja v višini 60,000.00 ECU. Skupna 
poraba Pharovih sredstev za omenjeni projekt je tako znašala 1,244,466.41 ECU. 

Študija izvedljivosti, ki je sicer potekala od februarja do septembra 1997, je vprašanje 
informacijske tehnologije imela le kot vodilo pri bolj kompleksnem obravnavanju bodoče 
razvojne strategije in usmeritev v naslednem obdobju 3-4 let. Priporočila, podana v 
študiji, so v fazi uvajanja, za kar je na Uradu vzpostavljena posebna projektna skupina 
ter ustrezna usmerjevalna skupina. 

Kot je bilo omenjeno, je bila v letu 1998 dobavljena različna računalniška oprema, ki je 
bila specificirana na podlagi študije izvedljivosti ter izbrana na podlagi javnega mednarodnega 
razpisa, ki ga je objavila EK v Bruslju, in sicer: 

• oprema za razvoj in dograditev obstoječe lokalne mreže; 
• osebni računalniki različnih konfiguracij - skupaj 86 računalnikov; 
• 10 mrežnih tiskalnikov; 
• 7 strežnikov različnih konfiguracij; 
• 2 skenerja za zajem podatkov (OCR); 
• programska oprema (Microsoft); 
• Oracle 7 za Windows NT platformo; 
• oprema za backup in arhiviranje; 
• druga programska oprema za specifične potrebe Urada (TPL, Mapinfo, IDRISI); 
• različna računalniška strojna oprema za dograditev ter funkcionalno dopolnitev obstoječe 

opreme. 

V letu 1998 je bila ta oprema nameščena in testirana, tako da je bila večina opreme že v 
načrtovani funkciji, pri posameznih podsistemih (skeneiji ter oprema za backup in arhiviranje 
znotraj LAN) pa se to še ni zgodilo. Pri namestitvi omenjene opreme se je namreč Urad 
srečal z vrsto težav in omejitev. Med te sodijo predvsem neustrezni prostori za namestitev 
opreme, in sicer na obeh lokacijah, nezadostna pomoč omenjenega CPU, težave z dobavitelji 
zaradi nepravočasnega plačila dobavljene opreme s strani EK ter različne administrativne in 
organizacijske omejitve v zvezi z delom izven delovnega časa. 

5.3.4.3 Aplikacije Urada - razvoj in vzdrževanje 

Razvoj in vzdrževanje računalniških aplikacij pomeni glavni napor sektorja za statistični 
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infrastrukturo in informacijsko tehnologijo, ki zaposluje okoli 40 delavcev (Sektor SIIT). 
Zlasti v letu 1998 pa je bila intenzivnost razvoja omejena z vedno večjim obsegom 
vzdrževanja, pri čemer je potrebno poudariti in upoštevati, da pri marsikateri aplikaciji poteka 
vzporedno s produkcijo tudi vsebinska in tehnična prenova - oziroma razvojno delo. V 
preteklem letu je bilo vzdrževanih 129 različnih rednih aplikacij (opomba: eno statistično 
raziskovanje = ena aplikacija), 9 obsežnih izrednih aplikacij (volit\'e, dohodnina, Popis-91) 
ter nekaj sto različnih ad hoc zahtev. 

Med pomembnejše zahtevnejše naloge lahko štejemo: 

• pripravo računalniških aplikacij za Poskusni popis prebivalstva 1998 (PP-98), na 
katerem smo preizkusili celotno produkcijsko verigo znotraj lokalnega NT delovnega 
okolja, in sicer zajem podatkov v sistemu Blaise III, bazo podatkov v ORACLU na 
lokalnem strežniku ter TPL (Table Producing Language) za pripravo končnih tabel; 

• priprave na konverzijo aplikativne programske opreme v zvezi z letom 2000 in izvedba 
pilotnega projekta. V ta namen je bil že januarja 1997 vzpostavljen poseben projekt 
SURS-2000, ki se ukvarja s problematiko leta 2000 na Uradu; 

• zaključna dela in aktivnosti na razvoju aplikacij za vodenje registrov PRS ter CRP, in 
sicer kot relacijskih baz podatkov; 

• celotna revizija mesečnega raziskovanja IND-1; 
• spremembe in vzdrževanje številnih raziskav kot so ADS, Cene, AMP, ZT, IND-21, 

Investicije, SRDAP, RTE ter mnoge druge. 

5.3.4.4 Sistemsko tehnična integracija in logistika 

Urad, kot je bilo že omenjeno, deluje na dveh lokacijah, kar po tehnični in logistični 
plati povzroča določene dodatne napore, ki bi sicer bili nepotrebni. Konec leta 1998 je 
bilo v lokalni mreži SURSNET nameščenih okoli 30 različnih strežnikov, 270 osebnih 
računalnikov, 25 mrežnih tiskalnikov ter okoli 80 terminalov povezanih preko že 
zastarelih mini računalnikov (Unisys 6000) z IBM centralnim sistemom na CVI-ju. V letu 
1998 so potekale nove postavitve in premestitve strežnikov ter postavitve in zamenjave 
osebnih računalnikov pri posameznih delavcih na obeh lokacijah. Ti procesi še potekajo. 

V skladu z načrti je v juniju 1998 bila kot logično nadaljevanje verzij 1 in 2 razvita nova 
različica standardnega programskega okolja za NT operacijski sistem SURS V3, ki je bila 
tudi nameščena na računalnike posameznih NT uporabnikov. S tem se je v bistvu začel 
proces prehoda tudi vseh drugih uporabnikov na Uradu na enotno delovno okolje - NT 
platformo. 

Drug pomemben segment nalog, ki so bile dnevno in z velikimi napori (zaradi 
pomanjkanja ustrezno usposobljenih kadrov) izvajane na tem področju, so vsekakor 
sistemska administracija celotne lokalne mreže ter administracija baz podatkov (DBA - 
Data Base Administration), ki so bistvenega pomena za delovanje celotne lokalne mreže 
ter zahtevnejših aplikacij oziroma podatkovnih baz. Te naloge so bile sicer uspešno - 
vendar ne v zadostnem obsegu - izpolnjevane s skrajnjimi napori in z delom v izrednem 
delovnem času, ob stalnem pomanjkanju zadostnega števila strokovnjakov z ustreznimi 
znanji in izkušnjami - med drugim zaradi administrativnih omejitev pri zaposlovanju. 
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Vprašanja v zvezi s kadrovskimi okrepitvami na tem področju ostajajo še naprej odprta 
za leto 1999. 

Na tem področju je Urad sicer v skladu z dogovori in pričakovanim povečanim obsegom 
nalog v letu 1998 pričakoval večjo in bolj vsestransko podporo CPU-ja, ki pa je izostala. 

5.3.4.5 Pomoč uporabnikom 

Pomoč uporabnikom Urada pri delu z strojno in programsko opremo je v letu 1998 potekala 
bolj intenzivno kot pretekla leta\ načini, kakor tudi organizacija podpore in pomoči so 
ostali nespremenjeni. Pomoč uporabnikom lokalne mreže oziroma osebnih računalnikov 
(help desk) znotraj Urada je čedalje pomembnejša, saj uspešno odpravi zastoje, pospeši 
izvajanje nalog ter razvija zaupanje v IT ter sodobne metode in tehnike dela. Takšno 
podporo je smiselno razvijati še naprej, saj doseženi nivo v letu 1998 ni zadovoljujoč. 

Pomoč praviloma poteka na podlagi nujnih klicev uporabnikov oziroma na podlagi 
zahtev preko e-pošte. V okoli 85-90% primerov je bil potreben obisk pri konkretnem 
uporabniku, kar je glede na dve obstoječi Uradovi lokaciji in število uporabnikov (v letu 
1998 povprečno okoli 250) dokaj zahtevna naloga, ki pogostokrat ni bila uspešno 
izvedena. V ta namen je bil v Uradu v letu 1998 izveden le testni preizkus nuđenja 
direktne (on-line) podpore z uporabo SMS strežnika (System Management Server). 

V letu 1998 so bila pripravljena - skupaj z Uradovim V3 programskim okoljem- tudi ustrezne 
navodila za uporabo ter izvedena širša predstavitev uporabe omenjene različice. Izdelana so 
bila tudi nova navodila za uporabo e-pošte (cc:Mail). Nudena je pomoč udeležencem 
različnih internih tečajev v računalniški učilnici Urada. 

V preteklem letu še ni zaživela podpora CPU-ja za MS Office uporabnikom Urada, 
čeprav je bilo to že dogovorjeno. 

j 
5.4. Tehnologija zbiranja in obdelave podatkov, novi načini izvajanja raziskav, 

enote poročai\ja 

Obdelava podatkov statističnih raziskovanj zajema odpremo obrazcev, zbiranje poročil in 
podatkov, zajem podatkov na računalniške nosilce, računalniško kontrolo in popravljanje 
podatkov, ročno obdelavo in računalniško izdelavo rezultatov. 

V letu 1998 je bilo odposlanih približno 460.000 obrazcev in 207.000 okrožnic in navodil. 
Izveden je bil poizkusni popis prebivalstva 1998 s približno 10.000 obrazci, opravljene so 
bile telefonske ankete v obsegu več kot 20.000 anketnih vprašalnikov. Največje število 
poročil je za statistična raziskovanja z mesečno periodiko poročanja in sicer 63 %, za 
letno periodiko 25 % in 12 % za drugo. 
Za odpremo obrazcev in urgiranje poročil je bilo porabljeno 14 milionov SIT (za poštne 
stroške). 

Največji del zajema podatkov je bil opravljen še na klasični način s stroji za zajemanje 
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podatkov. Z optičnim čitalcem smo zajeli podatke za 4 statistična raziskovanja, kar je 1/3 
vseh obrazcev. Preostalo je bilo zajeto po metodah CADI in CATI v anketnem studiu. 

