
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 10. maj 2001 Letnik XXVII St.36 

POROČILI 
- Drugo poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 182-1 

- Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije o delu in uresničevanju Nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj v letu 2000 - EPA 187 - III 

3 

21 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Drugo poročilo o 

IZVAJANJU ZAKONA 0 

UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI IN 

SEZNAM IZDANIH ODLOČB 

-EPA 182 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-14/2001-1 
Ljubljana, 18.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 12. aprila 2001 
sprejela: 

- Drugo poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti 
in seznam izdanih odločb, 

ki ga pošilja na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o 
ugotavljanju vzajemnosti. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. UVOD 

Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

33/91, 42/97 in 66/00, v nadaljevanju: Ustava RS) pridobivajo lastninsko pravico na 

nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogojem vzajemnosti in pod pogoji, ki jih 

določa zakon oziroma mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor. Oba pravna 

akta (zakon in mednarodno pogodbo) mora državni zbor sprejeti z dvotretjinsko 

večino glasov vseh poslancev. 

V skladu z navedeno ustavno določbo je torej pravica tujih državljanov do pridobitve 

lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji odvisna od odločitve 

zakonodajalca, sprejete z absolutno kvalificirano večino1, poleg tega pa še od 

obstoja vzajemnosti, ki je po prvem odstavku 7. člena Zakona o ugotavljanju 

vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99, v nadaljevanju: ZUVza) podana takrat, ko 

državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v 

državi tujca lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah pod enakimi ali 

podobnimi pogoji, pod katerimi lahko pridobivajo lastninsko pravico na 

nepremičninah v Republiki Sloveniji tujci, in izpolnjevanje katerih za državljana 

Republike Slovenije ali pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno 

težje kot je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano izpolnjevanje pogojev za 

tujce (materialna vzajemnost). 

Pri tem velja opozoriti še na dve veljavni pravni normi, in sicer na drugi odstavek 3. 

člena ZUVza, po katerem se njegove določbe ne uporabljajo, če sta z zakonom ali z 

mednarodno pogodbo, ki urejata pogoje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 

nepremičninah, določena drugačen način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, ter 

na 153. člen Ustave RS, po katerem morajo biti zakoni v skladu s splošno veljavnimi 

načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je 

ratificiral državni zbor. Iz navedenih določb namreč izhaja, da se upravni postopki za 

ugotovitev materialne vzajemnosti na podlagi ZUVza ne izvajajo v primerih, ko je to v 

Tako visoko soglasje poslancev Državnega zbora zahteva Ustava RS samo še za sprejem ustavne 
spremembe, zakona o volilnem sistemu in zakona o volitvah v državni svet, iz česar izhaja, da je 
ustavodajalec pridobitvi lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji pripisal 
izjemen pomen, ki zahteva od zakonodajalca premišljeno odločitev 
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nasprotju s samo mednarodno pogodbo, npr. ko le-ta določa drugo vrsto vzajemnosti 

(formalno2 vzajemnost). 

2. MEDNARODNE POGODBE, KI OB POGOJU MATERIALNE VZAJEMNOSTI 

OMOGOČAJO TUJCEM PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA 

NEPREMIČNINAH V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Državni zbor Republike Slovenije je do danes sprejel samo eno mednarodno 

pogodbo, v skladu s katero je za primere, ko tujci pridobivajo lastninsko pravico na 

nepremičninah v Republiki Sloveniji, potrebno izvesti upravni postopek za ugotovitev 

materialne vzajemnosti po ZUVza, in sicer Evropski sporazum o pridružitvi med 

Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami 

članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter 

Protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 

Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki 

delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS, MP, št. 13/97; i/ 

nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum). V skladu z njegovo Prilogo XIII je 

državljanom držav članic EU zagotovljena pravica do nakupa nepremičnin na 

ozemlju Republike Slovenije, če izpolnjujejo dva pogoja, in sicer pogoj vzajemnosti3 

ter pogoj triletnega stalnega bivališča na sedanjem ozemlju Republike Slovenije4. 

Poleg tega v Republiki Sloveniji še vedno velja Trgovinska pogodba med Združenimi 

državami Amerike in Srbijo z dne 14.10.1881^, ki se uporablja na podlagi načela 

kontinuitete bilateralnih mednarodnih pogodb po Dunajski konvenciji o nasledstvu 

2 Razlika med materialno in formalno vzajemnostjo je v tem, da so v primeru obstoja formalne 
vzajemnosti, tuji državljani glede določenih pravic izenačeni z domačimi državljani, v primeru 
materialne vzajemnosti pa so tuji državljani glede določenih pravic v domači državi obravnavani enako, 
kakor domači državljani v državi tega tujca. Za obstoj materialne vzajemnosti tako ni nujno, da so 
tujcem v domači državi zagotovljene enake pravice kot domačim državljanom, kar pa je bistveni 
element formalne vzajemnosti. 
3 Pogoj vzajemnosti izhaja že iz 68. čiena Ustave RS, kar pomeni, da bi se ugotavljal, tudi če v 
Pridružitvenem sporazumu ne bi bil posebej določen. 4 

Pogoj triletnega stalnega bivališča na sedanjem ozemlju Republike Slovenije bo veljal samo do 
1.2.2003. Ugotavlja se z odločbo, ki jo izda upravna enota, na območju katere se nahaja kraj, v 
katerem je imel upravičenec prijavljeno zadnje stalno bivališče, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00) in z Navodilom o načinu ugotavljanja stalnega 
bivališča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem ozemlju RS (Uradni list RS, št. 4/99). 
5 Veljati je začela 15.11.1882 in bila spremenjena 4.5. in 3.10. 1946 s sporazumom med Združenimi 
državami in Jugoslavijo. 
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držav glede pogodb6 in 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o 

samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), v 

skladu s katerim na ozemlju Republike Slovenije še vedno veljajo mednarodne 

pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo. Navedena 

pogodba zagotavlja državljanom ZDA pridobitev lastninske pravice na nepremičninah 

v Republiki Sloveniji po klavzuli največjih ugodnosti, torej pod enakimi pogoji, kot 

veljajo za tiste tuje državljane, ki imajo v Republiki Sloveniji zagotovljen najugodnejši 

pravni režim (v primerjavi z ostalimi tujimi državljani) za pridobitev nepremičnin 

(trenutno so to državljani držav članic EU). 

Lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pa lahko na podlagi 

prvega odstavka 23. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih (Akt o 

nasledstvu je objavljen Uradnem listu RS, št. 35/92; sama konvencija pa v Uradnem 

listu SFRJ, MP, št. 2/64) pridobijo tudi tuje države, če jo potrebujejo za opravljanje 

dejavnosti diplomatskega in konzularnega predstavništva, pri čemer se po 13. členu 

ZUVza šteje, da je vzajemnost v teh primerih podana, če ima Republika Slovenija 

enake pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za opravljanje 

dejavnosti diplomatsko-konzufarnega predstavništva, kot jih tuja država določa za 

tretje države (vzajemnost po klavzuli največjih ugodnosti). Potrdilo o tem izdaja tujim 

državam Ministrstvo za zunanje zadeve. 

3. ZAKONI, NA PODLAGI KATERIH LAHKO TUJCI, OB POGOJU MATERIALNE 

VZAJEMNOSTI PRIDOBIJO LASTNINSKO PRAVICO NA NEPREMIČNINAH V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

Državni zbor na podlagi 68. člena Ustave RS še ni sprejel nobenega zakona, ki bi 

tujcem omogočal pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, vendar pa je v 

Republiki Sloveniji še vedno v veljavi Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15- 

645/76 in naslednje), ki tujcem omogoča pridobitev lastninske pravice na podlagi 

dedovanja (6. člen). V teh primerih je potrebno ugotoviti tudi obstoj materialne 

vzajemnosti, vendar pa se le-ta po prvem odstavku 4. člena ZUVza domneva do 

6 Pogodbenica te konvencije je tudi Republika Slovenija. 
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dokaza o nasprotnem, če gre za zakonito dedovanje oziroma oporočno dedovanje, 

ko je dedič tujec, ki bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju. 

4. IZVAJANJE POSTOPKA ZA UGOTOVITEV MATERIALNE VZAJEMNOSTI 

4.1. Potek postopka in problematika pridobivanja podatkov o tujih pravnih 

redih 

Postopek za ugotovitev materialne vzajemnosti se začne z vložitvijo vloge, ki mora 

vsebovati osebne podatke tujca (v obliki javne listine v originalu ali overjeni fotokopiji, 

pri čemer morajo biti omenjene listine, v skladu z mednarodnimi pogodbami, potrjene 

tudi z ustrezno potrditvijo »apostille«), dokazilo o državljanstvu (v obliki javne listine v 

originalu ali overjeni fotokopiji), zemljiškoknjižni izpisek, izjavo o tem, za kakšne 

namene se nepremičnina pridobiva, listino s podatki o nepremičnini, ki jo izda 

pristojna izpostava Geodetske uprave Slovenije in listino, s katero tujec izkazuje 

pravni interes, t.j. vsaj enega od pogojev za pridobitev lastninske pravice po zakonu 

ali mednarodni pogodbi (zaenkrat je to lahko samo odločba o ugotovitvi triletnega 

stalnega bivališče na ozemlju Republike Slovenije oziroma sklep o prekinitvi 

zapuščinskega postopka). 

V skladu z ZUVza se šteje, da je vloga popolna, ko Ministrstvo za pravosodje poleg 

teh listin pridobi še podatke o pravnem redu, ki ureja pridobivanje lastninske pravice 

na nepremičninah v državi, katere državljan je vlagatelj. Omenjene podatke pridobiva 

ministrstvo z zaprosilom, ki ga po diplomatski poti pošlje tuji državi, če oceni, da 

podatki iz tekoče evidence niso zadostna podlaga za odločanje v posamezni zadevi. 

Pridobivanje teh podatkov po diplomatski poti povzroča Ministrstvu za pravosodje 

številne težave, saj so informacije, ki mu jih posredujejo tuje države pogosto 

nepopolne. Pri ugotavljanju materialne vzajemnosti je namreč potrebno presojati tudi 

pomembnost razlik v pravnih redih in dovršenost postopkovnih pravil z vidika 

pravnega varstva pravic za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, le-ta pa 

niso določena samo v zakonih, ki v določeni državi urejajo poseben položaj tujcev, 

temveč tudi v številnih zakonih in podzakonskih predpisih, ki veljajo tudi za domače 
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državljane in spadajo v različna upravna področja. Poleg tega ima v zveznih državah 

vsaka enota lasten pravni režim glede možnosti pridobivanja lastninske pravice na 

nepremičninah, pri čemer so določene številne izjeme od splošne ureditve in druge 

posebnosti, ki se nanašajo zgolj na določene vrste nepremičnin (npr. kmetijska, 

gozdna, stavbna zemljišča) oziroma določena posebna območja (npr. vojaško, 

počitniško, kulturni in naravni spomeniki). Pridobivanje tako podrobnih informacij 

poteka počasi (še posebej v primeru nepopolnih odgovorov), saj mora Ministrstvo za 

pravosodje zaradi odsotnosti posebnih mednarodnih dogovorov o medsebojnih 

obvestilih o tujem pravu, ki bi veljali tudi za upravno področje, posredovati zaprosila 

po navadni (in zapleteni) diplomatski poti. Povprečen čas od podanega zaprosila pa 

do pridobitve odgovora o veljavnem pravnem redu tuje države je tako pri devetnajstih 

poslanih zaprosiiih znašal 3,1 mesece, povprečen čas, v katerem je Ministrstvo za 

pravosodje uspelo pridobiti popolne informacije pa 3,5 mesecev. Bolj pa so 

problematične nekatere zadeve, ki so še v obravnavi in glede katerih Ministrstvo za 

pravosodje ni prejelo popolnega odgovora, čeprav je zaprosilo poslalo že pred več 

kot štirimi meseci. Le-te se nanašajo na nepremičnine (npr. kulturne spomenike, 

obrambna območja), ki so predmet posebnega pravnega režima, njihovo 

pridobivanje pa je pogosto pogojeno z upravnimi soglasji oziroma predkupnimi 

pravicami, ki se upoštevajo ne glede na to, ali je pridobitelj domač ali tuj državljan. 

Ministrstvo brez pridobitve podatkov o teh posebnostih ne more izdati odločbe o 

ugotovitvi vzajemnosti, zato se postopki neprimerno zavlečejo. Omenjeni problem se 

bo seveda razrešil takoj, ko bo Ministrstvo za pravosodje pridobilo zaprošene 

podatke, saj lahko le-te uporabi tudi v bodočih podobnih zadevah. 

4.2. Problematika dopustnosti pridobitve lastninske pravice tujcev na podlagi 

nekaterih pravnih temeljev, ki jih zakon oziroma mednarodna pogodba ne 

predvidevata 

Ministrstvo za pravosodje pri izvajanju postopkov ugotavljanja materialne 

vzajemnosti ugotavlja, da trenutno v Sloveniji ne velja noben zakon oziroma 

mednarodna pogodba, ki bi izrecno določala, da lahko tujci pridobijo lastninsko 

pravico na nepremičninah tudi na podlagi pravnih temeljev, kot so pravni posel 
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menjave7, razdružitev skupnega premoženja (med bivšima zakoncema, če je eden 

od njiju tuj državljan), razdelitev skupne nepremičnine8 (med solastniki), pridobitev 

nadomestne nepremičnine pri razlastitvi oziroma pravni posel menjave, sklenjene 

namesto razlastitve. V teh primerih tako obstaja zakonska praznina, kar v praksi 

povzroča številne težave. Zmotno je namreč prepričanje, da je dopustnost 

navedenega razpolaganja urejena v ZUVza, saj le-ta ureja ugotavljanje samo enega 

od pogojev, ki jih morajo tujci izpolnjevati pri pridobivanju lastninske pravice na 

nepremičninah v Republiki Sloveniji, to je obstoj vzajemnosti, ne pa tudi ostalih 

pogojev. Le-ti morajo biti določeni v drugih mednarodnih pogodbah in zakonih, ki jih 

državni zbor sprejme z absolutno kvalificirano večino. Zgolj obstoj vzajemnosti torej 

še ne pomeni, da lahko tujec pridobi lastninsko pravice na nepremičninah v Republiki 

Sloveniji, temveč mora biti hkrati sprejet tudi poseben zakon oziroma mednarodna 

pogodba, ki določenim tujcem, pod določenimi pogoji (ali pa tudi brezpogojno) 

priznava pravico do pridobitve lastnine v Republiki Sloveniji. Brez takšnega zakona 

oziroma mednarodne pogodbe se postopek ugotavljanja vzajemnosti sploh ne more 

izvesti, saj tujec za to nima pravnega interesa (glej tretji odstavek 8. člena ZUVza). 