Računalniška obdelava podatkov se je izvajala pretežno na centralnem računalniku pri 
CVI, preko terminalske povezave 5 sistemov UNISYS 6000. Po zajemu so bili podatki 
preneseni v skupno vhodno bazo na centralnem računalniku, ki omogoča obdelavo z 
različnimi programskimi paketi. Podatki, ki so bili zajeti po metodi CADI in CATI, pa 
so bili obdelani na Uradovih računalnikih v mrežni povezavi v Uradu. 

Po načinu obdelave je bilo od 490.000 obrazcev 61 % števila obrazcev obdelanih z 
interaktivno kontrolo podatkov s programskim paketom OBDRAZ, 21 % z interaktivnim 
programskim paketom GODAR, 9,5 % z intaraktivnim programskim paketom BLAISE, 
7,5 % z izpisom napak na listing in le 1 % z ročno obdelavo podatkov. Po številu 
statističnih raziskovanj je bilo 44 obdelanih s programskim paketom GODAR, 26 z 
izpisom napak, 20 z ročno obdelavo, 8 s programskim paketom BLAISE, 6 s programskim 
paketom OBDRAZ, drugo pa je bilo obdelano v strokovnih oddelkih. 

Za uspešno delo je pri računalniški obdelavi podatkov pomembna kakovost izpolnjenih poročil 
in pravočasno prispetje s strani poročevalskih enot. Nekatere poročevalske enote imajo 
odklonilen odnos do dajanja statističnih podatkov in je potrebno veliko napora in sredstev za 
izterjavo le teh, kar pa v veliki meri vpliva na zamude pri sami obdelavi podatkov. 

V prizadevanju za posodobitev vnosa podatkov se je Urad odločil za posodobitev 
poslovanja na podlagi uspešnega preizkusa tehnologije EDISENT v okviru projekta 
TELER v EU in bo poleg obstoječe računalniške izmenjave podatkov s poročevalskimi 
enotami pričel uvajati standard EDIFACT. 

5.5 Razvojni projekti 

5.5.1 Posodobitev državne statistike 

Program »Posodobitev državne statistike« je bil zasnovan jeseni 1997. Glavni cilji 
programa so: 

• Urad je uporabniku prijazna ustanova, 
• vsebinsko poenotenje, 
• tehnološka in metodološka standardizacija; 
• prehod v okolje odjemalec/strežnik (O/S) s ciljem: boljši dostop do podatkov, izboljšana 

učinkovitost, boljša kakovost statističnih informacij, nižji stroški, pravočasnost; 
• uporabljene so učinkovite statistične metode v celotnem procesu proizvodnje podatkov 

(od produkcije do diseminacije); 
• učinkovit nadzor celotnega procesa vpliva na boljšo kakovost vseh korakov v procesu 

statističnih raziskovanj, ker omogoča takojšnje zaznavanje odklonov od standardov in 
takojšnje ukrepanje. 

Program »Posodobitve državne statistike« se je v letu 1998 najaktivneje razvijal najprej na 
področju nove opreme, nato izobraževanja in informiranja, nazadnje pa še na področju 
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razvoja pilotnih projektov, ki bodo opisani v nadaljevanju. 

V času od marca do novembra je bila razdeljena vsa nova računalniška oprema, ki je 
bila v letu 1997' kupljena iz Pharovih sredstev. Namestitev na novi oprem i je standardna 
- Windows NT. S tem Urad počasi prehaja z različnih platform, ki so delno bile zavora 
standardizacije, na enotno platformo s standardnim uporabniškim paketpm. Ravno tako 
je bila opremljena nova učilnica z 10 mesti za slušatelje. Vsak slušatelj ima svoj 
računalnik s standardno konfiguracijo. 

V začetku 1998 je Urad razvil jedro internih predavateljev, ki tako pokrivu okrog dve tretjini 
vseh potreb po novih znanjih: med nova znanja tu štejejo zlasti vedenje o novih načinih 
dokumentacije statističnih raziskovanj, o novih načinih dostopanja do podatkov (ki so 
standardno shranjeni v Oraclu ali pa na datotečnih strežnikih), o novih inačinih diseminacije 
podatkov (zlasti diseminacija na elektronskih medijih s poudarkom na internetu) ter 
zlasti znanja, ki so konglomerat vseh navedenih - o novih načinih izvajanja celotnega 
statističnega raziskovanja od načrtovanja raziskovanja pa vse do diseminacije. Znanja, ki 
jih interni predavatelji ne morejo ponuditi, je Urad v letu 1998 poiskal na SRC-u. 

Znanja, pridobljena v okviru izobraževanja, ki se je začelo v jesen i 1998, bodo najprej 
uporabiljena na pilotnih projektih, nato pa bodo izkušnje razširjene še na ostala statistična 
raziskovanja v Uradu. Pilotni projekti, katerih glavni namen je seveda preizkušanje in uvajanje 
novih metod v praksi, so bili izbrani glede na njihovo dosedanjo metodologijo in težave, ki 
jih le-ta povzroča v praksi - pri nekaterih je to pomanjkanje dokumentacije, pri drugih so 
težave z diseminacijo podatkov, pri tretjih spet logična kontrola podatkov itd. Glede na to 
so bili izbrani naslednji pilotni projekti: statistika zunanje trgovine:, anketa o delovni sili, 
anketa o mnenju potrošnikov, živinorejska statistika in industrijska statistika. Delo na teh 
projektih se je v letu 1998 že začelo, najprej s projektnimi definicijami in imenovanji 
projektnih skupin ter z razvojem dokumentacije posameznega statističnega raziskovanja. 

Poleg pilotnih projektov v okviru programa »Posodobitve državne statistike« teče več vzporednih 
infrastrukturnih projektov: razvoj baze klasifikacij, razvoj standardov na področju informatike, 
razvoj celostne podobe Urada s poudarkom na enotni dokumentaciji in standardizacija 
programske in strojne opreme. Skupina za baze klasifikacij je razvila celostni model baze 
klasifikacij in v začetku leta 1999 se lahko pričakuje prototip na primeru zunanje 
trgovine. Skupina za razvoj celostne podobe Urada je definirala osnovni tip dokumenta 
in vizitke, skupina za standardizacijo programske in strojne opreme pa je sestavila 
celoten nabor programske opreme, ki se uporablja na Uradu z namenom standardizacije 
opreme in nuđenja pomoči uporabnikom. 

5.5.2 "Podjetje - naš partner" • uvajanje računalniške izmenjave podatkov 

Ugotavljamo, da je precej za statistiko zanimivih podatkov v podjetjih zapisanih v 
elektronski obliki. Na Uradu pa so tako zapisani vsi pridobljeni podatki. 

Nekatere poročevalske enote morajo izpolniti več vprašalnikov letno (tudi do 50 na leto), 
pri čemer upravičeno ugotavljajo, da so si nekatera vprašanja v različnih vprašalnikih zelo 
podobna ali da so celo enaka. , 

Poenoteni vprašalniki omogočajo zbiranje enega podatka samo enkrat v obdobju za vsa 
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statistična raziskovanja, v katera je podjetje vključeno. V Uradu pa je poti ebno statistična 
raziskovanja medsebojno vsebinsko uskladiti ter temu prilagoditi način dt ;la oz. delovne 
postopke. K temu sodi tudi posodobitev postopka zbiranja podatkov in op reme v Uradu. 

V letu 1997 je bilo pričeto delo na projektu "Podjetje - naš partner", ki temelji na 
naslednjih izhodiščih: 

• koristno uporabiti administrativne in druge vire povsod, kjer je to moj ;oče; 
• vsebinsko harmonizirati (poenotiti) delo v Uradu; 
• izbrati ustrezne tehnologije dela; 
• uresničevanje obveznosti države na področju elektronskega poslovanja. 

Veliko podatkov, predvsem iz velikih in pomembnih virov, Urad že prejema \ t elektronski 
obliki (Agencija RS za plačilni promet, ZZZS, Carinska uprava itd.). 

Na sestanku nacionalnih statističnih uradov Evropske unije v zvezi s projekto m TELER4 

februarja 1998 v Ai'enah5 je Slovenija na lastno zahtevo postala sodelujoča država pri 
uvajanju in preizkuša nju programske opreme EDISENT6. 

Cilji projekta TELER so: 
- poenostavitev zbiranja podatkov, 
- izdelavo skupnih standardov in 
- zmanjševanje obremenitev sodelujočih v postopku zajemanja podatkov.- 

V programu zdaj intenzivno sodelujejo Nizozemska, Švedska, Nemčija, Itali ja, Finska, 
Portugalska, Španija in Slovenija. V vsaki državi naj bi v preizkusu sodelo\ alo po 10 
podjetij. Izbor le-teh naj bi bil pester po velikosti in dejavnosti. 

Struktura sporočila je RDRMES, ki ustreza standardu EDIFACT priporoči la Unated 
Nations Rules for Electronic Data Interchange. Standard množično uporabljaj io v svetu 
v izvirni ali nekoliko prirejeni obliki. 

Urad je pripravil programsko opremo EDISENT za preizkusno uporabo v ; Štirinajstih 
slovenskih podjetjih. Izbrali smo statistično raziskovanje, ki temelji na odgovorih, pr, idobljenih 
z vprašalnikom "Četrtletno poročilo podjetij in drugih organizacij za obračun dodane 
vrednosti (KIND/ČL)". 

Predpriprava programske opreme EDISENT v Uradu obsega prevod roletnih menijev in 
sistemskih sporočil v slovenščino. Poslovenili smo najpomembnejši del navodila za 
namestitev in uporabo programa. 

Priprava namestitvenih disket za posamezno podjetje obsega združitev progra mskih 
modulov, datotek vprašalnikov, datotek s podatki o poročevalski enoti, podatkov o 
kodiranju in programske opreme za prenos EDISENT-ovih sporočil v Urad., 

4) TELER - Telematics for Enterprise reporting 
5) Electronic Commerce in the Information Society; Eleventh Intrnational Bled Electronic Commerce Conference; 

Bled, June 8-10, 1998; EDI AND THE DATA COLLECTION BURDEN;' Irena Križman 
6) EDISENT - Electronic Data Interchange between Statistics and ENTerprises; programska oprema, ki je nastala 

v CBS. 
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Delo pri uvajanju programske opreme EDISENT se je odvijalo v več fazah: 
• Najprej je Urad pripravil namestitveni komplet programov za vsako podjetje posebej. 
• V kratkem seminarju o namestitvi in uporabi programske opreme EDISENT so bili 

uporabniki poučeni, kako namestiti programsko opremo in kako ustvariti povezave 
med podatki v poročevalski enoti in vprašanji v elektronskem vprašalniku. 

• V poročevalskih enotah so namestili programsko opremo EDISENT. 
• V Uradu so bili strokovnjaki na voljo za pomoč pri namestitvi, delu s programom in 

za pojasnila o vprašalniku. 
• V poročevalskih enotah so najprej nastavili povezave med podatki podjetja in odgovori 

v vprašalniku, pozneje pa to ni več potrebno. 
• V poročevalski enoti so samodejno zajeli podatke in jih poslali na strežnik v Uradu. 

Za sodelujoča podjetja je Urad pripravil anketni vprašalnik in jim ga razposlal skupaj z 
namestitvenimi disketami. Obsegal je 35 vprašanj o vrednotenju dela v zvezi s preizkusom 
in uvajanjem programske opreme EDISENT. Anketna vprašanja so bila usklajena na 
ravni sodelujočih držav. 

Program EDISENT je bil uspešno nameščen v 13 podjetjih. Seminarja v Uradu so se udeležili 
predstavniki 10 podjetij. Štiri podjetja so bila obiskana naknadno in v njih je bil posamično 
opravljen seminar in namestitev programa. Iz dvanajstih podjetij so izpolnjene vprašalnike vrnili. 

* 
Anketa je potrdila, da imajo opazovana (sodelujoča) podjetja večino podatkov o delu in 
poslovanju v podatkovnih skladiščih. Operacijski sistemi in programi za upravljanje podatkovnih 
skladišč so raznoliki in različno organizirani. Podobno je pri računalniški opremi. 

Sodelujoča podjetja si želijo tudi v prihodnje sodelovati z Uradom na podlagi elektronske 
izmenjave podatkov o kadrih, proizvodnji in finančnem poslovanju. 

V letu 1999 bo Urad nadaljeval delo (zajemanje podatkov) po konceptu EDISENT; pri 
tem bo sodeloval v mednarodnem projektu in predstavil rešitve v domačih razmerah ter 
začel implementacijo v predloženih statistikah. 

1 

5.6 Delo službe za publiciranje in smeri razvoja 

V letu 1998 je bilo v službi za publiciranje (odseku priprave za tisk) oblikovano cca 1165 
različnih primerov publikacij, sporočil, okrožnic, obrazcev in drugih sporočil. Skupno 
število oblikovanih strani, pripravljenih za tisk, je 11469 strani formata A4; v to niso 
zajeti podatki o dopisih in hitrih informacijah. Zaradi različnih naklad navedenih 
publikacij in ostalih sporočil je bilo skupno stiskanih cca 7.025.856 strani formata A4 ter 
v knjigoveznici dodelano v dokončno obliko - publikacije, sporočila, knjige, obrazce. 

Služba za publiciranje je v letu 1998 pridobila nekaj nove programske in računalniške 
opreme (program Framemaker, računalnike, monitorje, tiskalnik, itd.) ter pričela s 
poskusnim uvajanjem NT operacijskega sistema, vendar pa je to le del potrebne opreme. 

Zelo malo je bilo realiziranega pri zamenjavi dotrajane opreme v tiskarni in knjigoveznici, 
kar bi bilo nujno za normalno delo v reprodukciji, predvsem zaradi potrebe po 
kvalitetnejšem in večbarvnem tisku (osnovni vzrok je bil v pomanjkanju sredstev). 
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Izdelano v službi za publiciranje 

SKUPAJ 

SKUPAJ-PUBL1KACIJE 
Letopis 
Mesečni statistični pregled 
Nekateri pomembnejši podatki 
Rezultati raziskovanj 
Metodološko gradivo 
Statistične informacije 
Sporočila 
Slovenija v številkah 
Statistično društvo 
Posebne publikacije 
Druge publikacije 

Okrožnice... 
Drugo 

OBRAZCI 

Periodika Primerov 

letna 
mes. 
mes. 
letna 
letna 
mes. 

letna 

1165 

402 
1 
9 

12 
17 
5 

341 
2 
1 
4 
1 
9 

468 
53 

242 

Skupaj 
strani 

A4 
0 

nakl./izvod 
Tiskanih 

strani 

11469 

9489 
660 
799 
344 

2268 
256 

3332 
58 
37 

212 
32 

1491 

712 
155 

1113 

613 

369 
1600 
462 
361 
218 

1852 
287 
300 

0 
259 
100 
217 

1096 
1427 

2878 

7025856 

2821099 
4800 

368885 
124106 
494319 
474120 
955708 

17400 
0 

55000 
3200 

323561 

780092 
221240 

3203425 

Število oblikovanih in tiskanih strani 1998 

Oblikovana strani 

JAN FEB MAR APfl 
I Št. oblikovanih strani — 

MAJ JUN JUL AVG 
—Št. tiskanih strani 

SEP OKT NOV DEC 0/nnMC 
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Priloge: 

1. Organigram Urada 
2. Organizacijske enote Urada, vodje enot 
3. Prikaz Statističnega sveta RS in statističnih sosvetov pri Uradu 
4. Člani Statističnega sveta Republike Slovence v 1998. letu 
5. Člani 12. delovne skupine "Statistika" za pog^jauja z EU 
6. Prikaz občin v Republiki Slovenci 
7. Statistične regge Slovenije in regije, NUTS-3, v sosednjih državah 
8. Seznam kratic 

t 

i 
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Organizacijske enote Statističnega urada Republike Slovenge 

1. Biro direktorja Borislav TKAČIK 

2. Služba mednarodnih stikov Magdalena ŽEBRE 

3. Služba za upravyai\je nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj (NPSR) in skupne statistične metode 

3.1 Referat iza nacionalni program statističnih raziskovanj Bojana JEMEC ZALAR 
3.2 Referat za vzorčenje in natančnosti Metka ZALETEL 
3.3 Referat za matematične analize, alogoritme in modele Tomaž VALANTIČ 
3.4 Referat za statistiko informacijske družbe Mirko KLANJŠČEK 

4. Sektor-nacionalni računi in Finančne statistike Stanislav MARN 
4.1 Oddelek za statistiko nacionalnih računov Andrej FLAJS 
4.1.1 Referat za obračun domačega bruto proizvoda Irena ŽAUCER 
4.1.2 Referat za finančne statistike 
4.1.3 Referat za narodnogospodarske modele Karmen HREN 
4.2 Oddelek za statistiko cen Zdenka REPOTOČNIK 
4.2.1 Odsek za cene potrošnih dobrin 

5. Sektor-ekonomske statistike , Meta BLEJEC 
5.1 Oddelek za statistični poslovni register Slovenije, 

klasifikacije in statistiko podjetij 
5.2 Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti Jožica ROVŠEK 
5.3 Oddelek za statistiko storitvenih dejavnosti Miško VIDMAR 
5.4 Oddelek za statistiko zunanje trgovine Majda RANT 
5.5 Oddelek za statistiko poslovnih tendenc Nika KATNIČ 

6. Sektor-demografske in socialne statistike Blaž KUJUNDŽIČ 
6.1 Oddelek za demografsko statistiko Petronela VERTOT 
6.2 Oddelek za statistiko življenske ravni Erika ŽNIDARŠIČ 

* 6.3 Oddelek za statistiko dela Tomaž SMREKAR 
6.4 Oddelek za statistiko socialnih storitev Tatjana SKRBEČ 
6.5 Oddelek za socialne klasifikacije in analize Tanja DOMIJAN 

7. Sektor-statistike naravnih virov in fizičnega okolja Ana, TRETJAK 
7.1. Oddelek za statistiko okolja in naravnih virov Vida BUTINA 
7.2 Oddelek za statistično geomatiko in geoinformacijski 

sistem Danijela ŠABIĆ 
7.2.1 Referat za regionalno delitev Branko PAVLIN 
7.3 Oddelek za statistiko kmetijstva, gozdarstva, ribištva 

in lova Irena OREŠNIK 

8. Sektor-izkazovanje statističnih podatkov in metod Ana ANTONČIČ 
8.1 Informacijsko središče Ida REPOVŽ 

GRABNAR 
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8.2 Baze podatkov in omrežna izkazovanja 