ZUVza sicer za nekatere izmed zgoraj navedenih pravnih temeljev (menjava in 

menjava namesto razlastitve) določa, da vzajemnosti za pridobitev lastninske pravice 

ni potrebno ugotavljati (prvi in drugi odstavek 6. člena ZUVza), iz česar pa izhaja 

samo to, da odločba Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi obstoja materialne 

vzajemnosti v teh primerih ni potrebna, ne pa tudi, da lahko na podlagi teh temeljev 

vsak tujec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. 

Odgovor na vprašanje, ali gre pri obravnavanih primerih za dopustno razpolaganje, 

je zato povezan z zapolnitvijo navedene pravne praznine oziroma z interpretacijo 

besedila 14., 33., 68. in 69. člena Ustave RS, upoštevajoč cilj, ki ga je ustavodajalec 

zasledoval pri omejevanju dostopa tujcev na nepremičninski trg Republike Slovenije. 

7 Na podlagi Pridružitvenega sporazuma namreč lahko državljani držav članic EU pridobijo lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji le z nakupom, na podlagi Zakona o dedovanju pa samo 
z dedovanjem. Razlogi za razlikovanje med nakupom (ki je za državljane držav članic EU izrecno 
dopusten) in npr. menjavo (o kateri Pridružitveni sporazum ne govori) pa ne temeljijo na nobeni stvarni 
podlagi. 
8 Npr. ko eden od solastnikov kmetijskega zemljišča, ki je tuj državljan in zemljišče obdeluje, želi 
pridobiti izključno lastninsko pravico na celotnem zemljišču in izplačati ostale solastnike, ki za 
opravljanje kmetijske dejavnosti nimajo interesa. 
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Takšen odgovor pa lahko poda samo državni zbor kot zakonodajalec oziroma 

pristojno sodišče v konkretnem primeru9, katerega predmet bo ugotavljanje nastanka 

lastninske pravice na podlagi zgoraj navedenih pravnih temeljev. 

5. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI DO 10. 3. 2001 

Od začetka veljavnosti ZUVza (14.2.1999) pa do dne 10.3.2001 je Ministrstvo za 

pravosodje prejelo 82 vlog za ugotovitev vzajemnosti, od katerih so 73 vlog vložili 

državljani držav članic EU, 9 vlog pa državljani držav, ki niso članice EU. 

5.1. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav, ki niso članice EU 

Od začetka veljavnosti ZUVza do dne 10.3.2001 je Ministrstvo za pravosodje prejelo 

9 vlog, ki so jih vložili državljani držav, ki niso članice EU, in sicer: 

3 - Hrvaška, 

2 - BiH, 

2 - Jugoslavija, 

1 - Japonska, 

1 - ZDA. 

Trem vlogam, ki so jih vložili ameriški (1), jugoslovanski (1) in hrvaški (1) državljan, 

še niso priložene vse listine iz 8. člena ZUVza, zato je Ministrstvo za pravosodje v 

skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 

70/00) pozvalo stranke, da v ustreznem roku dopolnijo vloge. V zvezi z vlogo, ki se 

nanaša na jugoslovanskega državljana10, je Ministrstvo za pravosodje hkrati poslalo 

tudi zaprosilo za podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske pravice na 

nepremičninah v državi vlagatelja, vendar do sedaj še ni prejelo odgovora zaprošene 

države. 

9 Pri čemer bo obravnavani primer reševalo predvsem z vidika drugega odstavka 3. člena Zakona o 
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in naslednje) ter s pomočjo številnih interpretacijskih pravil, ki so se 
razvila v pravni praksi in katerih namen je prav zapolnjevanje pravnih praznin (npr. teleološka 
redukcija, analogija iuris, exceptiones non sunt extendendae). 
10 Vloga se nanaša na dedovanje nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije, pri katerem se 
vzajemnost po ZUVza ne domneva. 
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V preostalih zadevah je Ministrstvo za pravosodje izdalo šest sklepov, s katerimi je 

vlogo zavrglo zaradi neizkazanega pravnega interesa11. 

5.2. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav članic EU 

V postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki potekajo na zahtevo državljanov držav 

članic EU, za katere velja Pridružitveni sporazum, je bilo stanje dne 10.3.2001 

naslednje: 

- v 25 zadevah je Ministrstvo za pravosodje pozvalo stranke na dopolnitev vloge, 

- v 6 zadevah je Ministrstvo za pravosodje pričakovalo odgovor zaprošenih držav, 

- v 10 zadevah je bila vloga popolna, vendar odločba še ni bila izdana, 

- v 18 zadevah je bil postopek zaključen z izdajo meritorne odločbe, 

- v 14 zadevah je bil postopek zaključen z izdajo sklepa. 

skupaj: 73 zadev 

Tabela: Podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, 
ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic EU 

kk <*£, i <J . 
mmsm 4iK ♦»' i ' V > '\i- .•« f\ 'Akt 

prejete vloge 
državljanov držav 
članic EU 

73 vlog 42 - ZR Nemčija 
17 - Republika Avstrija 
11 - Republika Italija 

2 - Nizozemska 
1 - Grčija 

Od začetka veljavnosti ZUVza 
do dne 10.03.2001 je 
Ministrstvo za pravosodje 
prejelo 73 vlog za ugotovitev 
vzajemnosti, ki so jih vložili 
državljani držav članic EU. 

nepopolne vloge, 
za katere je bila 
zahtevana 
dopolnitev 

25 vlog 18 - ZR Nemčija 
5 - Republika Avstrija 
2 - Republika Italija 

25 vlogam še niso priložene 
vse listine iz 8. člena ZUVza , 
zato je Ministrstvo za 
pravosodje v skladu z 
Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 80/99 in 70/2000) 
pozvalo stranke, da v 
ustreznem roku dopolnijo vloge 
z manjkajočimi dokazili. 

nepopolne vloge, 
v zvezi s katerimi 
so bila poslana 
zaprosila tujim 

6 vlog 4 - Republika Italija 
1 - ZR Nemčija 
1 - Grčija 

Ministrstvo za pravosodje je 
poslalo 24 zaprosil za podatke 
o pravni ureditvi pridobivanja 
lastninske pravice na 
nepremičninah v državah oz. 

" Na podlagi pravnih temeljev, ki so bili obravnavani v teh zadevah, namreč tujci ne morejo pridobiti 
lastninske pravice na nepremičninah, ker državni zbor ni sprejel nobenega zakona oziroma 
mednarodne pogodbe, ki bi to dopuščala. Stranke v teh zadevah zato po tretjem odstavku 8. člena 
ZUVza niso izkazale pravnega interesa. 
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državam, vendar 
le-te nanje še 
niso odgovorile 

• . 

deželah vlagateljev in do sedaj 
prejelo 19 odgovorov. 
Zaprošene države torej še niso 
odgovorile na 5 zaprosil, med 
katerimi se jih nekaj nanaša 
tudi na več podobnih vlog, kar 
dejansko pomeni, da v šestih 
zadevah Ministrstvo za 
pravosodje ne more izdati 
odločbe, ker še vedno čaka 
zahtevane podatke od 
zaprošenih držav. 

popolne vloge, pri 
katerih odločba 
še ni izdana 

10 vlog 6 - Republika Avstrija 
2 - Nizozemska 
2- ZR Nemčija 

Ministrstvo za pravosodje je 
05.02.2001, 8.03.2001 ter 
09.03.2001 pridobilo zahtevane 
podatke od zaprošenih držav 
(Republike Avstrije, ZR 
Nemčije in Nizozemske), ki se 
nanašajo na 10 zadev, pri 
katerih je tako vloga v smislu 
11. člena ZUVza popolna, 
vendar odločba še ni izdana. 

izdane odločbe 18 vlog 13 - ZR Nemčija 
3 - Republika Avstrija 
2 - Republika Italija 

Na podlagi prejetih informacij o 
tujih pravnih redih je 
Ministrstvo za pravosodje 
izdalo 18 odločb, s katerimi je 
ugotovilo obstoj vzajemnosti, 
od katerih sta bili dve za 
italijanska državljana pozneje 
razveljavljeni po nadzorstveni 
pravici'2. 

- je vzajemnost 

- delna vzajemnost 
- ni vzajemnosti 

-16 vlog 

-1 vloga 
-1 vloga 

-ZR Nemčija (13) 
Republika Avstrija (3) 

- Republika Italija (1) 
- Republika Italija (1) 

izdani sklepi 14 vlog 8 - ZR Nemčija 
3 - Republika Avstrija 
3 - Republika Italija 

Ministrstvo za pravosodje je 
izdalo 14 sklepov in sicer: 
- v 2 primerih zaradi umika 
vloge, 
- v 3 primerih zaradi 
nepristojnosti, 
- v 1 primeru je vlogo odstopilo 
zaradi nepristojnosti, 
- v 8 primerih je vlogo zavrglo 
zaradi pomanjkanja pravnega 
interesa 

izdani sklepi o 
vpisu v zemljiško 
knjigo 

1 sklep 1 - Republika Avstrija Na podlagi izdanih odločb o 
ugotovitvi vzajemnosti je bil 
vložen samo en predlog za 
vknjižbo lastninske pravice v 
zemljiško knjigo, v zvezi s 
katerim je sodišče že izdalo 
sklep o vpisu lastninske 
pravice v zemljiško knjigo, in 
sicer za avstrijskega 
državljana. 

12 Vlada RS je omenjeni odločbi razveljavila, ke^je nakup zazidanih stavbnih zemljišč na območju 
posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji za državljane Republike Italije mogoč brez 
posebnih omejitev, medtem ko morajo slovenski državljani za nakup istovrstnih nepremičnin v 
Republiki Italiji pridobiti odobritev prefekta pokrajine, le-ta pa mora upoštevati tudi mnenje vojaške 
oblasti. To pa seveda pomeni, da v teh primerih razlogi za ugotovitev obstoja vzajemnosti niso podani. 
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5.3. Podatki o nepremičninah, glede katerih se ugotavlja vzajemnost 

Vloge za ugotovitev vzajemnosti so bile podane glede nepremičnin, ki ležijo na 

območjih stavbnih zemljišč (45 vlog), kmetijskih zemljišč (24 vlog), gozda (5), 

območjih posebnega pomena za obrambo (26 vlog), območju kulturnih spomenikov 

in varstva kulturne dediščine (4 vloge), območju varstva vodnih virov (1 vloga) in na 

arheološkem območju (3 vloge). 

5.4. Podatki o namenu uporabe nepremičnin, glede katerih se ugotavlja 

vzajemnost 

Nepremičnine se pridobivajo zaradi namena bivanja (40 vlog), sekundarnega bivanja 

(12 vlog), kmetijske dejavnosti (6 vlog), umetniške dejavnosti (1 vloga) in cvetličarske 

dejavnosti (1 vloga). 

6. SEZNAM IZDANIH ODLOČB O UGOTOVITVI VZAJEMNOSTI DO 10.3.2001 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 13 odločb s katerimi je bil ugotovljen obstoj 

vzajemnosti za državljane Zvezne republike Nemčije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-5/00 z dne 17.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču v k.o. Zgornje Hoče, zaradi sekundarnega bivanja; 

2. odločba opr. št. 782-6/00 z dne 17.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Begunje, zaradi sekundarnega bivanja; 

3. odločba opr. št. 782-12/00 z dne 10.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Hrastovec, zaradi lastnega bivanja; 

4. odločba opr. št. 782-21/00 z dne 11.08.2000 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču ter stavbnem zemljišču, v k.o. Golavabuka, zaradi kmetijske 

dejavnosti (sadjarstvo); 
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5. odločba opr. št. 782-25/00 z dne 18.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču ter stavbnem zemljišču, ki ležita na območju posebnega 

pomena za obrambo, v k.o. Grabe in k.o. Središče, zaradi lastnega bivanja; 

6. odločba opr. št. 782-39/00 z dne 15.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Apače, zaradi sekundarnega bivanja; 

7. odločba opr. št. 782-40/00 z dne 12.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, v k.o. Dobeno, zaradi sekundarnega bivanja; 

8. odločba opr. št. 782-41/00 z dne 17.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Slovenska Bistrica, zaradi lastnega bivanja; 

9. odločba opr. št. 782-49/00 z dne 15.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, v k.o. Želeče, zaradi lastnega bivanja; 

10. odločba opr. št. 782- 53/00 z dne 17.08.2000 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču, v k.o. Dobliče, zaradi lastnega bivanja; 

11. odločba opr. št. 782-56/00 z dne 17.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Portorož, zaradi sekundarnega bivanja; 

12. odločba opr. št. 782-68/00 z dne 17.01.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Loka pri Žusmu, zaradi lastnega bivanja, 

13. odločba opr. št. 782-1/01 z dne 14.02.2001 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Bežigrad, zaradi sekundarnega bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 3 odločbe s katerimi je bil ugotovljen obstoj 

vzajemnosti za državljane Republike Avstrije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-15/00 z dne 14.09.1999 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju kulturnih spomenikov in varstva kulturne 

dediščine ter na območju varstva vodnih virov, v k.o. Ljubljana, zaradi lastnega 

bivanja; 

2. odločba opr. št. 782-16/00 z dne 19.06.2000 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču, v k.o. Paška vas, zaradi lastnega bivanja; 
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3. odločba opr. št. 782-72/00 z dne 08.10.2000 - pridobivanje lastninske pravice na 

kmetijskem zemljišču ter stavbnem zemljišču, v k.o. Mostje, zaradi lastnega 

bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 2 odločbi s katerima je bil ugotovljen obstoj 

vzajemnosti za državljana Republike Italije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 466-7/99 (782-71/00) z dne 20.12.1999 - pridobivanje lastninske 

pravice na kmetijskem zemljišču ter stavbnem zemljišču, ki ležita na območju 

posebnega pomena za obrambo, v k.o. Topolovec, zaradi lastnega bivanja - 

kasneje delno razveljavljena po nadzorstveni pravici z odločbo Vlade RS, opr.št. 