8.3 Uredništvo publikacij 

9. Sektor-produkcija lastnih statističnih baz podatkov 

9.1 Oddelek-anketni studio 

9.2 Oddelek za odpremo in sprejem statističnega gradiva 

9.2.1 Odsek za zbiranje in kontrolo popolnosti zajetja 

9.2.2 Odsek za odpremo in sprejem statističnega gradiva 

9.3 Oddelek za analizo in kontrolo vhodnih baz podatko 

9.3.1 Prvi odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz 
podatkov 

9.3.2 Drugi odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz 

podatkov 

9.3.3 Tretji odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz 
podatkov 

9.4 Oddelek za oblikovanje produkcijskih baz podatkov 

9.4.1 Odsek za pripravo dela 

9.4.2 Odsek za obdelavo podatkov 

9.4.3 Odsek za zajem podatkov 

10. Sektor-statistična informacijska infrastruktura in 

tehnologija 

10.1 Služba za razvoj in vzdrževanje statističnih aplikacij 

10.2 Služba za razvoj aplikacij za zbiranje in urejanje 
podatkov 

10.3 Služba za razvoj in administracijo baz podatkov 
10.4 Služba za sistemsko, tehnično in operativno podporo 

11. Sektor-administrativni registri 

11.1 Oddelek za poslovni register 

11.1.1 Referat za razvrščanje po standardni klasifikaciji 
dejavnosti 

11.1.2 Referat za samostojne podjetnike, 

11.1.3 Referat za družbe 

11.1.4 Referat za društva, politične organizacije, zavode 

in sindikate 

11.1.5 Referat za uporabnike 

11.2 Oddelek za register teritorialnih enot in nepremičnine 

11.2.1 Referat za register teritorialnih enot 

11.2.2 Referat za nepremičnine 

11.3 Oddelek za povezovanje administrativnih registrov 

Jure JAKOPIČ 

Stanislav MRAZ 

Zdenka BLEJEC 

Nenad MARKIĆ 

Alenka Marjeta 

LETINIČ ŠTEMPIHAR 

Franc CIMPERMAN 

Milan KATIĆ 

Štefan KLEMENT 

Pavle KOZJEK 

Erna MIKLIČ 

Miran MIKLIČ 

Niko SCHLAMBERGER 

Spasoje LAZUKIĆ 

Ljubomir UGREN 

Aleksandra LEŠNJEK 

Sašo STEVANOVIČ 

Božena MAURI 

Ljubomir ILIĆ 

Aleksandar 

MILENKOVIĆ 
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12. Sektor-skupne službe 

12.1 Služba za kadrovske in splošne zadeve 
12.1.1 Referat za vzdrževanje in zveze 
12.1.2 Obrat družbene prehrane 

12.2 Služba za finančno in materialno poslovanje 
12.2.1 Referat za finančno poslovanje 

12.2.2 Referat za materialno poslovanja 
12.3 Služba za publiciranje 

12.3.1 Referat za operativno in tehnološko-tehnično podporo 
12.3.2 Odsek priprave za tisk 

12.3.3 Tiskarna in knjigoveznica 
12.4 Služba za spremljanje in analizo dela ter 

skupna administracija 

12.4.1 Samostojni izvajalci za spremljanje in analizo dela 

12.4.2 Glavna pisarna 

Janica ŽUŽEK 
Majda KMET 
Miro JALOVEC 
Borut ČERNE 

Franc JURCA 

Anton ROJC 

Jadran LASNIBAT 

Petar DELAK 
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Prikaz Statističnega Sveta Republike Slovenije in 
statističnih sosvetov pri Statističnem uradu Republike Slovenije 

—[ Sosvet za statistiko cen 1-1 

—| Sosvet za statistiko rudarstva In Industrijo |— 

—| Sosvet za statistiko kmetijstva In ribištva |— 

—| Sosvet za statistiko gozdarstva |— 

—| Sosvet za statistiko gradbeništva |— 

—| Sosvet za statistiko prometa In zvez |— 

—| Sosvet za statistiko notranje trgovine |— 

—I Sosvet za statistiko gostinstva In turizma |— 

—[ Sosvet za statistiko zunanje trgovine |— 

—| Sosvet z« statistiko energetike M 

-I Sosvet za statistiko prebivalstva |— 

—| Sosvet za statistiko življenjske ravni ~ H 

—| Sosvet za statistiko dela "I—I 

—| Sosvet za statistiko vzgoje In izobraževanja |— 
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ČLANI STATISTIČNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1998 

Statistični svet Republike Slovenije 

12. člen 

S tem zakonom se ustanovi Statistični svet Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: 
Svet) kot strokovno metodološko-posvetovalno telo za strateška in razvojna voprašanja 
državne statistike. 

14. člen 

Člani Sveta so: trije predstavniki državnega zbora, predstavnik državnega sveta, dva 
predstavnika vlade, predstavnik Banke Slovenije, po en predstavnik delodajalcev in 
delojemalcev, predstavnik sodne veje oblasti ter dva priznana strokovnjaka s področja 
statistične stroke. 

t 
Predstojnik urada je po svoji funkciji predsednik sveta. 

Institucije iz prejšnjega odstavka imenujejo člane Sveta. Po enega člana - predstavnika 
delojemalcev in delodajalcev Ekonomsko-socialni svet Vlade Republike Slovenije, dva 
priznana strokovnjaka s podrčja statistične stroke pa imenuje Satistično društvo kot 
strokovno interesna organizacija civilne družbe. 

Mandat članov Sveta traja 4 leta. 

Predlog za imenovanje Ime in priimek Poklic 

po ZDS - predsednik 
po ZDS- namestnica preds. 

S 
Državni zbor RS 
Državni zbor RS 
Državni zbor RS 
Državni svet RS 
Vlada RS 
Vlada RS 
Banka Slovenije 
Ekonomsko-socialni svet RS 
Ekonomsko-socialni svet RS 

Sodni svet RS 
Stitistično društvi Slovenije 
Statistično društvo Slovenije 
Sekretar Statističnega sveta 

Tomaž Banovec 
Irena Križman 
dr. Emil Erjavec 
mag. Marjan Šetinc 
Jožica Velišček 
dr. Milan Zver 
Alojz Senegačnik 
Marko Štrovs 
Alenka Jerkič 
Edvard Kržišnik (preds. deloj.) 
Nina Prcšern (preds. delodj 

Jernej Potočar 
prof. dr. Lea Brcgar 
ag. Anton Kramberger 
Boris Tkačik 

direktor SURS 
namestnica direktorja 
univerzitetni profesor 
raziskovalec PI 
generalna sekretarka DZ 
državni svetnik 
svetovalec Vlade 
svetovalec Vlade 
v.d. direktorja 
predsednik sindikata Lj. regije 
vodja službe za konjukturo in ek. 
politiko pri GZS 
vrhovni sodnik 
univerzitetni profesor 
raziskovalec za družboslovje, sociolog 
vodja biroja direktorja 
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POSLOVNIK 

Statističnega Sveta Republike Slovenije 

5. člen 

Pri Uradu se oblikujejo statistični sosveti za posamezna področja državne statistike. 
Oblikujejo se za širša zaokrožena področja, ki jih določa Nacionalni program statističnih 
raziskovanj in z njim povezane dejavnosti zbiranja podatkov iz administrativnih virov. 

Člane statističnih sosvetov, njihove predsednike in podpredsednike imenuje predstojnik 
Statističnega urada Republike Slovenije potem, ko pridobi mnenje Sveta. 

6. člen 

Statistični sosveti uskladijo svoje delo s programom dela Sveta. Pri tem so se ta telesa 
dolžna medsebojno obveščati, usklajevati naloge in poročati o uresničevanju svojih nalog 
in nastali problematiki. 

Za opravljanje posameznih nalog s svojega delovnega področja Svet lahko določi posebne 
delovne ali strokovne skupine. 

Seje delovnih in strokovnih teles sklicujejo predsedniki teh teles na lastno pobudo, v 
skladu s programom dela Sveta in na zahtevo Sveta ali predsednika Sveta. 

Za delo delovnih in strokovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika. 
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UPORABLJENE KRATICE V POROČILU 

ADS = Anketa o delovni sili 

AMP = Anketa o mnenju potrošnikov 
t 

AOP = Avtomatska obdelava podatkov 

BDP = Bruto domači proizvod 

BDV = Bruto dodana vrednost 

BEC = Broad Economic Categories 
Široke ekonomske kategorije 

BLAISE = Ime računalniške aplikacije 

BS = Banka Slovenije 

BSP = Banka statističnih podatkov 

CADI = Computer Assisted Design Interviewing 
Računalniško podprto anketiranje 

CADOS = Ime evropskega tezavra, ki pokriva področje statistike 

CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing 
Računalniško podprto telefonsko anketiranje 

CC = Classification by Type of Construction 
Klasifikacija po vrsti gradnje 

CEDN = Central and Eastern European Demographic Network 
Osrednje in Vzhodno evropsko demografsko omrežje 

CEFTA = Central European Free Trade Agreement 
Sporazum o prosti trgovini med državami Srednje Evrope 

CES = Conference of European Statisticians 
Konferenca evropskih statistikov 

CESD = European Centre for Statistical Development 
Evropski center za razvoj statistike 

CESTAT = Central European Cooperation in Statistics 
Združenje srednjeevropskih statističnih uradov 
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COBIB 

COBISS 

COFOG 

COICOP 

COMEXT 

COP 

CPA 

CPU 

CRP 

CTK 

CURS 

CVI 

DBA 

DURS 

EC 

ECE 

ECMT 

ECP 

Cooperative Online Bibliographic Base 
Vzajemna bibliografska baza podatkov 

Cooperative Online Bibliographic System and Services 
Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

Classification of Functions of Government 
Klasifikacija vladnih funkcij 

Classification of Individual Consumption by Purpose 
Klasifikacija individualne nameske potrošnje 

Community External Trade 
Zunanja trgovina Skupnosti 

Country Operational Programme 
Državni operacijski program 

Classification of Products by Activity 
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti 

Center za podporo uporabnikom 

Centralni register prebivalstva 

Centralna tehnična knjižnica 

Carinska uprava Republike Slovenije 

Center vlade za informatiko 

Data Base Administration 
Administracija baze podatkov 

Davčna uprava Republike Slovenije 

Economic Commission 
Ekonomska komisija 

Economic Commission for Europe 
Ekonomska komisija za Evropo 

European Conference of Ministers of Transport 
Evropska konferenca ministrov za transport 