465-288/00-1 z dne 23.11.2000, zaradi očitne kršitve materialnega zakona, in 

sicer v delu, kjer je bil ugotovljen obstoj vzajemnosti za pridobitev lastninske 

pravice na zazidanih stavbnih zemljiščih13; 

2. odločba opr. št. 782-73/00 z dne 21.12.1999 - pridobivanje lastninske pravice na 

stavbnem zemljišču, ki leži na območju posebnega pomena za obrambo, v k.o. 

Šempeter, zaradi lastnega bivanja - kasneje razveljavljena po nadzorstveni pravici 

z odločbo Vlade RS, št. 465-288/00-2 z dne 23.11.2000, zaradi očitne kršitve 

materialnega zakona14. 

7. ZAKLJUČEK 

Na podlagi veljavnih pravnih aktov so možnosti tujcev za pridobitev lastninske 

pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji razmeroma majhne, kar dokazuje 

tako število zahtev za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih od začetka veljavnosti ZUVza 

(14.2.1999) pa do dne 10.3.2001 vložili tuji državljani (82), kot tudi število izdanih 

odločb, s katerimi je bila vzajemnost ugotovljena (18). V končni fazi je do 10.03.2001 

pravno-formalno pridobil lastninsko pravico v Republiki Sloveniji samo en tujec, saj je 

bil izdan samo en sklep o vpisu njegove lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Upoštevajoč približevanje polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU pa se 

bo število tujcev, ki bodo upravičeni pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji 

bistveno povečalo, saj bo v skladu s Pridružitvenim sporazumom dne 1.2.2003 pogoj 

13 Glej opombo 12 
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triletnega stalnega bivanja na ozemlju Republike Slovenije za državljane držav članic 

EU prenehal veljati, z dnem pristopa Republike Slovenije k EU pa bo zanje 

najverjetneje prenehala veljati tudi obveznost ugotavljanja materialne vzajemnosti. 

Pravni red Evropskih skupnosti namreč glede zagotovitve pravice do pridobivanja 

nepremičnin med državljani držav članic ne dopušča nobene diskriminacije, ki bi 

temeljila na njihovem državljanstvu, kar vključuje tudi (ne)obveznost pridobitve 

upravne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. 

Z navedenimi spremembami (predvsem s pristopom k EU) bodo za državljane držav 

članic EU odpravljeni tudi v tem poročilu izpostavljeni problemi, medtem ko bodo za 

državljane ostalih držav pogoji za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v 

Republiki Sloveniji ostali enako restriktivni. 

Iz analize do sedaj obravnavanih vlog izhaja, da so vlagatelji zahtev za ugotovitev 

vzajemnosti skoraj izključno slovenske narodnosti, ki se praviloma želijo vrniti v 

rojstni kraj zaradi stalnega ali občasnega (sekundarnega) bivanja, medtem ko je 

nakup nepremičnin zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti zgolj izjema, saj se le- 

te praviloma opravljajo v okviru gospodarskih družb, ki veljajo za domače osebe, če 

imajo sedež v Republiki Sloveniji, čeprav so ustanovitelji oziroma nosilci kapitala 

tujci. Kot takšne lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah brez posebnih 

omejitev, torej tudi brez odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. 

Prehod lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji na tuje državljane 

je tako z vidika dosedanjih postopkov ugotavljanja vzajemnosti neproblematičen, saj 

je razmeroma majhen in kot tak nima bistvenega vpliva na povečanje povpraševanja 

po nepremičninah oziroma na zvišanje cene le-teh. Postopki predvsem omogočajo 

osebam slovenske narodnosti, ki so brez slovenskega državljanstva (imajo pa 

državljanstvo ene izmed držav članic EU), da ohranijo oziroma vzpostavijo tesnejši 

stik z Republiko Slovenijo, saj jim lastnina na nepremičnini omogoča nemoteno in 

kvalitetnejše bivanje v naši državi. 

14 Glej opombo 12 
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Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da postopki ugotavljanja vzajemnosti glede na 

njihovo zahtevnost in zapletenost potekajo primero hitro in da so postopki zaključeni 

oziroma odločbe izdane v razumnih rokih. 
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Poročilo 

STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 0 DELU IN URESNIČEVANJU 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

STATISTIČNIH RAZISKOVANJ V 

LETU 2000 

- EPA 187 - III 

D 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 050-00/2001-1 
Ljubljana, 23.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 19. aprila 2001 
sprejela: 

- Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije o delu in 
uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
v letu 2000, 

ki ga pošilja na podlagi Zakona o državni statistiki. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

TZ7 
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Statističnega urada RS o delu in uresničevanju 

Nacionalnega programa statističnih 

raziskovanj v letu 

2000 

Ljubljana, marec 2001 
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Beseda urednika 

Statistični urad Republike Slovenije s tem poročilom o delu in uresničevanju Nacionalnega 
programa Statističnih raziskovanj, sprejetega na podlagi Zakona o državni statistiki v letu 
1995, uresničuje še zadnjo obveznost, ki jo narekuje omenjeni zakon. Vladi RS poroča o 
uresničitvi nacinalnega programa statističnih raziskovanj v letu 2000; le-ta pa predlaga 
Državnemu zboru RS, da ga obravnava in sprejme. Nacionalni program je bil sicer sprejet 
leta 1997 za obdobje 1997 - 2002. Le-ta velja, na osnovi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o državni statistiki, sprejetimi januarja 2001, do uveljavitve novega 
srednjeročnega programa statističnih raziskovanj - predvidoma ga bo Urad predložil Vladi 
RS v obravnavo v sprejem poleti 2001. Več o tem je navedeno v začetku poročila. 

Predloženo poročilo je izdelano v skladu z zakonom o državni statistiki iz leta 1995. 
Zajema delo Statističnega urada RS, ki opravlja osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti 
državne statistike; vsebuje pa implicitno in eksplicitno tudi delo ostalih pooblaščenih 
izvajalcev statističnih raziskovanj, to je Banke Slovenije, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Inštituta za 
varovanje zdravja RS, Zavoda RS za zaposlovanje in Agencije za plačilni promet RS. 
Poročilo o delu za leto 2000 sledi osnovni razporeditvi vsebine prejšnjih poročil; gre za to, 
da bi bilo poročilo primerljivo z zastavljenimi nalogami, njih spemembami in seveda 
možnostni, ki so jih imeli Urad in ostali pooblaščeni izvajalci na voljo za uresničevamnje 
programa v letu 2000 (in prej). Dodaten razlog, ki ga želi uveljaviti Urad s tako strukturo 
poročila je v tem, da je tako moč videti tudi tisto, kar je bilo treba spremeniti v programu v 
omenjenem obdobju, iz raznih razlogov, predvsem pa seveda zaradi zahtev Evropske 
unije oz. Eurostata, ki ima na področju statistične diseminacije in verodostojnosti 
statističnih podatkov svojo besedo. Poročilo, kot smo že omenili, omenja oz vsebuje tudi 
tovrstna navajanja, zadolžitve, omejitve (kadrovske in posredno finančne) tako Urada kot 
tudi ostalih pooblaščenih izvajalcev. 

V poročilu sta izpostavljeni določeni področji, in sicer področje mednarodnega sodelovanja 
Urada ter diseminacije statističnih podatkov in metod. Tu so med drugim v veliki meri 
navedene naloge, ki jih Urad uresničuje v povezavi z inštitucijami izven Republike 
Slovenije. 

Deli besedila v ležečem tekstu bralca še posebej opozarjajo na uresničene naloge in 
raziskovanja v letu 2000 ali na naloge, začete v letu 2000. Posebej velja opozoriti na 
uvodno besedo generalnega direktorja Urada, ki povzema osnovne značilnosti dela 
Urada v letu 2000 ter na tekst, ki govori o programih statističnih raziskovanj. 

Ljubljana, marec 2001 

poročevalec, št. 36 24 10. maj 2001 



VSEBINA 

1. Osnovne smernice, cilji in rezultati dela Urada v letu 2000 
Uvodna beseda Tomaža Banovca, generalnega direktorja 
Statističnega urada Republike Slovenije 

1.1 Program statističnih raziskovanj  

2. Temeljni okviri in možnosti delovanja Urada v letu 2000  

2.1 Organiziranost Urada v letu 2000  
2.2 Pogoji za delo Urada  

2.2.1 Viri finansiranja, obseg in struktura porabljenih finančnih sredstev 
2.2.2 Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, 

usposabljanj  
2.2.3 Poslovni prostori, opremljenost za delo  
2.2.4 Informacijsko tehnološka infrastruktura in podpora  

2.2.4.1 Osnovne značilnosti  
2.2.4.2 Razvoj in modernizacija - program Phare  
2.2.4.3 Aplikacije Urada - razvoj in vzdrževanje  
2.2.4.4 Sistemsko tehnična integracija in logistika  
2.2.4.5 Pomoč uporabnikom  

2.2.5 Zaščita in varovanje  

3. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
v letu 2000  

3.1 Nacionalni računi in cene  
3.1.1 Nacionalni računi  
3.1.2 Obračun bruto domačega proizvoda  
3.1.3 Input-ouput tabele  
3.1.4 Ocena BDP v stalnih cenah  
3.1.5 Ocenjevanje državnega primanjkljaja in dolga  
3.1.6 Četrtletni nacionalni računi  
3.1.7 Regionalni računi   
3.1.8 Ekonomski računi za kmetijstvo    
3.1.9 Plačilna bilanca in mednarodne naložbe  
3.1.10 Finančni računi  
3.1.11 Denarna statistika in finančni trgi  
3.1.12 Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments 

Statistics, CMFB  
3.1.13 Statistika cen  

10. maj 2001 25 poročevalec, št. 36 



3.2 Ekonomske statistike  
3.2.1 Razvoj statističnih ekonomskih klasifikacij  
3.2.2 Razvoj strukturne statistike podjetij  
3.2.3 Statistika rudarstva in predelovalnih dejavnosti  
3.2.4 Statistika energetike  
3.2.5 Statistika gradbeništva  
3.2.6 Statistika trgovine  
3.2.7 Statistika gostinstva in turizma  
3.2.8 Statistika prometa  
3.2.9 Statistika poštnih in telekomunikacijskih storitev  
3.2.10 Statistika zunanje trgovine  
3.2.11 Statistika poslovnih tendenc  

3.3 Demografske in socialne statistike  
3.3.1 Demografske statistike  
3.3.2 Popis 2001 oziroma 2002   
3.3.3 Statistika dela  

3.3.3.1 Anketa o delovni sili  
3.3.3.2 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah  
3.3.3.3 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva  

3.3.4 Statistika življenjske ravni  
3.3.4.1 Anketa o porabi v gospodinjstvih  
3.3.4.2 Analiza revščine  
3.3.4.3 Statistični register dohodkov gospodinjstev  
3.3.4.4 Anketa o mnenju potrošnikov  
3.3.4.5 Anketa o porabi časa  

3.3.5 Statistika družbenih storitev  
3.3.5.1 Volilna statistika in samoprispevki  
3.3.5.2 Statistika vzgoje, izobraževanja in usposabljanja  
3.3.5.3 Statistika športa  
3.3.5.4 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti in inovacij 
3.3.5.5 Statistika kulture  
3.3.5.6 Statistika socialne varnosti,  
3.3.5.7 Statistika kriminalitete  

3.3.6 Socialne klasifikacije in analize  
3.4 Statistika naravnih virov in fizičnega okolja  

3.4.1 Regionalne statistike in register teritorialnih enot  
3.4.2 Statistika naravnih virov in okolja  
3.4.3 Statistična geomatika in GIS  
3.4.4 Statistike kmetijstva, ribištva in lova  

3.5 Administrativni registri  
3.5.1 Poslovni register Slovenije  
3.5.2 Sodelovanje v mednarodnem projektu DoSME   
3.5.3 Sosvet za povezovanje med registri  
3.5.4 Komisija za razvrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnost... 

4. Mednarodno sodelovanje in evropsko sodelovanje 

4.1 Mednarodni odnosi Urada  
. 4.2 Sodelovanje z Eurostatom  

poročevalec, št. 36 26 10. maj 2001 



4.3 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami  
4.3.1 Bilateralno sodelovanje    
4.3.2 Sodelovanje z državami na območju nekdanje SFR Jugoslavije 

S. Diseminacija statističnih podatkov in metod  

5.1 Diseminacija  
5.2 Tiskane publikacije  

5.2.1 Vsebinsko urejanje publikacij  
5.2.2 Služba za publiciranje  

5.3 Podatki, dostopni prek elektronskih medijev  
5.3.1 Internet    
5.3.2 Banka statističnih podatkov  

5.4 Neposredno posredovanje podatkov uporabnikom 
5.5 Knjižnica  
5.6 Novinarske konference  
5.7 Mednarodne obveznosti pri izkazovanju podatkov. 
5.8 Statistični dnevi 2000  

Prilogi: 

Priloga 1  
Organizacijske enote Urada 

Priloga 2  
Statistični sosveti 

10. maj 2001 27 poročevalec, št. 36 



1. Osnovne smernice, cilji in rezultati dela Urada v letu 2000 

Uvodna beseda Tomaža Banovca, generalnega direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije 

V letu 2000 je Urad po pričakovanju pravočasno opravil veliko večino zadanih nalog. 
Izpolnil je tudi mednarodne in vse domače obveznosti, čeprav je bilo to leto neugodno 
prav za take naloge. Navajamo dva poglavitna razloga: negotovost v zvezi s popisnimi 
akcijami - Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji (2001 ali 
2002) in zaporedno menjavo zakonodaje na tem področju ter izredno neugodno finančno 
stanje, ki je konec leta zavrlo nekatere načrtovane posodobitve in preložilo plačila ter 
sprejete obveznosti v leto 2001. Spremembe financiranja med letom in spremembe rokov 
in konceptov glede na velike statistične akcije, kot je med drugim že omenjeni popis 
(2001, 2002), so zelo motile stabilnost dela in posredno ali neposredno vplivale na delo in 
rezultate Urada. 

Zato je bila temeljna Uradova odločitev, da prednostno izpolni tiste zahteve, ki so 
mednarodna obveznost, posebej tiste, ki so obveznost do Evropske unije oziroma do 
statistične ustanove - Eurostata. Ob tem je Urad tudi v letu 2000 dobival nove "evropske" 
statistične naloge - z delnim zagonskim sofinanciranjem zunanjega naročnika, Eurostata 
(Phare), in drugih mednarodnih organizacij, ob sicer nepopolnem domačem financiranju. 