European Comparison Programme 
Evropski program primerjave 
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EDIFACT 

EDISENT 

EEA 

EF 

EFTA 

EHIŠ 

EKD 

EMŠO 

EMU 

ERO 

ESA 95 

ESSPROS 

EU 

EUROSTAT = 

FAO 

FPBB 

GFEM 

GIS 

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport - UN/Edifact Draft Recommendation D. 96A 
Računalniška izmenjava podatkov za upravo, trgovino in transport 

Electronic Data Interchage between Statistics and Enterprises 
Računalniška izmenjava podatkov med statistiko in podjetji 

European Economic Area 
Evropsko gospodarsko območje 

Ekonomska fakulteta 

European Free Trade Association 
Evropsko združenje za prosto trgovino 

Evidenca hišnih številk 

Enotna klasifikacija dejavnosti 

Enotna matična številka občana 

Economic and Monetary Union 
Ekonomska in denarna unija 

Enotni register obratovalnic 

European System of Accounts 95 
Evropski sistem računov 95 

European System of Integrated Social Protection Statistics 
Evropski sistem integralnih statistik socialne zaščite 

European Union 
Evropska unija 

Statistical Office of the European Communities 

Food and Agriculture Organization 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 

Federal Planning Bureau of Belgium 
Zvezni belgijski urad za planiranje 

German Federal Environment Ministry 
Zvezno nemško ministrstvo za okolje 

Geographic Information System 
Geografski informacijski sistem 
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GODAR = Ime računalniške aplikacije 

GURS = Geodetska uprava Republike Slovenije 

GV IN = Gospodarski vestnik - Informacijski sistemi 

GZS = Gospodarska zbornica Slovenije 

HICP = Harmonised Indice of Consumption Prices 
Harmoniziran indeks cen potrošnih dobrin 

HKOM = Komunikacijska hrbtenica državnih organov 

HS = Harmonised Commodity Description and Coding System 
Harmoniziran sistem opisa dobrin in kodiranja 

IBM = International Business Machines Corporation 

IDA = Interchange of Data Between Administrations 
Izmenjava podatkov med upravami 

IDRISI = Ime računalniške aplikacije 

ILO = International Labour Organization 
Mednarodna organizacija za delo 

IMF = International Monetary Fund 
Mednarodni denarni sklad 

ISCED = International Standard Classification of Education 
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja 

IT = Information Technology 
Informacijska tehnologija 

IUS-INFO = Pravni in poslovni informacijski sistem 

KN = Kombinirana nomenklatura 

LAN = Local Are a Network 
Lokalno omrežje 

MDDSZ = Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MDS = Mednarodni denarni sklad 

MEOR = Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

MF = Ministrstvo za finance 
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MKGP = Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MMS = Mednarodni monetarni sklad 

MNZ = Ministrstvo za notranje zadeve 

MOL = Mestna občina Ljubljana 

MONEE = Public Policies and Social Conditions: Monitoring the Transition 
in Central and Eastern Europe 
Javne politike in socialne zadeve: Prikazovanje tranzicije v Srednji in 
Vzhodni Evropi 

MOP - Ministrstvo za okolje in prostor 

MOP-HMZ = Ministrstvo za okolje in prostor - Hidrometeorološki zavod 

MPZ = Ministrstvo za promet in zveze 

MSP = Mesečni statistični pregled 

MŠŠ = Ministrstvo za šolstvo in šport 

MVS = Operacijski sistem za IBM host 

NACE = Nomenclature Statistique des Activities economiques dans la 
Communautće Europćenne 
Statistična nomenklatura ekonomskih dejavnosti v Evropski skupnosti 

NIP = Nomenklatura industrijskih proizvodov 

NPSR = Nacionalni program statističnih raziskovanj 

NUK = Narodna in univerzitetna knjižnica 

NUTS = Nomenclature des Unites Territoriales pour Statistique 
Nomenklatura teritorialnih enot zq statistiko 

NT = New Technology 
Operacijski sistem za PC 

OBDRAZ = Ime računalniške aplikacije 

OCR = Optical Caracter Recognition 
Optično razpoznavanje znakov 

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
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PRILOGA 8 Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 

ORACLE 

OZN 

PE 

PECO 

PF 

PHARE 

PRODCOM 

PRS 

R&D 

RDRMES 

RIP 

ROS 

RR 

RTE 

RTV 

SAR 

SKD 

SL 

SRDAP 

SURS 

Ime programske opreme 

Organizacija združenih narodov 

Poročevalska enota 

Pays d'Europe Continentale et Orientale 
Dežele Srednje in Vzhodne Evrope 
Panelna anketa o novoustanovljenih podjetjih v državah Srednje in 
Vzhodne Evrope 

Pravna fakulteta 

Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their 
Economics 
Pomoč Poljski in Madžarski za obnovo njihovega gospodarstva 

Products of Community 
Proizvodi Skupnosti 

Poslovni register Slovenije 

Research & Development 
Raziskave in razvoj 

Raw Data Reporting Message - UN/Edifact Draft Recommenda- 
tion D. 96B 
Poročanje osnovnih podatkov 

Računalniška izmenjava podatkov 

Register organizacij in skupnosti 

Raziskave in razvoj 

Register teritorialnih enot 

Radio in televizija 

Sektor za administrativne registre 

Standardna klasifikacija dejavnosti 

Statistični letopis 

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

Statistični urad Republike Slovenije 
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Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 PRILOGA 8 

SVEZ 

TELER 

TPL 

TRANSFORM = 

UITP 

U MAR 

UN 

UNCSD 

Služba vlade za evropske zadeve 

Telematics for Enterprise Reporting 
Telematika za poročanje podjetij 

Table Producing Language 
Jezik za izdelovanje tabel 

Ime projekta (ZR Nemčija - R Slovenija) 

International Union of Public Transport 
Mednarodno združenje za javni potniški promet 

Urad za makroekonomske analize in razvoj 

United Nations 
Združeni narodi 

United Nations Commission on Sustainable Development 
Komisija Združenih narodov za z okoljem usklajen razvoj 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

UNICEF United Nations Children's Fund 
Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom 

UNISYS = Ime tipa računalnika 

UNIX = Operacijski sistem (programska oprema) 

UNPF = United Nations Population Fund 
Sklad Združenih narodov za prebivalstvo 

UOE = Unesco OECD Eurostat 
Vprašalnik 

WTO = World Tourism Organization 
Svetovna organizacija za turizem 

WTO = World Trade Organization 
Svetovna trgovinska organizacija 

ZT = Zunanja trgovina 

ZZZS = Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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UVODNA UGOTOVITEV 

Organizacijo, delo in pristojnosti Državnega pravobranilstva ureja Zakon o državnem 
pravobranilstvu (Ur l.RS, št. 20/97). Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike 
Slovenije in drugih subjektov določenih z Zakonom o državnem pravobranilstvu pred 
domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči. Subjektom, katere zastopa, tudi pravno svetuje. 

Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge določene s posebnimi zakoni in sicer: 

- Zakon o izvrševanju proračuna (Ur.l.RS, št. 5/96) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 72/98) 
- Zakon o davčnem postopku (Ur.l.RS, št. 18/96) 
- Zakon o denacionalizaciji (Ur.l.RS, Št. 27/91) 
- Zakon o upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 47/86) 
- Zakon o upravnih sporih (Ur.l.RS, št. 50/97) 
- Zakon o vzajemnosti (Ur.l. RS, št. 9/99) 

ORGANIZIRANOST DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu in na zunanjih . 
oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani, zunanji oddelki pa so v Mariboru, Celju, 
Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. 

Na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu je minister za pravosodje izdal dve odredbi in 
sicer Odredbo o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov, na podlagi 
katere ima Državno pravobranilstvo 34 državnih pravobranilcev in 17 pomočnikov državnega 
pravobranilca ter Odredbo o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, 
strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnega ter drugega osebja Državnega pravobranilstva, na 
podlagi katere ima Državno pravobranilstvo sekretaija, 17 višjih strokovnih sodelavcev, 5 
strokovnih sodelavcev ter 81 upravno-tehničnih ter drugih delavcev. 

Primerjava števila oseb po Odredbah z dejansko zasedenostjo mest pokaže, da postopek 
organiziranja organa še ni končan. Državno pravobranilstvo bo moralo zaposliti nove ljudi, 
saj obseg dela zahteva, da Državno pravobranilstvo zaposli sekretaija in računalniškega 
programerja ter ustanovi svojo računovodsko službo. 

Na dan 31. decembra 1998 je bilo v Državnem pravobranilstvu zaposlenih: 
- generalni državni pravobranilec 1 
- državni pravobranilci 28 
- pomočniki državnega pravobranilca 5 
- višji strokovni sodelavci 3 
- strokovni sodelavci 3 
- administrativnotehnični delavci 35 

SKUPAJ 75 
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S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki je bil 
sprejet dne 15.10.1998, začel pa je veljati dne 23.1.1999, je Državno pravobranilstvo dobilo 
nove zahtevne pristojnosti. 

S 14.7.1999 začne veljati nov Zakon o pravdnem postopku, ki je bil sprejet dne 25.3.1999. 
Zakon prinaša izredno pomembne vsebinske novosti, pri čemer daje strankam oz. njihovim 
zastopnikom odločilno vlogo pri vodenju postopka kot tudi pri zbiranju procesnega gradiva, 
pri tem pa je stranka zakonsko vezana na kratke roke. Takšna ureditev bo nedvomno že v fazi 
zbiranja dokazov zahtevala bistveno večjo angažiranost Državnega pravobranilstva. 

Glede na nove pristojnosti po Zakonu o kazenskem postopku in povečane obveznosti in 
obremenitve po Zakonu o pravdnem postopku bo moralo Državno pravobranilstvo svoje vrste 
okrepiti z novimi državnimi pravobranilci, pomočniki državnega pravobranilca in strokovnimi 
sodelavci. 

V okviru strokovnega usposabljanja si veliko obetamo od sklenjenega Sporazuma o 
ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju. S tem, ko je Državno pravobranilstvo 
podpisalo predmetni sporazum, je bil narejen velik korak k dodatnemu izobraževanju vseh 
zaposlenih na Državnem pravobranilstvu. Dosedaj so bili takšnega izobraževanja v glavnem 
deležni le sodniki in državni tožilci. 

VSEBINA DELA DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo je v letu 1998 obravnavalo skupaj 51116 zadev. Pripad novih zadev 
je bil 23716. Obseg zadev v letu 1998 je bil v primerjavi z letom 1997 približno enak, 
povečalo pa se je število nerešenih zadev ob koncu leta. Po stanju 31.12.1998 je imelo 
Državno pravobranilstvo nerešenih 33006 zadev, kar jć za 29 % več kot na dan 31.12.1997, 
ko je bilo nerešenih 25436 zadev. Stanje nerešenih zadev je v največji meri v soodvisnosti z 
reševanjem zadev na sodiščih. 

Sedežno Državno pravobranilstvo je v letu 1998 obravnavalo 55 % vseh zadev. Natančni 
podatki o obsegu zadev po sedežu in posameznih zunanjih oddelkih ter po njihovi vrednosti 
so razvidni iz prilog k poročilu. 

Sporne zadeve imajo različne temelje, vendar pa je pomembna ugotovitev, da se okrog 45 % 
zadev, ki jih obravnava Državno pravobranilstvo, nanaša na postopke pred Delovnimi in 
socialnimi sodišči. Zoper Republiko Slovenijo je bilo pred delovnimi in socialnimi sodišči 
vloženih 1601 tožb. Vrednost tožbenih zahtevkov je bila 223.729.287,00 SIT. Tožniki 
uveljavljajo plačilo premalo izplačanih osebnih dohodkov, premalo izplačanih odpravnin, 
dnevnic, stroškov za prevoz na delo, dodatkov za delovno dobo. Največ zahtevkov se nanaša 
na premalo izplačane dnevnice in potnih stroškov delavcev Ministrstva za notranje zadeve in 
Carinske uprave Republike Slovenije. Veliko je tudi zadev, ki se nanašajo na prenehanje 
delovnega razmerja, nezakonite odločbe, izdane v postopku prenehanja delovnega razmerja, 
nadomestila brezposelnim, vrnitev denarnega dodatka, varstva pravic iz pokojninskega 
zavarovanja. Pravde, ki se nanašajo na razlike v plačah, odpravninah in napredovanjih, so s 
svojim temeljem v zakonu, kljub najboljšemu strokovnemu zastopanju, že vnaprej izgubljene 
Državno pravobranilstvo si je vedno prizadevalo za sklenitev najoptimalnejših poravnav s 
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tožniki, saj lahko država zniža pravdne stroške le s sklenitvijo ustrezne poravnave s tožečo 
stranko 

V letu 1998 je Državno pravobranilstvo prejelo tudi preko 1300 zahtevkov pred vložitvijo 
tožbe. Zahtevki se nanašajo na neizplačane razlike plač v letu 1992, za katere je država v letih 
1994, 1995 izdala certifikate zaposlenim v državnih organih in negospodarstvu. Osebe, ki so 
certifikate prejele, le-teh niso mogle materializirati. V zahtevkih je napoved, da bodo vsi 
oškodovanci tudi vložili tožbe iz istega naslova, kar bo seveda pomenilo dodatno 
obremenjevanje sodišč in Državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo v predhodpem 
postopku ni pristopilo k natančnemu obravnavanju navedenih zadev, saj so že prihajajoče 
tožbe iz istega naslova pomenile, da bo potrebno v letu 1999 zelo natančno pristopiti k 
reševanju teh zahtevkov, saj vlagajo tožbe tako delavci, ki so bili zaposleni v državnih 
organih in tisti, ki so bili zaposleni v negospodarstvu. Pri obeh vrstah tožnikov pa je bila 
osnova za ugotavljanje razlike plač v letu 1992 in s tem podlaga za izdajo certifikatov različna 
in obravnavanje tega primera v letnem poročilu ni mogoče zajeti. 

SVETOVALNA FUNKCIJA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

Ocenjujemo, daje izjemno pomembna pravno-svetovalna funkcija Državnega pravobranilstva 
pri sklepanju pogodb, s katerimi za te subjekte nastajajo premoženjske pravice in obveznosti, 
pri sklepanju pogodb, s katerimi se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na 
nepremičninah ter pri reševanju drugih premoženjskih vprašanj. Državno pravobranilstvo je 
pregledalo pogodbe, ki jih je sklenila država v 2068 primerih. Prav tako je Državno 
pravobranilstvo podalo pravno mnenje za konkretno zadevo v 254 primerih. 

IZVAJANJE ZAKONITEGA ZASTOPANJA PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA 
ČLOVEKOVE PRA VICE 

Na podlagi 11 čl. Zakona o državnem pravobranilstvu Državno pravobranilstvo zastopa 
Republiko Slovenijo tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Zastopanje pred 
navedenim sodiščem pomeni za Državno pravobranilstvo izredno odgovorno in zahtevno 
nalogo, saj uspešna oz. neuspešna predstavitev in zastopanje države pomembno vpliva tudi na 
mednarodni ugled Republike Slovenije. 

Ne glede na gornje zakonsko določilo je do začetka leta 199& zastopanje Republike Slovenije 
pred navedenim sodiščem izvajala Vlada Republike Slovenije oz. njeni posamezni organi 
preko Ministrstva za zunanje zadeve. Kontaktiranje med Evropskim sodiščem oz. pred tem 
Evropsko komisijo za človekove pravice in državnim agentom - Državnim pravobranilstvom 
še sedaj poteka posredno preko Ministrstva za zunanje zadeve, kar povzroča časovne stiske 
pri pripravi podatkov za sodišče. 

Zaradi učinkovitejšega dela in sodelovanja je Državno pravobranilstvo opravilo strokovni 
razgovor s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Ustavnega sodišča in Varuha 
človekovih pravic. Sprejet je bil predlog, da naj bi komunikacija med Evropskim sodiščem in 
Državnim pravobranilstvom potekala neposredno, Državno pravobranilstvo pa bo tekoče 
obveščalo o zadevah Ministrstvo za zunanje zadeve in Vlado Republike Slovenije. 
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Dogovoijeno je tudi bilo, da bo Državno pravobranijstvo zaradi večplastnosti tovrstnih zadev 
(materialna škoda in škoda na ugledu države) pri oblikovanju stališč sodelovalo z 
Ministrstvom za zunanje zadeve, Ustavnim sodiščem. Varuhom človekovih pravic. Vlado 
Republike Slovenije in po potrebi z drugimi državnimi organi in institucijami. 

Do sedaj je bilo zoper Republiko Slovenijo vloženih 104 pritožb. Državno pravobranilstvo je 
v letu 1998 prejelo 5 zadev. Ugotavljamo, da se je sodišče v teh zadevah osredotočilo 
predvsem na kršitev 6.čl. Evropske konvencije o človekovih pravicah (razumni rok). Vsebina 
ostalih pritožb nam ni dostopna. 

r 
V zvezi z zastopanjem Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 
ugotavljamo, da je nujno potrebno funkcionarjem, ki opravljajo delo agenta Republike 
Slovenije, zagotoviti dodatno kvalitetno izobraževanje na področju varovanja človekovih 
pravic, kakor tudi na področju znanja tujih jezikov. 

ZASTOPANJE SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Državno pravobranilstvo je pred uveljavitvijo Zakona o državnem pravobranilstvu zastopalo 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju SKZG) v različnih 
postopkih pred sodišči. Gre za veliko število postopkov zaradi vložitve zemljiškoknjižnih 
predlogov, izpodbijanja javnih dražb, tožbenih zahtevkov na izročitev zemljiških parcel. Po 
uveljavitvi Zakona o državnem pravobranilstvu pa Državno pravobranilstvo zastopa SKZG le 
v postopkih po Zakonu o denacionalizaciji. V ostalih zadevah zastopa Državno 
pravobranilstvo državo, SKZG pa v isti zadevi ostane stranka, ki se sama zastopa, istočasno 
pa tudi servisira Državno pravobranilstvo s podatki, ki so potrebni za posamezno zadevo. 

Ker je ob velikem obsegu zadev prihajalo do vprašanj, v katerih zadevah je potrebno, da je 
SKZG stranka in ali ga Državno pravobranilstvo zastopa, je generalni državni pravobranilec 
sprejel navodilo, v katerem je za posamezne vrste zadev določil, kdaj nastopata država in 
SKZG kot sospornika in v katerih primerih Državno pravobranilstvo SKZG ne zastopa. 

SKZG je v mnogih zadevah ostal stranka brez zastopanja po Državnem pravobranilstvu, zato 
je predlagal zakonodajalcu spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, po katerem bi lahko Državno pravobranilstvo s pooblastilom pooblastil 
za zastopanje v posamezni zadevi. Ker smo tudi sami ugotovili, da SKZG izgublja pravde v 
mnogih zadevah zaradi neudeležbe pri procesnih dejanjih, smo zakonodajalcu predlagali, da 
zakon spremeni tako, da Državno pravobranilstvo zastopa SKZG v postopkih pred sodišči. 