Na potrebne in pričakovane revizije Nacionalnega programa statističnih raziskovanj, zaradi 
sprejetih pogajalskih stališč v 1998, se je Urad pripravljal tudi s pripravo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki. Ta je bil sicer sprejet v januarju 
2001, vendar je bilo vsebinsko ter ostalo delo sprejeto že v drugem branju v državnem 
zboru RS v letu 2000. To je bila podlaga, da smo pripravili druge programske rešitve, 
povezane s tem zakonom. Urad je začel vsebinsko in terminsko prilagajanje novega 
načina programiranja statističnega dela v državi. Treba je opozoriti, da je taka naloga še 
zahtevnejša od dosedanje, saj naj bi omogočila tudi bistveno bolj dinamično, včasih tudi 
sprotno prilagajanje statističnih vsebin in določanje nalog Uradu in poročevalskim enotam. 
Glavni akter pri določanju vsebin bo odslej vlada Republike Slovenije in ne več Državni 
zbor RS. 

Pomembno se nam zdi poudariti, da je Urad v začetku leta 2000 dokončno zaokrožil 
poročanja v okviru IMF-ovih svetovnih standardov in je tako Slovenija med tistimi državami 
na svetu, ki v sodelovanju z Banko Slovenije redno izpolnjujejo tudi te obveznosti. 

Pogajalska izhodišča za področje 12 (kamor sodi statistika) z EU in tudi tekoče notranje 
potrebe so zahtevale in predpostavile obnovo in dodatno evropeizacijo več zakonov, ki 
urejajo področje statistike oziroma tudi njenega parastatističnega dela, kot je npr. vodenje 
administrativnih registrov. Izhodišča so opisana tudi v predlogu za izdajo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o popisu prebivalstva leta 2001 (feb. 2001). Bistveno 
je, da je nova vlada po prvi menjavi vlade v letu 2000, sredi leta 2000 odločila, da se 
zakon, ki je do tedaj predvideval popise v letu 2002, popravi in dopolni tako, da bodo 
popisi izvršeni v 2001 in da se v zvezi s tem določi v proračunu posebna sredstva. Na tej 
osnovi je predstavnik vlade v Državnem zboru izjavil, da so materialna sredstva 
zagotovljena, in zakon, ki določa popisne aktivnosti v 2001, je bil sprejet. 
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Kasneje (avgust 2000) se je izkazalo, da denarja za priprave popisov v letu 2001 ni, 
finančna kriza pa seje poglobila tudi na drugih področjih. Tako smo v septembru ugotavljali, 
da akcije ni možno začeti, v oktobru pa je Urad dokončno ugotovil, da je ni več mogoče 
izpeljati. Delo v zvezi s popisom prebivalstva za 2001 v letu 2000 je obsegalo predvsem 
pripravo podlag, opremljanje s tehniko, torej s tistimi stvarmi, ki so bile potrebne za uspeh 
popisov v naslednjem letu, 2001. Urad je nato pripravil Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o popisu in ponovno predlagal popisno akcijo za leto 2002 in ob tem hkrati 
pričakoval zagotovilo za potrebna sredstva vnaprej. Ta sredstva so bila v decembru 2000 
določena za obdobje 2001-2003 in predlog Zakona, ki določa izvedbo popisa v letu 2002, je 
poslan v proceduro in (sprejem po hitrem postopku) v Državni zbor. 

Tak način dela in sprejemanje tako dinamičnih obveznosti je v veliki meri angažiralo vodstvo 
Urada čez poletje 2000 in povzročilo težave tudi pri z Uradom povezanih inštitucijah in 
organizacijah, pooblaščenih za izvajanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki je Urad pripravljal več let; tudi 
na tem področju so po menjavah vlade in parlamenta nastale zamude. Te so bile povezane 
samo s tretjim branjem in sprejemom zakona, kar je bilo končano v letu 2001. Temeljna 
določila tega zakona, ki smo jih že uporabili v letu 2000, so: Vlada RS določa srednjeročni 
program in tudi to, da imajo Urad in pooblaščeni organi pravico do vseh individualnih upravnih 
in administrativno vodenih podatkov v državi, vključno z identifikacijo. Urad je imel v letu 2000 
določene težave s pridobivanjem individualnih ali osebnih podatkov s strani davčne službe, 
čeprav je ta zakonska možnost določena v Zakonu o državni statistiki (starem in novem) kot 
tudi v Zakonu o davčnem postopku. Urad pričakuje, da bo problem pridobivanja takih 
podatkov v letu 2001 dokončno rešen. Pridobivanje individualnih podatkov iz drugih 
administrativnih virov za statistični namen poteka boljše. Z uporabo nekaterih virov in 
odstopanjem vsebin registrov, ki jih je do sedaj vodil Urad, so se nekatere težave sicer 
odpravile, pojavile pa so se nekatere nove; mislimo pa, da bo to rešeno z drugačnim 
pristopom, kot ga tudi sicer določajo nekatere politične, strokovne ideje za leto 2001. Seveda 
;e to povezano tudi s količino sredstev, določenih za uprrvljanje in povezovanje 
administrativnih evidenc pri novih upraviteljih Centralnega registra prebivalstva in Registra 
prostorskih enot in tudi s stroški naknadnih obdelovanj takih podatkov za statistični namen. 

V letu 2000 je Urad pripravljal Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem 
registru; ta med drugim določa nov kooperativni odnos in pa predvsem prenos tega 
registra v upravljanje novo nastajajoči Agenciji za plačilni promet in storitve (AJPES). 

Na področju administrativnih in drugačnih virov je Urad - ob spoznanju, da bomo morali 
postopoma preiti (v Sloveniji kot tudi v Evropi) na elektronsko poročanje - še naprej 
izpopolnjeval elektronske vprašalnike in prevzem podatkov preko elektronskih ali 
informatiziranih vsebin in postopkov. 

Uredbe, ki določajo v glavnem klasifikacije ali spremembe teh klasifikacij, ki so standardi, 
smo tekoče izpolnjevali tudi v letu 2000, prav tako pa tudi druge zakonske obveznosti, če 
je bil Urad v to neposredno umeščen. 

Na tem področju je slovenska državna statistika, skupaj z registrsko usmeritvijo državne 
administracije, dokaj napredna, vendar imamo v zadnjem času določene težave, ker so 
nekatere informatizacije, modernizacije in ostale aktivnosti potekale nepovezano, tudi 
zato. ker se večina ministrstev oziroma tistih, ki so določali razne zbirke podatkov, tudi v 
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letu 2000 ni ravnala po veljavnem Zakonu o državni statistiki; ta namreč določa, da 
dobivajo ob določitvah metodoloških osnov pri svojih evidencah tudi mnenje Urada. 
Pričakujemo, da bo položaj boljši v letu 2001. 

Pri poročevalskih enotah sicer ugotavljamo določeno nepripravljenost za izkazovanja 
podatkov, predvsem pri malih podjetjih, vendar sta glede na svetovne razmere in 
primerjave disciplina poročanja in pripravljenost zanj v Republiki Sloveniji še ustrezni. 

Med velikimi statističnimi akcijami, ki so zahtevale izredno obsežna poročanja, je bil Popis 
kmetijskih gospodarstev 2000, tudi kot evropska obveznost. Rezultati tega popisa, ti sicer 
še niso popolnoma obdelani, so odlični. Bistveno je bilo, da je bil odziv kmetov kot 
poročevalskih enot primeren in da je Popis 2000 potrdil prejšnja statistična vzorčna 
raziskovanja iz leta 1998, ki so že takrat bistveno spremenila pogled na stanje v kmetijstvu 
v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju pripravlja Urad povezovanje vsebin svojih 
vprašalnikov z vprašalniki, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja 
za t. i. neposredna plačila. Tako bi razbremenili nekatere enote (kmetije) dvojnega 
poročanja, namenjenega isti državi. Rezultati popisa se sproti prenašajo v Banko 
statističnih podatkov Urada in so dostopni preko interneta. 

V uvodu ne bomo opisovali stanj v zvezi s posameznimi statističnimi raziskovanji, ker so ta 
v poročilu natančno opisana; podobno velja za projekte iz programa Phare in 
posodabljanje v sektorjih. 

Urad ugotavlja, da so v letu 2000 hitro naraščale zahteve po raznih statističnih podatkih in 
da mora državna statistika v svoje delo uvrstiti tudi statistično spremljanje informacijske 
družbe in informacijskih komunikacijskih tehnologij. Stanje se bo izboljšalo zaradi nove 
organizacije Vlade RS. 

Zaradi zahtevnosti programske opreme in zahtevanih orodij, ki se uporabljajo za 
statistične in druge analize, je potrebno precej dragih zahtevnih programskih orodij. 
Financiranje nabave in najema teh orodij je prešlo iz skupnega financiranja preko Centra 
Vlade RS za informatiko v financiranje Urada, kar je otežilo uresničevanje teh obveznosti. 

Urad je pravočasno diseminiral večino obdelanih statističnih podatkov, v tiskani obliki ali 
preko interneta ter na ostale načine. Statistični urad RS sodi med urade, ki objavijo 
nadpovprečno število sporočil in tiskov; podatke hkrati sporoča večini uporabnikov; 
razmeroma dobro sporoča podatke oziroma izkazuje dejstva preko svoje banke podatkov 
in na druge načine, ki jih podpira internet. V nadaljevanju prizadevanj za posodobitev 
diseminacije podatkov je Urad v letu 2000 s pomočjo projekta Transform iz ZRN svojo 
banko statističnih podatkov prevedel in pripravil za slovenski, angleški in nemški jezik in je 
zdaj verjetno ena redkih baz podatkov, ki je na ta način trojezična. Operacionaliziral je 
hkratnost sporočanje in to realiziral po vnaprej določenih rokih. 

Programiranje dela na Uradu je bilo v opisanih razmerah dovolj težavno. Menjava 
organizacijskih oblik v okolju, status, koordinacija, predvsem pa izredno zahtevno 
financiranje v letu 2000, četudi ob pomoči tujine pri več Pharovih projektov, pilotnih 
raziskav ipd., so otežili delovne razmere v Uradu. V letu 2000 je bil povečan problem 
sedanjega načina določanja Uradove statistične prihodnosti ali načrtovanja prihodnjih 
potreb po statističnih podatkih. 

poročevalec, št. 36 30 10. maj 2001 



Precej različnih poslovnih ali družbenih javnih subjektov je naročalo statistične podatke za 
razne namene, vendar ne hkrati, in metodološko so bile te zahteve nejasno določene. 
Slabo primerljive so zahteve 192 lokalnih skupnosti po statističnih podatkih Urada. Po 
členu 21.a Zakona o lokalni samoupravi imajo pravico do podatkov iz poslovnega registra, 
ostalo lahko pridobivajo na druge načine in iz drugih virov. Enotne in primerljive metode za 
naročanje podatkov in uporabo le-teh za specifične uporabnike (lokalne skupnosti, regije 
ipd.) niso predpisane. Tako dve sosednji občini naročata podatke o različnih klasifikacijah, 
definicijah po vsebinah in glede na časovno vrsto ter podobno. Podobne težave so tudi pri 
oskrbi podatkov za razne regionalne in drugačne izračune pri nekaterih drugih 
uporabnikih. Zato so se uporabljali tudi neuradni, nestatistični podatki; Urad je opozoril 
ministrstva, da naj bi v kar največji meri uporabljali standardizirane statistične podatke in 
standardizirane časovne vrste. Primerljivost podatkov v prostoru, po vsebini in v času 
namreč zahtevajo od državne statistike svetovni in domači statistični standardi in 
pričakovali bi, da uporabniki statističnih podatkov uporabljajo iste standarde, kot so 
določeni v okviru mednarodnih organizacij in skupnosti ali doma. Da bi presegli 
razmeroma neugoden položaj, je Urad na več posvetovanjih, predvsem pa na 10. 
jubilejnem posvetovanju "Statistični dnevi 2000", opozoril tudi na ta problem. Poleg tega je 
Urad obvestil Državni zbor na evropske integracije in o nekaterih prihodnjih pričakovanjih, 
predvsem pa o predpostavkah, katerih temeljno sporočilo je, da nas bo elektronsko 
poslovanje prisililo v dve pomembni nalogi. 

Prva je, da bo Urad iz napovedanega elektronskega poslovanja pridobival za statistiko in 
tudi druge namene potrebne podatke, in druga, da bo moral fenomen elektronskega 
poslovanja ali informacijske družbe ustrezno statistično ovrednotiti. To je bila ena 
osnovnih intervencij v letu 2000, bila je objavljena in Urad misli, da bo razvoj tudi v 
prihodnosti potekal v taki smeri. 

Obveznosti na področju mednarodnih statistik v letu 2000 so bile izpolnjene. V okviru 
mednarodnega sodelovanja (OZN, OECD, ILO, FAO ipd.), predvsem pa evropskih 
sodelovanj, so statistični uradi v Evropi (EU, kandidatke EEA) prišli v položaj, ko je zaradi 
počasnosti, nesposobnosti, slabih finančnih podpor nacionalnih statistik v določeni meri 
ogrožena podpora evropskih statistik in Eurostata. To posebej poudarjajo takrat, ko gre za 
politiko ukrepov v podporo evropski valuti evru. Novi pooblaščeni subjekt na tem področju, 
Evropska centralna banka, zahteva precej bolj podrobne, predvsem pa hitre in 
pravočasne, tudi še nekontrolirane podatke. To je postalo zahtevno opravilo, saj 
predpostavlja tudi dvojno poročanje na dve evropski instituciji (Eurostat, Evropska 
centralna banka) in lahko v določeni meri, seveda poleg tega, da podraži naše delo, 
zaplete tudi odnose pri odločanju. Vendar je to tudi novo dejstvo za Slovenijo, ki je izjavila, 
da stopa v območje evra; zaradi tega so obveznosti pred nekaterimi informacijskimi 
službami v državi temu primerne. Pri tem imajo glavno vlogo Ministrstvo za finance, Banka 
Slovenije in Urad. Ti bi morali biti zaradi tega nekoliko drugače organizirani, predvsem pa 
bolje finančno in kadrovsko podprti. 