V zvezi s postopki, ki se nanašajo SKZG, je potrebno omeniti oprostilne sodbe sodišč v 
kazenskih zadevah. Gre za kazniva dejanja tatvine lesa v državnih gozdovih, ko sodišča 
praviloma izrekajo oprostilne sodbe, tako, da mora Državno pravobranilstvo uveljavljati 
odškodnino za posekan in odpeljan les v civilni pravdi. Čeprav bi oškodovana država lahko 
prevzela kazenski pregon zoper storilca, pa ocenjujemo, da Državno pravobranilstvo 
subsidiarnih kazenskih postopkov ne bi vodilo zaradi obsežnosti dela na drugih zadevah in 
področjih. Menimo pa, da bi morala sodišča poostriti kazensko politiko in izrekati obsodilne 
sodbe za krajo lesa v državnih gozdovih, državna tožilstva pa ne bi smela umikati obtožnih 
aktov. 
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FUNKCIJA DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA V UPRA VNIH SPORIH 

S 1.1.1998 je pričelo z delom Upravno sodišče Republike Slovenije na podlagi Zakona o 
upravnem sporu (Ur l. RS, št. 50/97). Stranka v upravnem sporu je na podlagi 17.člena 
Zakona o upravnem sporu tudi zastopnik javnega interesa. Z 2. odstavkom 18. člena istega 
zakona je bila Državnemu pravobranilstvu dana lastnost stranke. V letu 1998 je bilo 
Državnemu pravobranilstvu vročenih 2845 zadev. Državno pravobranilstvo je priglasilo javni 
interes v 408 zadevah, v 71 zadevah pa je državni pravobranilec vložil tožbo iz naslova 
varovanja javnega interesa. V 67 zadevah so bile vložene tožbe zaradi nepravilne uvrstitve v 
plačilni razred, v 3 zadevah zaradi prepovedi prodaje izdelkov zaradi varovanja zdravja 
potrošnikov in v 1 zadevi zaradi zaščite označbe porekla blaga. 

Ocenjujemo, da je sodelovanje Državnega pravobranilstva v upravnem sporu pomembno, 
ugotavljamo pa, da pravni standard glede javnega interesa še ni izoblikovan. 

USPEŠNOST ZASTOPANJA 

Zastopanje v letu 1998 je bilo v vrednostno pomembnih zadevah uspešno. Kot primere 
uspešno zaključenih pravd izpostavljamo spodaj navedene zadeve: 

Promdei Banka d.d., Zagreb je vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi plačila 
1.620.000.000,00 SIT. Tožeča stranka je uveljavljala materialno škodo zaradi izpada 
dohodka, ki je posledica kazenskega postopka, ki se je vodil zoper direktoija banke in zaradi 
neupravičenega 10-dnevnega pripora direktoija banke. Prvostopno sodišče je zahtevek tožeče 
stranke v celoti zavrnilo, ker je bil razlog za pripor utemeljen, saj je obstajala nevarnost, da bi 
osumljenec uničil sledove kaznivega dejanja. 

Republika Slovenija je vložila tožbo zoper Občino Piran zaradi plačila 150.062.000,00 SIT z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Občina Piran je namreč prodala staro piransko bolnišnico, 
pri tem pa je kupnino, kljub dogovoru obalnih občin o temeljih družbenega plana obale, da 
bodo denar od ostalih objektov vplačali v korist Bolnišnice Izola, zadržala zase. Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije je že ugodilo tožbenemu zahtevku Republike Slovenije po 
temelju, da je Republika Slovenija upravičena do vrnitve kupnine. Prvostopno sodišče je 
ugodilo zahtevku Republike Slovenije tudi glede višine, vendar se je Občina Piran zoper 
sodno odločbo pritožila. 

Gospodarska družba Spaick Vlačilci je vložila zoper Republiko Slovenijo tožbo zaradi 
nezakonitega dela državnega organa in zahtevala plačilo odškodnine v tolarski protivrednosti 
3.822.009,36 USD. Sodišče je ugotovilo, da odškodninska odgovornost Republike Slovenije 
ni podana inje tožbeni zahtevek zavrnilo. Sodba je pravnomočna. 

Posamezne občine so tik pred sprejemom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
prenašale kmetijska zemljišča na takratni Sklad stavbnih zemljišč občine z namenom, da bi ta 
zemljišča zadržala zase. Kmetijska zemljišča, ki so bila takrat v lasti občine, so s sprejemom 
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ex lege postala last 
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Republike Slovenije. Očitno je šlo za Spekulativne namene, s prenosom pa bi nastala za 
Republiko Slovenijo velika škoda, saj je šlo za zelo velike površine zemljiških parcel. 
Državno pravobranilstvo je vložilo tožbe in v nekaterih primerih so bile že izdane sodbe v 
korist Republike Slovenije. 

Državno pravobranilstvo je tudi doseglo spremembo pravnega stališča glede odškodninske 
odgovornosti za škodo, ki je nastala v času služenju vojaškega roka osebam - vojakom iz 
drugih republik bivše SFRJ. Po vloženi reviziji Državnega pravobranilstva je Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije razveljavilo sodbo Višjega sodišča v Kopru, s katero je bila 
Republika Slovenija obsojena na plačilo rente, pri tem pa je sprejelo stališče, da Republika 
Slovenija odgovarja le za tisto škodo, ki je nastala njenim državljanom zaradi škodnega 
ravnanja JLA kot organa bivše federacije ne glede na kraj škodnega dogodka. Tožnik, ki je 
državljan BIH in v Republiki Sloveniji ni imel stalnega prebivališča, nima pravne podlage za 
svojo teijatev proti Republiki Sloveniji. 

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 

V sklop vprašanj s finančnimi posledicami sodi razlastitvena problematika. V praksi je 
pridobivanje zemljišč za gradnjo različnih infrastrukturnih objektov, zlasti za ceste, na 
dnevnem redu. Zemljišča se od zasebnopravnih subjektov pridobivajo in prenašajo na 
subjekte javnega prava s pogodbami namesto razlastitve. V tem pravnem prometu 
ugotavljamo, da ni nobenih trdnih meril glede višine odškodnin. Stare metodologije za 
ocenjevanje vrednosti so bile razveljavljene, ker smo prešli na tržni sistem vrednotenja. Novih 
metodologij še ni, ker trg še ne deluje. Zakon o stavbnih zemlijščih namreč določa, da 
odškodnina za odvzeto nepremičnino obsega vrednost nepremičnine in stroške povezane z 
razlastitvijo. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v letu 1998 izvedlo izobraževanje sodnikov in 
državnih pravobranilcev glede vrednotenja nepremičnin. Državni pravobranilci so se udeležili 
tudi strokovnega posveta, ki ga je organiziral Zavod za tehnično izobraževanje v Ljubljani v 
sodelovanje z Združenjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Republike Slovenije za 
gradbeno stroko. Skupna ugotovitev obeh izobraževanj je, da je napačno mišljenje, da lahko 
samo na podlagi sprejetih standardov vrednotenja nepremičnin uveljavimo tržno vrednotenje 
nepremičnin v Sloveniji. Predpogoj za uveljavitev tržnega vrednotenja nepremičnin v 
Sloveniji je sprejem ustrezne zakonodaje, uvedba, vzdrževanje in vodenje evidence 
nepremičninskih transakcij, vključno z njihovimi cenami in ocena izhodiščne vrednosti 
stavbnih zemljišč. V praksi se sedaj namreč srečujemo s primeri, da državljani za izgubljene 
nepremičnine zahtevajo visoke odškodnine, katere presegajo razumne meje. Dogaja se, da več 
različnih cenilcev isto nepremičnino ocenjuje različno, vsak z višjo vrednostjo. To povzroča 
velike težave državi in sodiščem v razlastitvenih postopkih. Državno pravobranilstvo je o teh 
problemih obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

i 
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ŠKODE ZARADI ŠKODLJIVIH POSLEDIC AZBESTA 

Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur.l. RS, št. 36/96) je določil, da se je 
država zavezala v proračunu zagotoviti sredstva za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen. 
Republika Slovenija je subsidiarno prevzela obveznosti v zvezi z izplačilom odškodnin 
delavcem, ki so oboleli za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu. 
Tovrstne zahtevke obravnava zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Novi Gorici. 
Oddelek ima trenutno v delu 35 tožb, katerih skupna vrednost se glasi na 584.217.472,40 5>IT. 
Ker Republika Slovenija ni neposredno tožena stranka, je Državno pravobranilstvo za 
Republiko Slovenijo v postopkih priglasilo intervencijo. Država lahko v pravdi le z 
intervencijo uveljavlja konkretne ugovore in s tem doseže, da bi sodišče čimbolj natančno 
ugotovilo, ali je posamezni tožnik upravičen do predmetne odškodnine. Intervencija je bila 
potrebna tudi zaradi tega, ker smo ugotovili, da je bila tožena stranka Salonit Anhovo v 
postopku pred sodiščem zelo neaktivna. Takšno ravnanje tožene stranke je tudi razumljivo, 
saj bo na koncu država tista, ki bo morala plačati prisojene odškodnine.. 

Po ugotovitvah Državnega pravobranilstva ima Okrožno sodišče v Novi Gorici še precej 
tovrstnih zadev, katerih ni vročilo zakonitemu zastopniku Republike Slovenije v izjavo o 
eventuelni intervenciji. Državno pravobranilstvo je pozvalo sodišče, da Republiko Slovenijo 
seznani o ostalih tožbah in ji omogoči vstop v pravdo. 