O kadrovskih in drugih problemih Urada v letu 2000 samo na kratko: Urad je imel kar 
nekaj težav, ker se t. i. "evropske obljube" v zvezi z zaposlovanjem in izboljšanim 
položajem pri prilagajanju Evropski uniji ne izvršujejo tako, kot je bilo napovedano. Ta 
problem lahko povežemo tudi s problemom neustreznosti poslovnih prostorov, ki so, vsaj 
na lokaciji Parmova 33, tudi po oceni strokovnjakov Evropske unije, neprimerni. Če ne za 
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samo delo, so neprimerni za zaščito vsebin osebnih in drugih podatkov in tehnike, ki bi 
morala biti v največji možni meri tudi fizično varovana. 

Urad ocenjuje, da bodo razmere v letu 2001 nekoliko boljše, da bo poročilo o opravljenem 
delu za leto 2001 vsaj tako dobro, kot je za leto 2000, in da bodo razmere, ki zadevajo 
zlasti velike statistične naloge, med njimi Popis 2002 in priprave nanj take, da bo Slovenija 
lahko pred novo integracijo v novo mednarodno skupnost preštela svoje prebivalstvo, 
pridobila podatke o njihovih navadah in ostalo, saj je minilo deset let od zadnjega popisa, 
od časov, ko smo zapuščali našo prejšnjo domovino. Delo na tem področju v letu 2000 
vseeno ni bilo odveč. 

1.1 Program statističnih raziskovanj 

V Državnem zboru Republike Slovenije je prvem tromesečju leta 2001 potekalo tretje 
branje Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki, ki jih je Statistični 
urad RS predlagal v obravnavo v letu 2000 in ki se nanašajo na sedaj še veljavni 
Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR). 

Razlogi za spremembo sprejemanja in vsebine statističnega programa so bili v tem, da je 
NPSR, ki je pripravljen v obliki natančnega kataloga statističnih raziskovanj in vseh 
relevantnih podatkov, sprejemal Državni zbor RS po enaki proceduri kot zakon. Zaradi 
izredne dinamičnosti področja statističnih raziskovanj, ki ga ureja NPSR, se je v praksi 
pokazalo, da zamudna zakonodajna procedura ovira možnost hitrega prilagajanja 
spremembam v družbenem in naravnem okolju ter povzroča nepotrebne zamude pri 
izpolnjevanju obveznosti do domačih in tujih uporabnikov statističnih podatkov. Ko je po 
štirih letih obravnave Državni zbor RS sprejel NPSR, je bila njegova vsebina v praksi že 
skoraj do polovice spremenjena. 

S spremembami Zakona o državni statistiki je sedaj določeno, da bo program statističnih 
raziskovanj določen z vladnim aktom in bo tako omogočal relativno hitro prilagajanje 
spremenjenim pričakovanjem domačih uporabnikov podatkov in izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti države pri izkazovanju in posredovanju podatkov. 

Po novem bo program srednjeročni (za obdobje pet let) in letni. Predlog za srednjeročni 
program statističnih raziskovanj (v nadaljevanju: SPSR) pripravi Statistični urad RS v 
sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, sprejme pa ga Vlada RS z uredbo za petletno 
obdobje. V tretjem letu izvajanja SPSR Urad izdela vmesno poročilo o njegovem 
izvrševanju in ga predloži Statističnemu svetu RS. Ob koncu obdobja, ki ga pokriva SPSR, 
Urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci pripravi končno poročilo in ga v enem letu 
predloži vladi. 

Predlog za letni program statističnih raziskovanj (v nadaljevanju: LPSR) določi predstojnik 
Statističnega urada RS v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj in bo 
objavljen v Uradnem listu. O izvršitvi LPSR Urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci 
izdela poročilo in ga predloži Statističnemu svetu RS do 30. aprila v tekočem letu za 
preteklo leto. 

poročevalec, št. 36 32 10. maj 2001 



SPSR, ki ga pripravlja Urad skupaj s pooblaščenimi izvajalci, bo izjemoma veljal za 
obdobje 2001-2002, zaradi uskladitve z Državnim programom RS za prevzem pravnega 
reda EU do konca leta 2002, Srednjeročnim statističnim programom Komisije EU 
(Copmmunity Statistical Programme 1998-2002, proposal for Council decision, COM (97) 
735 fmal, 1998) in Statistical Requirements Compendium, Eurostat, july 1998. Ob njegovi 
pripravi pa bo Urad seveda zelo pozoren tudi na naloge, ki ga čakajo po letu 2002. Te 
bodo zapisane posebej in jih bo Urad ponovno preveril, poglobil in jim dodal nove ob 
pripravi petletnega programa 2003-2007. Kot je Uradu znano, Komisija EU že pripravlja 
petletni statistični program, ki bo veljal za enako obdobje, torej 2003-2007. 

Predvidena struktura in vsebina SPSR je: 
> uvod 
> struktura dokumenta 

Za vsako od področij politik so navedeni: 
- Vsebina politike 
- Povezava politike s pogajalskimi izhodišči RS za pogajanja o pristopu k EU 
- Statistična podpora politiki 
- Preglednica: povezava politike s področji statistik 
- Glavne usmeritve izvajalcev statistike za obdobje 2001 do 2002 
- Izvajalec državne statistike 
- Sodelujoče institucije 
- Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih potreb za uresničevanje politike 

> vsebina 
al Statistična infrastruktura 

- registrsko usmerjena državna statistika 
- infrastruktuma krepitev 

b/ Področja ekonomskih, demografskih in socialnih politik in politik na področju okolja 
in naravnih virov ter potrebna statistična podpora 

SPSR je temelj za pripravo LPSR, v katerem je razvidno ali smo razumeli politike in LPSR 
pravilno pripravili. Za kakovost statističnih programov bo poleg strokovnih odločitev delavcev 
Urada in pooblaščenih izvajalcev skrbel tudi Statistični svet Republike Slovenije, ki mu po 
veljavnih spremembah zakona o državni statistiki ne predseduje več predstojnik Urada, 
število njegovih članov pa se poveča za dva predstavnika Urada. Pristojnosti Statističnega 
sveta RS so razpravljanje o izhodiščih in usmeritvah programov statističnih raziskovanj 
(srednjeročni in letni) ter razpravljanje o poročilu o izvršitvi tega programa do 30. aprila v 
tekočem letu za preteklo leto za letni program, v tretjem letu izvajanja vmesno poročilo za 
srednjeročni program ter razpravljanje o vsebini programov statističnih raziskovanj, pri 
čemer bo Svet skrbel za skladnost rešitev v LPSR glede usmeritev, podanih v SPSR. 

LPSR bo pripravljen na podoben način kot sedaj veljavni NPSR. Struktura programa 
(zaradi lažje primerljivosti in poročanja) sledi strukturi Srednjeročnega statističnega 
programa CEC in Compendiuma. Za kritje nacionalnih potreb in drugih potreb, ki jih ni 
možno vključiti v obstoječo strukturo, se predlaga nova vsebina (modul), vključena v 
ustrezno poglavje in področje. 

LPSR pripravlja Urad za leto 2001, kar pomeni, da so vanj vključena raziskovanja, ki bodo 
uresničena v letu 2001 . Program torej ne zajema raziskovanj, ki se ponavljajo na 2, 3 ali 
več let in v letu 2001 ne bodo potekala. Ta raziskovanja se zapišejo posebej in se jih v 
program vključi v letu, v katerem bodo uresničena. 
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Predvideva se, da bodo na osnovi politik Urad in pooblaščeni izvajalci ustrezno pripravili 
svoje delovne programe, ki bodo segli tudi v prihodnost (vsaj do leta 2007), kar bi 
omogočilo, da se ob določitvi LPSR zelo racionalno in operativno pripravi ustrezne 
podlage. 

Naloge, za katere je bil Urad odgovoren v zvezi z izpolnjevanjem evropske statistične 
zakonodaje in medsebojnimi dolgoročnimi dogovori med statističnimi uradi držav članic in 
Eurostatom (ki bodo morda sčasoma pridobili tudi pravno podlago), je v letu 2000 izpolnil v 
celoti. Ocena Komisije je, da je Slovenija že dosegla relativno dobro raven skladnosti. 
Podrobneje Komisija v svoji oceni navaja, da je bil v zadnjem letu zaznan napredek na 
številnih področjih: 
Statistični urad Republike Slovenije je kot osnova statistične infrastrukture še naprej 
osrednji proizvajalec statistike v državi, ki usklajuje druge organe, aktivne na področju 
statistične proizvodnje. 
Napredek je bil dosežen na številnih področjih, vključno s sprejemom večjega števila 
klasifikacij Evropske skupnosti v nacionalnih različicah in z njihovo obvezno uporabo v 
anketah, vključno z uporabo v drugih upravnih organih. Sodelovanje z drugimi upravnimi 
organi na številnih statističnih področjih je plodno ter prispeva k zmanjšanju stroškov in 
povečanju kakovosti in pravočasnosti statistične proizvodnje. 
Kar zadeva proizvodnjo demografskih in socialnih statistik, vključno z anketami o 
delovni sili, poslovnimi registri in drugimi statistikami, ki temeljijo na registrih, je položaj v 
osnovi dober. Od zadnjega rednega poročila je bil dosežen dodaten napredek. Sprejet je 
bil zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj in kmečkih gospodarstev. 
Kar zadeva razpoložljivost statistik na regionalni ravni, bodo rezultati kmetijskega popisa 
leta 2000 služili za uvedbo izboljšav. Regionalna razdelitev države in z njo povezane 
regionalne statistike zahtevajo dodatne pojasnitve. 
Kar zadeva makroekonomske statistike, se izdelujejo skoraj popolni nacionalni računi, 
vključno s četrtletnimi in finančnimi računi. Treba je še izboljšati kakovost in uvesti nekaj 
metodologije evropskega sistema nacionalnih računov (ESA-95). Pričakovan je razvoj 
statistike osnovnih sredstev in četrtletnih računov. Zajetje bruto domačega proizvoda 
(skrita ekonomija) in druge izboljšave kakovosti v nacionalnih računih so stalen izziv. 
Transparentnost na področju makroekonomskih statistik veča zaupanje vanje. 

Ob vsebini ocene Komisije, ki je bila dosežena z dobrim izpolnjevanjem zahtev iz sedaj še 
veljavnega NPSR (ki ga je Urad skupaj s pooblaščenimi izvajalci stalno dopolnjeval, 
čeprav neformalno) naj dodatno poudarimo, da je Urad s spremembami zakona o 
državni statistiki kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udeležen v 
postopku priprave in usklajevanja državnega proračuna. To je še posebej pomembno, 
ker ne glede na ugodno oceno Komisije, le-ta temelji na domeni, da bo Urad uresničil 
vse svoje obveznosti iz pogajalskih izhodišč in državnega programa (in poleg tega tudi 
nalog, ki sledijo iz medsebojnih dolgoročnih dogovorov med statističnimi uradi držav 
članic in Eurostatom in jih morajo uresničevati tudi države kandidatke), ki zadevajo med 
drugim poglobitev nekaterih raziskovanj, razširitev osnov za ta raziskovanja, uresničitev 
novih raziskovanj, povečanje frekvence in gostote ter natančnosti - in s tem pridobitev 
ustrezno večjih materialnih in kadrovskih virov. Med izredno pomembnimi nalogami je 
popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo potekal v letu 2002. 
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Urad in pooblaščeni izvajalci državne statistike so pri določanju vsebine SPSR postavljeni 
pred nalogo zagotoviti pravočasne, kakovostne in pregledne podatke za pokritje 
nacionalnih in mednarodnih statističnih zahtev. Pri določanju vsebine LPSR pa morajo v 
okviru danih možnosti (ob upoštevanju človeških in materialnih virov) določiti raziskovanja, 
ki bodo pokrila naloge, za katere so se zavezali v SPSR. V namen zmanjševanja stroškov 
raziskovanj in razbremenjevanja poročevalskih enot si Urad prizadeva za vedno večjo 
uporabo administrativnih registrov in elektronskega poročanja in pripravlja vsebino Zakona 
o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi podatkov iz javno pravnih evidenc. 

Za dobro funkcioniranje državne statistike je izredno pomembno tudi že doslej veljavno, 
vendar v praksi slabo uveljavljeno določilo, po katerem institucije, ki na svojem delovnem 
področju zbirajo podatke in niso zajete v programu statističnih raziskovanj, določajo 
metodološke osnove za svoja statistična raziskovanja po predhodnem mnenju Urada. 
Pred določitvijo novih ali ob dopolnjevanju obstoječih uradnih oziroma administrativnih 
zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), ki jih vodijo na svojih delovnih 
področjih, morajo o tem obvestiti Urad in zahtevati, da poda svoje mnenje. Na ta način naj 
bi oz si Urad prizadeva, na osnovi zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
in zakona o državni statistiki, zagotovi pravilno izbiro metodologij, primerljivost in 
uporabnost podatkov tudi na horizontalni ravni in njihovo večnamenskost. 

2. Temeljnji okviri in možnosti delovanja Urada v letu 2000 

2.1 Organiziranost Urada v letu 2000 

V letu 2000 je Urad ponovno uskladil Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Statističnem uradu Republike Slovenije z Uredbo o spremembah uredbe o 
količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike 
Slovenije in upravnih organih (Ur.l.RS št. 33/2000) in z Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest v organih državne uprave (Ur.l.RS št.59/2000) 
Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve je izdala 
soglasje k usklajenemu predlogu Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Statističnem uradu Republike Slovenije dne 6. 6. 2000 oziroma 18. 10. 2000. 

Delo je v Uradu organizirano v 10. sektorjih in treh organizacijskih enotah izven sektorjev. 
Delo v sektorjih je organizirano v oddelkih oziroma službah, ki se prav tako delijo v manjše 
organizacijske enote, odseke. 
Za opravljanje nalog z delovnega področja Urada je poleg direktorja in namestnika 
direktorja potrebno skupno 440 delovnih mest, od tega 174 delovnih mest višjih upravnih 
delavcev (8 državnih podsekretarjev, 5 svetovalcev vlade, 34 pomočnikov direktorja, 60 
svetovalcev direktorja in 67 višjih svetovalcev), 153 delovnih mest upravnih delavcev in 
113 delovnih mest strokovno tehničnih delavcev. 
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2.2 Pogoji za delo Urada 

2.2.1 Viri finansiranja, obseg in struktura porabljenih finančnih sredstev 

Način in potek finansiranja Urada izhaja iz naslednjih zakonskih aktov, ki veljajo za celotno 
državno upravo in so navedeni zgolj kot referenčni viri, ki jih Urad dosledno upošteva pri 
svojem delovanju: 
- Proračun Republike Slovenije; 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS; 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS; 
- Zakon o javnih naročilih; 
- Zakon o javnih financah; 
- Zakon o računovodstvu. 