ODŠKODNINE NEUPRA VIČENO OBSOJENIM 

Dne 23.10.1998 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 
postopku. Spremembe so se nanašale tudi na 539. in 540. člen ZKP, ki ureja predhodni 
postopek za reševanje odškodninskih zahtevkov neupravičeno obsojenih oseb. Po dosedanjem 
določilu Zakona o kazenskem postopku je predhodne postopke reševalo Ministrstvo za 
pravosodje. Po spremembi zakona bo te vloge obravnavalo Državno pravobranilstvo. 
Ocenjujemo, da pomeni prenos pristojnosti na Državno pravobranilstvo priznanje strokovne 
usposobljenosti Državnega pravobranilstva za obravnavanje predmetnih zahtevkov. Menimo, 
da bo Državno pravobranisltvo sposobno hitro in strokovno odločati o posameznih zahtevkih. 
Če pa v predhodnem postopku ne bi prišlo do rešitve celotnega razmerja med oškodovancem 
in državo, pa bo lahko Državno pravobranilstvo v pravdnem postopku zelo hitro podalo 
odgovore na navedbe tožnikov, saj bo ob prejemu tožbe že razpolagalo z vso dokumentacijo 
in ne bo dodatnih težav pri zbiranju podatkov za sestavo odgovorov na tožbo. 

♦ 

D EN A C IONALIZA CIJSKI POSTOPKI IN VRAČANJE ZAPLENJENEGA 
PREMOŽENJA PO ZAKONU O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 

V letu 1998 je imelo Državno pravobranilstvo v delu 7447 denacionalizacijskih zadev in 337 
zadev po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljevanju ZIKS). Od navedenih zadev 
je bilo končanih 978 denacionalizacij skih zadev in 120 zadev po ZIKS-u. 

t 
V septembru 1998 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o denacionalizaciji. 15. 
člen citiranega zakona omejuje položaj stranke v postopku ugotavljanja državljanstva kot 
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predhodnega vprašanja v postopku za denacionalizacijo na upravičenca in njegove pravne 
aslednike. Državnemu pravobranilstvu je na podlagi 23. člena citiranega zakona dana možnost 
vložitve predloga za obnove zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku 
denacionalizacije, tudi iz razloga, če je bila nepravilno izdana pozitivno ugotovitvena odločba 
o državljanstvu. Ob taki zakonski ureditvi se Državnemu pravobranilstvu zastavlja vprašanje 
uspešnosti obnove zoper ugotovitvene odločbe o državljanstvu. 

Dne 5.2.1998 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij, ki med drugim določa, da se za vračanje zaplenjenega premoženja 
smiselno uporabljajo določila Zakona o denacionalizaciji. To pomeni, da predlagatelji n'iso 
upravičeni do izgube na dohodku in da se predlagateljem v primeru nemožnosti vračanja v 
naravi, izplača odškodnina v obveznicah in ne več v gotovini. Po 5. točki 145b. člena je 
Republika Slovenija dolžna s posebnim zakonom urediti izdajo obveznic za izplačilo 
odškodnine po ZDCS-u. Razlog, da pretežni del zahtevkov še ni rešen, je v dejstvu, da država 
zgoraj navedenega zakona o izdaji obveznic še ni sprejela. 

Pričakujemo, da se bo število zahtevkov po ZEKS-u povečalo, saj je z odločbo Ustavnega 
sodišča opr. št. U-I 43/96 in spremembami ZIKS-a-G namesto občine kot zavezanec vstopila 
Republika Slovenija. 

STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNIH PORA VNA V 

V letu 1998 je Državno pravobranilstvo obravnavalo 1842 zadev, ki se nanašajo na prijave 
terjatev Republike Slovenije v stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav. Skupna 
vrednost vloženih prijav je 361.824.765.170,24 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Med 
prijavami izstopa prijava Republike Slovenije v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika 
FOTONA d..d, Ljubljana v znesku 120.079.959.052,80 SIT z zamudnimi obrestmi. 

V letu 1998 je Državno pravobranilstvo vložilo prijave v 526 novih zadevah. Pred letom 
1998 je Državno pravobranilstvo torej vložilo prijave v stečajne postopke in postopke 
prisilnih poravnav v 1316 zadevah. Ugotavljamo, da se predmetni postopki še vedno rešujejo 
počasi. 

Pomemben je tudi podatek, da je bilo v letu 1998 zaključenih 32 stečajnih postopkov, v 
katerih je Državno pravobranilstvo prijavilo teijatve za 233.308.371,16 SIT. Republika 
Slovenija in ostali upniki do plačila terjatev v teh zadevah ne bodo prišli, saj so bili stečajni 
postopki zaključeni zato, ker stečajni dolžniki niso imeli sredstev niti za pokrivanje stroškov 
stečajnega postopka. 

ŠIRJENJE TEMELJEV ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV ZOPER DRŽA VO 

Število odškodninskih zahtevkov zoper državo zaradi nepravilnega dela njenih organov je v 
stalnem porastu. Odškodninski zahtevki se nanašajo na nepravilno delo sodišč in delo 
upravnih organov v upravnih postopkih. Ugotavljamo tudi, da tožniki uveljavljajo 
odškodninske zahtevke zaradi nepravočasno sprejetih predpisov oz. omejevanja pravic 
pravnim in fizičnim osebam. Pojavljajo se zahtevki žrtev vojnega nasilja, zahtevki v zvezi z 
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omejevanjem višine premije pri avtomobilskem zavarovanju, odškodninami zaradi škod, ki so 
jih povzročile poplave, zahtevki pooblaščenih investicijskih družb zaradi neurejenega 
lastninjenja oz. vnovčenja lastninskih certifikatov, zahtevki občine zaradi izpada deleža od 
koncesijskih dajatev igralnic in izpada prihodkov iz posebnega prometnega davka. 

ZAKLJUČEK 
< * 

Število tožb zoper Republiko Slovenijo narašča. Vzroki naraščanja števila tožb so delno 
razvidni iz poročila. 

Država je pričela v večji meri skrbeti za izterjavo neplačanih obveznosti, kar se kaže v večjem 
številu vloženih izvršilnih predlogov (v letu 1997 smo za državo vložili 932 izvršilnih 
predlogov, v letu 1998 pa 2441 izvršilnih predlogov) in v rednejšem prijavljanju teijatev v 
stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav. 

Neposredno sodelovanje med Državnim pravobranilstvom kot strokovno institucijo in 
državnimi organi, zaradi doseganja optimalnih rešitev v spornih zadevah in zaradi eventuelne 
preventive, seje v letu 1998 izkazalo za uspešno in učinkovito. To sodelovanje bo Državno 
pravobranilstvo dograjevalo z novimi oblikami. 

Lucijan BEMBIČ 
generalni državni pravobranilec 

Priloge: 
- priloga 1 (številčni pregled obravnavanih zadev v letu 1998) 

priloga 2 (letno statistično poročilo za leto 1998 - skupaj v delu) 
priloga 3 (letno statistično poročilo za vse vpisnike za leto 1998) 

- priloga 4 (vrednostni pregled obravnavanih zadev na Državnem pravobranilstvu v letu 
1998) 
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priloga 1 

ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV 

V LETU 1998 

NASLOV PRAVDE 
STEČAJI 

IZVRŠBE DENACIONALIZACIJA 
ZAPLEMBA 

PISNA 
PRAVNA 
MNENJA 

POGODBE 

RAZL.. R., 
N..JP., ZAUP., 

PERS. 

SKUPAJ 

DP OOD. CELJE 

DP ODD. KOPER 

DP OOD. KRANJ 

DP OOD. MARIBOR 

DP ODD. MURSKA SOBOTA 

DP ODD NOVA GORICA 

DP ODD NOVO MESTO 

DP ODD PTUJ 

DP LJUBLJANA 

649 

563 

383 

1131 

422 

449 

510 

153 

6697 

524 

222 

138 

962 

427 

163 

580 

246 

1571 

465 • 
144 

643 

836 

359 

202 

874 

435 

3826 

1 

12 

7 

4 

4 

5 

3 

2286 

1536 

544 

709 

2220 

2398 

800 

1145 

2109 

13759 

3175 

1473 

1885 

5156 

3610 

1618 

3114 

2946 

28139 

SKUPAJ: 10957 4833 7784 2322 25220 51116 
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priloga 4 

VREDNOSTNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV NA DRŽAVNEM 
PRA VOBRANILSTVU V LETU 1998 

S 

I 
I 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kot tožnik oz. upnik 
(vrednost v SIT) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kot toženec, dolžnik oz. zavezanec 
(vrednost v SIT) 

PRAVDE 17.709.107.975,16 158.267.685.376,46 
IZVRŠILNI POST. 11.826.888.230,87 353.819.721,76 
ZIKS / zaradi sprememb ZIKS nedoločljivo 
STEČAJ 361.824.765.170,24 / 
vrednost zahtevkov 
SKUPAJ: 

391.360.761.376,27 158.621.505.098,22 

VREDNOST POGODB V SIT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
prodajalec 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kupec 

15.600.560,00 360.192.913,45 

VREDNOST NESPORNIH ZADEV V SIT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
predlagatelj oz. udeleženec 
94.960.381,00  

+ 7447 denacionalizacijskih zahtevkov v naravi in ovrednotenih 6.844.239.874,60 SIT 

4. junij 1999 127 poročevalec, št. 37 



BELEŽKE 

poročevalec, št. 37 128 4. junij 1999 

■ 



-    
4. junij 1999 129 poročevalec, št. 37 



BELSžKi  
— — 

I.'.;:' 
■ 

, < 

■„> . v!;,. 

. 

, O • • / ' ■ . • 

poročevalec, št. 37 
    

130 4. junij 1999 



Ar 

NAROČILNICA I 

Ime in priimek:  __    i 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:   

Podjetje: I 

Davčna številka:   I 

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 I 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. | 
 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761 -215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, seta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prometa 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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