Urad se na tej osnovi in ob upoštevanju Zakona o državni statistiki skoraj v celoti finansira 
iz proračuna RS: na tej osnovi je bilo v letu 2000 Uradu dodeljenih 1.857.322.000 SIT 
sredstev. 

V letu 2000 je imel Urad izredne težave v zvezi s proračunom, saj med drugim ni dobil 
sredstev za popis prebivalstva, ki naj bi bil izveden v letu 2001. Med letom (ob menjavi 
Vlade RS) so bila ustna zagotovila, da sredstva bodo, toda do realizacije ni prišlo. Popis 
prebivalstva bo zato izveden v letu 2002. 

Največji delež v celotni strukturi porabe predstavljajo stroški zaposlenih, kar je v letu 2000 
pomenilo 1.259.366.012 SIT. 
V letu 2000 so bile odprte še naslednje proračunske postavke: 
- mednarodno sodelovanje; priprave na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj; 

razvojne naloge; 
- redne letne raziskave so zajemale različne ankete, ki se spreminjajo iz leta v leto, glede 

na njih dinamiko, določeno z Nacionalnim programom statističnih raziskovanj; 
- v letu 2000 so bile izvedene naslednje večje ankete: anketa o delovni sili, anketa o 

porabi v gospodinjstvih, anketa o številu živine, anketa o poslovnih trendih, anketa o 
mnenju potrošnikov, ocenjevanje rastlinske proizvodnje, vzorčni popis posejanih površin 
in popis kmetijskih gospodarstev; 

- sredstva na postavki lastna udeležba sredstev Phare so bila koriščena v skladu z 
obračunanimi deli na teh projektih; 

- redne materialne stroške je Urad pokril s prerazporejanjem med postavkami in konti, 
del pa je bil prenešen v plačilo v letu 2001. 

Statistični urad RS pridobiva del sredstev za pilotne projekte v okviru sredstev Phare. V 
letu 2000 so bile sklenjene nove pogodbe in nadaljevali so se že odobreni projekti iz 
prejšnjih let. Med večjimi projekti omenja Urad v tem poročilu COP 98. 

Statistični urad RS izdaja in prodaja publikacije in storitve, po ceniku, ki mu ga odobrava 
Vlada RS. S presežki na tej postavki ravna v skladu z 51. členom Pravilnika o postopkih 
za izplačilo iz proračuna RS. 
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2.2.2 Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, usposabljanje 

V načrtu zaposlovanja za naloge vključevanja Slovenije v Evropsko unije v letu 2000 je 
Vlada Republike Slovenije predvidela pet novih zaposlitev v Uradu. To je pomenilo za 
Urad, daje lahko v tem letu zaposlil pet novih visoko strokovno usposobljenih sodelavcev 
za izvajanje zahtevnih nalog povezanih z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo. Poleg 
tega je Urad lahko zaposlil 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 je bilo v Uradu 361 zaposlenih na dan 31.12.2000. 

V Uradu je v letu 2000 sklenilo delovno razmerje 21 delavcev, od tega dva delavca z 
magistrskim nazivom, 12 z univerzitetno izobrazbo, trije z visoko strokovno, trije z višjo in 
eden s srednjo štiriletno izobrazbo. Ena delavka z univerzitetno izobrazbo je bila na 
podlagi Sporazuma o prevzemu zaposlenih razporejena s Servisa za protokolarne storitve 
v Urad. V glavnem pa je Urad sklepal delovna razmerja s pripravniki (14 delavcev). 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 2000 je prenehalo delovno razmerje v uradu 10 delavcem. Od tega je 8 delavcev 
opravljalo naloge, za katere je zahtevana univerzitetna izobrazba, ena delavka je 
opravljala naloge z zahtevano višjo izobrazbo in ena naloge z zahtevano štiriletno srednjo 
izobrazbo. Od tega se je pet delavcev upokojilo. 

V Uradu dela tudi 11 delavcev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki so bili 
podlagi dogovora o začasni razporeditvi razporejeni na delo v Urad. 

V letu 2000 se je ob delu izobraževale 49 delavk in delavcev, od tega jih je 6 uspešno 
končalo študij (1 delavec je pridobil magistrski naziv, 2 sta pridobila visoko izobrazbo in 3 
delavke višjo izobrazbo). Konec leta se je izobraževalo še 43 delavcev in delavk, kar je 
približno 15 % vseh zaposlenih v Uradu. 
Z delavci, ki se izobražujejo ob delu, ima Urad sklenjene pogodbe o izobraževanju in sicer: 
- za pridobitev štiriletne srednje izobrazbe z 2 delavkama, 
- za pridobitev višje izobrazbe s 3 delavci, 
- za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z 12 delavci, 
- za pridobitev univerzitetne izobrazbe s 4 delavci, 
- za pridobitev magistrskega naziva z 22 delavci.' 

Izredno raznoliko je bilo izobraževanje na področju informatike. Različnih oblik 
usposabljanj na tem področju se je sodelovanju s šolami SRC, SAS, REPRO, ORACLE in 
Centrom vlade za informatiko v udeležilo 196 delavcev. Poleg tega je Urad v letu 2000 
nadaljeval z izvajanjem računalniškega izobraževanja v lastni učilnici. Namenjena je 
predvsem izvajanju tečajev, ki so določeni kot standardi v okviru programa posodobitve 
državne statistike. Te oblike izobraževanja se je udeležilo 145 delavcev Urada. 

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 2000 55 delavcev 
samoiniciativno udeležilo tečajev tujih jezikov različnih stopenj. Večina delavcev je obiskovala 
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tečaje, ki so organizirani v okviru Oddelka za izpopolnjevanje in usposabljanje v državni 
upravi Ministrstva za notranje zadeve. 31 delavcev je obiskovala tečaje angleškega jezika, 
nekoliko manj pa francoskega (19 delavcev), nemškega jezika (4 delavci) in italijanskega 
jezika (1 delavka). 

Drugih oblik usposabljanja, kot so seminarji, posvetovanja, tečaji pa se je udeležilo 84 
delavcev. 

2.2.3 Poslovni prostori, opremljenost za delo 

Statistični 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 resursov. Predvsem v IV. in V. traktu poslovne 
zgradbe Parmova 33 delajo delavci Urada v prostorih, ki ne zadovoljujejo z zakoni in 
uredbami predpisanih normativov, oziroma delajo v razmerah, ki so življenjsko nevarne. 
(Obstoja dokument Republiškega Inšpekcijskega urada, ki govori o OBVEZNEM začetku 
ali sanacije Parmove ali izselitve uslužbencev - 6 mesecev po prejemu dokumenta. Prejet 
je bil feb.1998). Zaradi starosti stavbe in drugih razlogov nastajajo gradbene poškodbe, ki 
ogrožajo delo in bivanje v teh prostorih. Na to problematiko smo v preteklih letih že večkrat 
pisno opozorili pristojno vladno službo in inšpekcije. 
Prostori, ki jih uporablja Urad za shranjevanje dokumentov oziroma podatkov, katere je po 
zakonu o varovanju osebnih podatkov dolžan čuvati in hraniti deset in več let, so 
neprimerni - vlažni. Različni režimi varovanja in vzdrževanja prostorov na različnih 
lokacijah povečujejo stroške, onemogočajo enako kvaliteto teh storitev, povzročajo 
nezadovoljstvo pri delavcih in uporabnikih, ter ne zagotavljajo ustreznega varovanja 
zaupnih dokumentov in podatkov, ki jih hrani Urad. 
Zaradi vsega naštetega in drugih razlogov je Urad v letu 2000 nadaljeval z že v letu 1998 
začetimi aktivnostmi reševanja prostorske problematike Urada. Cilji teh aktivnosti so: 
- vsi delavci Urada opravljajo 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 popisu prebivalstva in prevzemu 

delavcev APP, 
- racionalnejše opravljanje dela in logistike: boljši servis, manj režijskih delavcev, 

racionalnejša koncepcija rešitve prostorske organizacije, vključno z ustreznimi 
arhivskimi možnostmi, primerno število parkirnih prostorov, lažji dostop do zgradbe, 
kvalitetnejšo opravljanje storitev za zunanje naročnike (informacijsko dokumentacijski 
center, knjižnica). 

V letu 2000 so se v Uradu začele intenzivne priprave na popis prebivalstva 2002, ki se 
bodo v še intenzivnejši obliki nadaljevale skozi vse leto 2001. Z ozirom na predvidene 
stroške najemnine izven prostorov državne uprave in finančne možnosti Urada, se bodo 
priprave, obdelave in druge aktivnosti, povezane s popisom 2002 izvajale na Parmovi 33. 
Prostore, namenjene tem aktivnostim je potrebno urediti, zagotoviti primerno varovanje, 
urediti električno napeljavo in nadgraditi računalniško mrežo. Zato se je Urad v letu 2000 
na skupnih sestankih s Servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije večkrat 
dogovaijal o potrebnih vlaganjih v objekt, kot tudi o ureditvi okolice objekta in ureditvi 
parkirnih prostorov oziroma režima parkiranja. 
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2.2.4 Informacijsko tehnološka infrastruktura in podpora 

2.2.4.1 Osnovne značilnosti 

Informacijsko tehnološko (IT) infrastrukturo Urada tvori računalniško komunikacijska 
infrastruktura, ki povezuje dve fizično ločene lokaciji - Vožarski pot 12 ter Parmovo 33 - v 
funkcionalno in tehnično enotno mrežo SURSNET. Le-ta je preko skupnega 
komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM povezana z računalniško in 
komunikacijsko opremo Centra vlade za informatiko (CVI). V IT infastrukturo prištevamo tudi 
sistemsko in aplikativno programsko opremo, baze podatkov in podatkovne strukture ter 
pripravljene postopke in procedure, ki omogočajo zahtevano funkcionalnost. Urad podpira 
večji del celotnega tehnološkega proces dela na sodoben in večinoma sklenjen 
informatiziran način. Vendar je vsako rešitev oziroma funkcionalnost potrebno vzdrževati, 
razvijati naprej ter medsebojno povezovati v racionalen delovni proces. 

V letu 2000 je bil načrtovan razvoj in posodobitev lokalne računalniške infrastrukture, ki 
naj bi potekala skladno z potrebami Urada in usklajeno z enotnimi rešitvami znotraj 
državne uprave. Vendar so bile zaradi pomanjkanja finančnih sredstev načrtovane 
posodobitve izvedene le v povsem minimalnem obsegu, zaradi česar bodo potrebne večje 
investicije in napori v letu 2001. Tako je izostal planiran postopen in vsklajen razvoj in 
posodobitev IT infrastrukture, ki je poleg pomanjkanja ustreznih strokovnjakov, zlasti tistih 
s področja sistemske integracije in administracije, bil tisti kritični dejavnik, s katerim se je 
Urad ukvarjal skozi celo leto. 

2.2.4.2 Razvoj in modernizacija - program Phare 

Eden najbolj obsežnih projektov, ki se med drugim nanaša na razvoj ter vspostavitev baz 
podatkov znotraj enotnega koncepta (statističnega) podatkovnega skladišča, je vsekakor 
projekt StatCop98. Naloge, ki izhajajo iz tega projekta, so na podlagi javnega 
mednarodnega razpisa oddane zunanjim izvajalcem in so v fazi realizacije, konec projekta 
pa je planiran septembra 2001. Za potrebe tega projekta je bila iz Phare sredstev 
nabavljana in postavljena potrebna IT infrastruktura, in sicer 

• zmogljiva grafična delovna postaja z ustrezno programsko opremo za obdelavo in 
analizo rasterskih in vektoriziranih podatkov; 

• zmogljivejši podatkovni strežnik za vzpostavitev planiranih baz podatkov; ter 
• programska oprema za vzpostavitev, vodenje, obdelavo, analizo ter skrbništvo nad 

podatkovnimi bazami. 

Vzpostavitev podatkovnega skladišča lahko gledamo kot odgovor Urada na vprašanja, 
povezana z nenehnim razvojem informacijske tehnologije na eni ter naraščajočimi 
zahtevami uporabnikov na drugi strani. Te zahteve so sicer splošne narave, kot so večja 
stopnja integracije, možnosti enostavnega izbora in ekstrakcije relevantnih podatkov za 
namene takojšnje analitične ali kakšne drugačne obdelave. Urad se je tudi v preteklem 
obdobju dokaj intenzivno ukvarjal s tovrstnimi vprašanji in tudi uspehov ni bilo malo. 
Sedanji pristop je logično in obetavno nadaljevanje razvoja, ki ponuja nove možnosti za 
postavitev uporabnikom čim bolj prijaznih in uporabnih rešitev. Izkušnje iz tega projekta bo 
Urad prenašal naprej na statistična področja, ki niso bila zajeta v projektu StatCop98. 
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2.2.4.3 Aplikacije Urada - razvoj in vzdrževanje 

Na področju aplikativne programski opreme je Urad razvil mnoge nove ter vzdrževal 
obstoječe aplikacije. Potekalo je obsežno sodelovanje pri različnih projektih in nalogah kot 
so statistični registri, baze podatkov, anketne raziskave, itd. Vzdrževanje obstoječih 
aplikacij in izvajanje statističnih obdelav je glede na obseg porabljenih kadrovskih resursov 
glavna obremenitev sektorja za statistično infrastrukturo in informacijsko tehnologijo 
(Sektor SI IT). V letu 2000 so bile predvsem izvajane naslednje naloge: 

• priprava programske opreme za vnos, kontrolo in editiranje podatkov rednega popisa 
kmetijskih gospodarstev; implementacija standardiziranih rešitev in postopkov za hitri 
vnos podatkov v okolju odjemalec/strežnik; poenotenje programske opreme in 
postopkov v anketnem študiju (aktivnost še traja); v okviru programa posodobitve 
državne statistike (PDS) sodelovanje v zaključnih fazah razvojnih pilotskih projektov; 
zunanje trgovine, možnostih izvajanja statističnih obdelav v lokalnem okolju, 
možnostih sistema Blaise za urejanje kompleksnih raziskav ter možnostih in ovirah 
pri delu telefonskega anketnega študija. Najzahtevnejše delo pa je bilo opravljeno s 
projektom baza klasifikacij 'KLASJE', ki je v meseca oktobra znotraj projekta 
StatCop98 prešla v produkcijsko fazo, oziroma v redno uporabo; nadaljevane so bile 
naloge pri vzpostavitv statističnih registrov; vzdrževanju poslovnega registra 
Slovenije (PRS); opravljena je bila temeljita sprememba postopkov in programskih 
rešitev pri demografskih obdelavah zaradi uvedenih sprememb pri centralnem 
registru prebivalstva (CRP); vzdrževane so bile programske rešitve pri 130 drugih 
statističnih raziskavah ter izvajane komleksne obdelave pri rednih in izrednih 
nalogah; sektor je opravljal naloge administracije baz podatkov (DBA - Data Base 
Administration), ki so bistvenega pomena za delovanje najzahtevnejših aplikacij 
oziroma podatkovnih baz. 

2.2.4.4 Sistemsko tehnična integracija in logistika 

Urad, kot je uvodoma omenjeno, deluje na dveh lokacijah, kar po tehnični in logistični plati 
povzroča določene dodatne organizacijske in tehnične rešitve ter postopke, ki bi sicer bili 
nepotrebni. Konec leta 2000 je v lokalni mreži Urada bilo instaliranih okoli 30 različnih 
strežnikov, 425 osebnih računalnikov ter okoli 40 mrežnih tiskalnikov. V letu 2000 so 
potekale le manjše nabave opreme, predvsem osebnih računalnikov in tiskalnikov ter 
manjše nadgradnje. 

Po sicer zelo intenzivnem letu 1999, ko je Urad zamenjal veliko opreme, je v letu 2000 bilo 
zelo malo zamenjav stare opreme z novo, ker za te namene niso bila zagotovljena 
potrebna finančna sredstva. Rezultat je, da je večji delež operne letos bližje meji 
uporabnosti, ki je po naših izkušnjah največ 5 let, pri čemer je: 

• oprema stara od 1-3 leta povsem uporabna; 
• oprema stara od 3-5 let je lahko uporabna še na nekritičnih delovnih mestih, kjer niso 

pomembne večje performančne sposobnosti, kot tudi ne morebitni izpadi, ter 
• oprema starejša od 5 let, ki je za odpis. 
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Na koncu leta 2000 je bilo stanje osebnih računalnikov na Uradu naslednje: 

Starost v letih Osebni računalniki Prenosni računalniki 

1-3 leta 100 27 

3-5 let 160 38 

Nad 5 let 90 14 

V letu 200 je bilo kupljeno skupaj 15 novih osebnih računalnikov in 3 barvni tiskalniki HP 
2500C. 

Posebej problematična je mrežna oprema, ki je bila večinoma nabavljena v letu 1991, 
deloma pa v letu 1998 (FDDI). Ta oprema je zastarela, tako da mora Urad praktično vso 
mrežno opremo zamenjati. Izjema je lahko le kablaža na Parmovi, ki je 100 MB half 
duplex (novejša je 100 MB full duplex), na Vožarskem potu pa je vsa kablaža 10 MB, kar 
pa ne ustreza več potrebam. 

Glede nalog se je Urad osredotočil na tiste, ki jih je bilo moč kljub vsemu naredili z lastnimi 
silami: 

• Usposobljen je bil telefonski odzivnik; vzpostavljen batch strežnik SURSBAT, na 
katerem poteka povezava z Eurostatom preko Statel-Hub in Stadium za dostop ter 
pošiljanje podatkov COMEXT, HICP, LFS in CVTS. Usposobljen je strežnik 
SURSBAKP za arhiviranje na magneto-optične enote Pinnacle-Alta. Usposobljen je bil 
strežnik SURSBAKV za arhiviranje Exchange poštnega urada. Narejen je bil strežnik 
SURSMATE (backup, arhiv, skupni NT za svetovalce). Narejen je bil novi SURS-VVEB 
strežnik za Intranet. Zamenjani so bili strežniki SURSCDP (tiskanje, backup Parmova), 
SURSCOMP (primary domain Parmova), SURSCD (tiskanje Vožarski) in Exchange 
strežnik SURSMAIL. Usposobljen je bil strežnik SURSCOMB, s čimer je bilo 
prenovljeno pošiljanje podatkov preko modemov. Anketarjem so bili zamenjani osebni 
računalniki z zmoglivejšimi in obenem jim je bil omogočen dostop do elektronske pošte 
na Uradu. Uvedeno je bilo pisanje varnostnih kopij na CD na obeh lokacijah. 
Popolnoma je bilo prenovljenih 20 osebnih računalnikov, na 120 pa so bili izvedeni 
manjši posegi kot je zamenjava posameznega dela. Pripravljena je bila delna 
specifikacija za StatCop razpis opreme, dokumentacija za popis prebivalstva in 
izvedeni 3 razpisi po skrajšanem postopku. Postavljena je bila 100 MB mrežo na bazi 
fast Ethernet-a. Reorgnizirano je bilo IP (internet protocol) omrežje glede na nove 
potrebe na Parmovi (selitev delavcev). Usposobljeni so bili računalniki za potrebe 
MFRAC. 

2.2.4.5 Pomoč uporabnikom 

Pomoč uporabnikom pri delu z računalniško opremo je v primerjavi s preteklim letom 
potekala intenzivneje, pri čemer se način in organizacija podpore bistveno nista 
spremenjala. Pomoč in podpora se kažeta kot vedno pomembnejša, saj učinkovito 
odpravljata zastoje, pospeši se izvajanje nalog ter razvija zaupanje v sodobne metode in 
tehnike dela. Poseben problem je Help desk, ki ga izvaja Urad ad hoc, saj za te naloge 
niso predvideni delavci, potrebe pa naraščajo. 
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Pomoč je praviloma potekala na podlagi urgentnih klicev uporabnikov oziroma na podlagi 
zahtev preko e-pošte. V večini primerov je bil potreben obisk pri konkretnem uporabniku, 
kar je glede na dve obstoječe Uradovi lokaciji in število uporabnikov dodatno zahtevna 
naloga. Pomoč uporabnikom v določenem obsegu zagotavljamo tudi direktno (on-line) z 
uporabo SMS strežnika (System Management Server). 

2.2.5 Zaščita in varovanje 

Pri zadnji reorganizaciji v letu 2000 je bila na Uradu oblikovana samostojna služba za 
zaščito podatkov in varovanje z zelo obsežnim in širokim spektrom nalog. Služba opravlja 
svoje naloge v sodelovanju z izvajalci varnostnih nalog v drugih organizacijskih enotah, v 
katerih delajo specialisti za posamezna varnostna področja. Varnostna problematika je 
tako horizontalno vpeta v organizacijsko sestavo Urada. 

Najbolj pereča je varnostna problematika v objektu na Parmovi, kjer dela zdaj že več kot 
polovica delavcev Urada. Objekt ni ustrezno zunanje in notranje varovan. Skupaj z 
izvajalskim podjetjem je Urad pripravil več tehničnih in finančnih projektov za kontrolo 
pristopa v objektih urada in za tehnično varovanje objekta na Parmovi; kraje, tako znotraj 
objekta kot vlomske od zunaj, so bile zelo pogoste. Stanje je predvsem z vidika zaščite 
osebnih podatkov nevzdržno že zaradi redne dejavnosti Urada, zaradi popisa prebivalstva, 
ki bo leta 2002, pa sploh. Objekt namerava Urad opremiti z ustrezno pristopno kontrolo, s 
tehničnim, senzorskim varovanjem prostorov ter z zunanjim in notranjim video nadzorom. 

3. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v 

ietu 2000 

3.1 Nacionalni računi in cene 

3.1.1 Nacionalni računi 

V letu 2000 je Urad nadaljeval proces postopnega prevzemanja in uvajanja statističnih pri 
razvijanju in uvajanju sistema nacionalnih računov (ti so: (1) proizvodni računi in računov, 
(3) nefinančni in finančni računi sektorja država, (4) nefinančni računi drugih 
institucionalnih sektorjev in (5) finančni računi in računi stanj) je Urad v letu 2000 dosegel 
raven, ki mu 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 
Uradovega 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 seje po posameznih področjih pričelo že v letu 1997 
in je bilo v zadnjih treh letih zelo intenzivno. Pod vodstvom Eurostata je potekalo delo v 
okviru 12 delovnih skupin, ki so bile zadolžene za posamezna področja razvoja 
nefinančnih nacionalnih računov. Delovne skupine so svoje delo v glavnem končale do 
maja leta 2000. 
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Eksperti Eurostala so v letu 2000 pripravili končna poročila, v katerih so ovrednotili dosedanje 
delo Urada pri nacionalnih računih. Sestavni del poročil ekspertov so tudi razvojne naloge in 
nujne izboljšave nacionalnih računov oziroma v statistiki na sploh v naslednjih petih letih. 

Eurostat je z državami kandidatkami oblikoval tudi delovne skupine za "področje finančnih 
statistik z državami kandidatkami". Glavni namen teh delovnih skupin je da predvsem 
usposobi oddelke za nacionalne račune in ministrstva za finance pristopnih držav za redno 
ocenjevanje in pošiljanje podatkov o tekočem deficitu in stanju dolga državnih institucij 
glede na sedaj vcijavr.o direktivo (Excessive Deficit Procedure, direktiva 36C5/93) in na 
metodologijo ESA 95. Hkrati pa se v okviru teh delovnih skupin izvaja pomoč pri zasnovi 
finančnih računov in pri zbiranju podatkov denarne, bančne in druge finančne statistike v 
skladu z ESA 95 v okviru centralnih bank pristopnih držav. 

S podporo Eurostata poteka v Uradu tudi več projektov, ki v okviru nacionalnih računov 
zadevajo področje kvartalnih računov, regionalnih računov, prevod ESA 95, in računov za 
kmetijstvo, ocenitev zalog osnovnih sredstev, razvoj programske opreme za nacionalne 
račune in razvoj posameznih statističnih raziskav, pomembnih za nacionalne račune (npr. 
strukturno poslovno poročilo podjetij). 

3.1.2 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 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 ESA 95. 
Ocena izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo je pripravljena na podlagi nove 
klasifik-cije izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu in v stah (COICOP). 
Tudi bruto investicije so z nekaterimi dopolnitvami statistične raziskave od leta 1995 
prikazane glede na glavne vrste investicijskih proizvodov po ESA 95 v vsem razdobju. 

Zaradi metodoloških dopolnitev in izboljšav plačilne bilance Banke Slovenije glede na 
mednarodne standarde s podatki od leta 1994 naprej je bilo potrebno v letu 2000 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 vrste agregatov nacionalnin računov. V 
naslednjem obdobju bo potrebno zagotoviti metodološko zanesljivost, primerljivost in 
polno zajetje agregatov in kategorij glede na ESA 95. Tako so bile v okviru projektov in 
delovnih skupin, ki jih je organiziral Eurostat, izdelane ocene za nekatere agregate, ki 
bodo v naslednji fazi vključeni v obračun BDP, in v druge agregate nacinainih računov. 

V letu 2000 je potekala analiza preverjanja vseh možnih vrst podcenjenosti bruto 
domačega proizvoda po posameznih kategorijah proizvodnega, izdatkovnega ter 
dohodkovnega pristopa ter analiza podatkovnih virov, ki se uporabljajo pri ocenjevanju. 
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Na podlagi novih virov bo dopolnjena ocena proizvodnje kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti v gospodinjstvih. Intenziviralo se je mediinstitucionalno sodelovanja na 
področju agromonetarnih statistik, kar bo omogočilo vključitev dodatnih virov pri izračunu 
vrednosti proizvodnje in dodane vrednosti v kmetijstvu. V planu je izdelava podjetniškega 
računa ter računa akumulacije. Načrtuje se priprava ocene osnovnih sredstev za kmečka 
gospodinjstva ter ocena proizvodnje hrane, pijač in kurjave za lastne potrebe v nekmečkih 
gospodinjstvih. 
Na področju zajetja v obračun BDP bo potrebno nadaljnje "čiščenje" vmesne porabe, kot 
npr. izločanje dohodkov v naravi, kar je povezano z izvedbo raziskave stroškov delovne 
sile (Labour Cost Survey). Potrebno je nadaljnje preverjanje ter iskanje možnosti uporabe 
davčnih virov v nacionalnih računih, kot npr. podatkov davčne inšpekcije in podatkov 
sistema davka na dodano vrednost. 

Pripravljena je nova ocena porabe stalnega kapitala v (kolektivnih in individualnih) 
dejavnostih državnega sektorja z oceno porabe stalnega kapitala za ceste z vsemi 
pripadajočimi infrastrukturnimi objekti, kar zahteva ESA 1995. 

Obračun proizvodnje stanovanjskih storitev je Urad v letu 2000 nadaljeval po stroškovni 
metodi, poleg tega pa je iskal možnosti za uvedbo nove metode - stratifikacijske metode, 
ki se zahteva od držav članic Evropske unije. Napredek v uporabi te metode za Slovenijo 
je odvisen od uvedbe novih virov podatkov o stanovanjskih najemninah. Ker imajo vse 
države kandidatke podobne probleme pri uvedbi te metode, je bila ustanovljena posebna 
delovna skupina, ki je začrtala smernice za obračun po stroškovni metodi v prehodnem 
obdobju. V skupini je sodelovala tudi Slovenija, ki je z največjimi izkušnjami pri izvajanju te 
metode pripomogla h končnemu besedilu predloga dopolnila Uredbe Evropske Komisije. 
Delo skupine in pa posebej metodologija, ki jo uporabljamo na slovenskem statističnem 
uradu, bo predstavljena tudi EU komisiji na konferenci: "Nacionalni računi držav kandidatk 
2001" v Bruslju. V perspektivi je kljub temu potrebno zagotoviti ustrezne vire za podatke o 
najemninah. 

V obračun ekonomskih agregatov in kategorij nacionalnih računov se postopoma uvaja 
institucionalna sektorizacija enot Poslovnega registra Slovenije, ki je bila zaključena v letu 
1999. 

Ministrstvo za finance je objavilo javnofinančne podatke v skladu s standardi 
Mednarodnega denarnega sklada za leta od 1992 naprej v obliki, ki bo dolgoročno 
podatkovna osnova za obračun agregatov za institucionalni sektor država. Pripravljen je 
že prevajalnik med javnofinačnimi postavkami in agregati nacionalnih računov in tudi prvi 
obračuni teh agregatov in je fazi verifikacije. 

Za bančni sektor je izračunana celotna finančno posredniška storitev, meijena indirektno 
(global FISIM) za leta 1996, 1997, 1998 in 1999. V končni fazi je priprava tekočih računov 
za dva podsektorja finančnih družb, in sicer za kreditne ustanove (S.122) in zavarovalnice 
(S. 125). 
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3.1.3 Input- ouput tabele 

Delo pri pripravi input-output tabel je bilo v letu 2000 usmerjeno v pripravo tabel ponudbe 
in porabe za leto 1996. Končani sta bili matrika ponudbe v osnovnih cenah s prehodom v 
kupčeve cene, ter matrika porabe v kupčevih cenah. Obe tabeli sta bili izdelani v tekočih 
cenah. Izdelana je bila tudi matrika porabe uvoza. Tabele so razširjene za podrobnejši 
prikaz storitev. V skladu z Eurostatovimi standardi bo treba pripravljati tabele ponudbe in 
porabe po letu 2002 letno ter petletno tudi input-output tabelo za Slovenijo. 

3.1.4 Ocena BDP v stalnih cenah 

V stalnih cenah je BDP po proizvodni in dohodkovni metodi za obdobje 1990 do 1995 
ocenjen v cenah 1992. Za leta od 1995 do 2000 uporabljamo kot novo bazno leto 1995. 
Delo v zvezi z oceno BDP v stalnih cenah je osredotočeno na izboljšave, s katerimi bi 
metode na posameznih področjih v večji meri uskladili z ESA 95 in Eurostatovimi 
priporočili. Bistvene izboljšave v preteklem letu so bile dosežene na področjih ocene 
netržnih stohtev (input cenovna metoda za kolektivne storitve, raziskave in razvoj, 
zdravstvo, socialno varstvo in druge netržne storitve, razvoj output metode za 
izobraževanje), gradbeništva (uporaba novih deflatorjev ob večjem sodelovanju z 
zunanjimi institucijami) ter davkov na proizvode in storitve (ocena na podrobneje 
razčlenjeni ravni). 

3.1.5 Ocenjevanje državnega primanjkljaja in dolga 

Na področju ocenjevanja državnega primanjkljaja in dolga je Urad v letu 2000 nadaljeval 
usklajevanje z metodologijo, veljavno za kazalce, ki se v EU izračunavajo v okviru 
Postopka presežnega primanjkljaja (EDP). V pripravah za izboljševanje ocen v okviru 
priprave poročil je nadaljeval spremljanje in analizo obstoječih virov podatkov (npr. prehod 
na novo ekonomsko klasifikacijo v proračunski statistiki). V pripravi podatkov pa je 
nadaljeval postopno vključevanje zakonsko predpisanih (zakon o uvedbi ESA 1995 in 
drugi predpisi) in dodatnih izvedbenih pravil. Največ časa je bilo namenjenega naslednjim 
posameznim zadevam: razmejevanju državnega sektorja in sektorskemu tretmanu 
posameznih primerov enot; izvajanju "accrual" načela (obresti, davki in socialni prispevki, 
drugo); razmerju med državnim in javnim dolgom, identifikaciji kapitalskih transferjev; 
odpisom, odpustom in preklicem dolgov; posebnostim tretmana procesa privatizacije itd. 
Rezultat tega dela so v določeni meri izboljšane ocene državnega primanjkljaja in 
državnega dolga ter izboljšava podlag za nadaljnje izboljšave ocen. 

3.1.6 Četrtletni nacionalni računi 

Četrtletne ocene bruto domačega proizvoda je Urad objavljal v predvidenih rokih (90 dni 
po koncu četrtletja). Poleg ocen BDP po proizvodni metodi v stalnih cenah je Urad pričel 
objavljati tudi ocene po izdatkovni metodi v tekočih (v juniju 2000) in stalnih cenah 
(decembra 2000). 
Poleg redne priprave in objavljanja navedenih podatkov je potekalo tudi delo, ki je 
usmerjeno k nadaljnji širitvi sistema četrtletnega ocenjevanja makroekonomskih agregatov. 

10. maj 2001 45 poročevalec, št. 36 



Cilj razvojnega dela, ki je vključeno tudi v Pharov nacionalni program (STATCOP98), je 
zagotoviti tudi ocene BDP po proizvodni metodi v tekočih cenah in drugih temeljnih 
agregatov nacionalnih računov v skladu z ESA 1995. 

3.1.7 Regionalni računi 

Prva metodologija, ki je nastala v 1998, je bila v letu 2000 nadalje izpopolnjena. Razviti so 
bili ključi za posamezne komponente bruto vrednosti na državni ravni ter dodatni ključi (na 
podlagi proizvodnih, stanovanjskih in kmetijskih statistik) za posamezne dejavnosti. 
Objavljeni so bili regionalni podatki za Slovenijo, in sicer za leti 1996 in 1997 po 
metodologiji, ki je v skladu z načeli Eurostata. Izdelana je bila tudi ocena za leto 1998. V 
letu 2001 Urad načrtuje nadaljnje izpolnjevanje metodologije za račun proizvodnje in njeno 
razširitev na elemente računa za investicije in eventuelno za gospodinjstva (SKT2). 

3.1.8 Ekonomski računi za kmetijstvo 

A/a področju kmetijskih računov se je v letu 2000 nadaljevalo z uvajanjem metodologije 
EAA 97, ki je usklajena z ESA 95 Za potrebe nacionalnih računov se kmetijska 
proizvodnja ocenjuje po instutucionalnih sektorjih. Za leto 1999 sta za korporacijski sektor 
kmetijstva ter kmečka gospodinjstva izdelana računa proizvodnje ter račun dohodka. Po 
posameznih proizvodih sta izračunani končna ter celotna proizvodnja. 

Osnovni viri za izdelavo ekonomskih računov za kmetijstvo so podatki kmetijskih statistik 
ter vrsta drugih virov. Output kmečkih gospodinjstev je razdeljen tudi po porabni strani 
(odkup, lastna poraba, prodaja "od vrat kmetije", poraba na kmetiji). 

Za obdobje 1995 - 1998 sta bila izdelana račun proizvodnje ter račun dohodka v skladu z 
novo shemo računov, kar je bila potrebna osnova za začetek dela na Eurostatovem 
projektu Agromonetamih statistik, ki se je začelo spomladi 2000. V delo na projektu je 
vključen tudi Kmetijski inštitut, s katerim Urad intenzivno sodeluje pri izpolnjevanju 
projektnih nalog. Pri izdelavi kmetijskih računov je Urad začel uporabljati sistem OP AL, ki 
ga je razvil ASA inštitut iz Bonna in omogoča enkraten vnos podatkov. Za analiziranje 
podatkovnih virov je bilo izbrano leto 1998. S strani Statističnega urada in Kmetijskega 
inštituta so bili preverjeni podatki, ki vplivajo na output ter opredeljeni viri za področje 
vmesne porabe. Delo na projektu se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici leta 2001. V okviru 
projekta je cilj Statističnega urada pregled ter opredelitev podatkovnih virov tudi za ostale 
račune ter izdelava celotnega sistema ekonomskih računov za kmetijstvo za obdobje 
1995-1998. 

Za Slovenijo so uradni podatki kmetijskih računov ključnega pomena, saj bodo osnova za 
predpristopna pogajanja pri vključevanju v EU. 

3.1.9 Plačilna bilanca in mednarodne naložbe 

Banka Slovenije nadaljuje z rednimi mesečnimi objavami podatkov plačilne bilance. Avgusta 
2000 so bile ob vsakoletni vključitvi končnih podatkov v menjavi blaga v preteklem letu 
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izvedene v plačilni bilanci še nekatere metodološke spremembe. Te so zajele vključitev 
reinvestiranih dobičkov neposrednih tujih naložb, metodološke dopolnitve postavk izvoza 
in uvoza potovanj v okviru obstoječih virov in še nekaj manjših dopolnitev. Poleg tega je 
potekal v letu 2000 tehnični projekt, ki bo omogočil v letu 2001 dokončno prilagoditev 
izhodne strukture plačilne bilance standardom Evropske unije. 

Banka Slovenija je tudi v letu 2000 nadaljevala s pripravo, objavljanjem, pa tudi z 
izboljševanjem statistik neposrednih naložb v in iz tujine, oz. bilance stanja mednarodnih 
naložb (terjatev in obveznosti) s tujino. 

3.1.10 Finančni računi 

Banka Slovenije je v letu 2000 sestavila na podlagi razpoložljivih podatkov na letni ravni 
sektorske finančne račune, v okviru obveznosti držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo. 
Zahteve Eurostata in Evropske centralne banke se stopnjujejo v smeri večje razčlenitve, 
upoštevanja metodologije ESA 1995 in prehoda na četrtletno frekvenco računov. 

3.1.11 Denarna statistika in Finančni trgi 

Banka Slovenije zbira in objavlja tudi podatke širše denarne statistike, kamor sodi poleg 
statistik denarnih institucij, denarnih agregatov in obrestnih mer po opredelitvi Evropske 
Centralne banke (ECB) še statistike nedenarnih finančnih institucij, vrednostnih papirjev, 
sodobnih plačilnih instrumentov ipd. Na podlagi začetega sodelovanja z Evropsko 
Centralno Banko se bo slovenska denarna statistika, ki je nastala v skladu s standardi 
Mednarodnega denarnega sklada, v nekaj letih povsem uskladila z evropskimi zahtevami. 

3.1.12 Cornmittee on Monetary; Financial and Balance of Payments statistics, CMFB 

Banka Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije sta bila 19. in 20. oktobra 2000 v 
Ljubljani gostitelja letnega srečanja Izvršnega odbora Komiteja za denarno, finančno in 
plačilnobilančno statistiko (Cornmittee on Monetary, Financial and Balance of Payments 
Statistics, CMFB) s predstavniki statističnih uradov in statističnih oddelkov centralnih bank 
držav pridruženih članic EU. CMFB sestavljajo predstavniki statističnih uradov in centralnih 
bank držav članic, Eurostata in Evropske centralne banke. CMFB je glavno telo za 
usklajevanje strateških vprašanj evropske makroekonomske statistike. Na srečanju, ki je 
bilo po splošni oceni zelo uspešno, so bile obravnavane glavne aktualne teme sodobne 
statistike EU, kot so potrebne spremembe v zbiranju podatkov plačilne bilance, 
zagotovitev podatkov splošne statistike za denarno politiko Evropske centralne banke, 
podatkov javnih financ po standardih statistike nacionalnih računov itd. Te teme so prav 
tako kot za članice pomembne za države kandidatke, ki morajo s primerljivimi podatki 
dokazati svojo pripravljenost na vstop v EU in začeti s trenutkom vstopa izpolnjevati 
statistične zahteve do držav članic. Ker so od januarja 2000 dalje predstavniki statističnih 
institucij pridruženih članic vabljeni na plenarna zasedanja CMFB, je bilo ljubljansko 
srečanje zadnje med srečanji, ki so potekala od leta 1995. 
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3. 1. 13 Statistika cen 

V letu 2000je Urad na področju statistike cen opravil naslednje razvojne in ostale naloge: 

- uveljavil redno revizijo indeksa cen življenjskih potrebščin. Ta je zajela tudi vrsto 
metodoloških in tehničnih zahtev ti harmoniziranega indeksa cen življenjskih 
potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjavo inflacije med članicami EU. HICP, kot 
poseben indeks, ki zahteva, da ponderacija temelji na t.i. domačem principu potrošnje, 
pa predvidevamo razviti v letu 2001; 

- v okviru PHARE projekta »Scientific and Operational Support for Further Alignment of 
Slovene Statistical Methodology with EU Requirements« so potekale priprave na 
revizijo statistike proizvajalčevih cen, ki bo uveljavljena z januarjem 2001. Sočasno so 
potekale tudi priprave za izvedbo pilotne raziskave o možnostih neposrednega zbiranja 
izvoznih cen pri proizvajalcih. Omenjena pilotna raziskava bo izvedena v prvem 
četrtletju leta 2001; 

- v letu 2000 je Urad z OECD sodeloval pri vključevanju Hrvaške in Makedonije v 
Evropski program primerjave bruto domačega proizvoda in cen (ECP oz. PPP). To delo 
je Urad opravljal na prošnjo OECD poleg rednega dela na tem projektu, ki za države 
članice EU in za kandidatke za članstvo poteka v okviru Eurostata. 

V letu 2000 se je statistični sosvet za cene sestal enkrat. Kot osrednjo točko je obravnaval 
problematiko rezultatov o poprečnih in minimalnih stroških gospodinjstev po t.i. Šumijevi 
metodologiji. Sosvet je soglasno sprejel sklep, da SURS zaradi zastarelosti metodologije 
te izračune, ki jih je sicer opravljal kot storitev za Ministrstvo za delo, preneha opravljati. 

3.2 Ekonomske statistike 

3.2.1 Razvoj statističnih ekonomskih klasifikacij 

V zadnjih petih letih je Urad razvil sistem statističnih ekonomskih klasifikacij, ki je usklajen 
z zahtevami evropske zakonodaje. Ogrodje sistema je standardna klasifikacija dejavnosti 
(SKD), ki je usklajena z evropsko NACE Rev.1. Urad aktivno sodeluje v Eurostatovi 
delovni skupini NACE/CPA, ki skrbi za vzdrževanje in razvoj sistema statističnih 
ekonomskih klasifikacij, pripravlja skupna izhodišča za razvrščanje, sodeluje z drugimi 
delovnimi telesi EZ in mednarodnimi inštitucijami pri razvoju in usklajevanju statističnih 
standardov na področju klasifikacij, ipd. V preteklem letu je Urad sodeloval pri Operaciji 
2000, ki jo vodi Eurostat. Skupina pripravlja spremembe in dopolnitve CPA in NACE 
Rev.1, ki jih bo potrebno vnesti tudi v naš sistem ekonomskih klasifikacij. 

V preteklem letu je bila z vladno uredbo kot obvezni državni standard sprejeta klasifikacija 
proizvodov po dejavnosti CPA. Urad je izdal publikacijo s pojasnili k posameznim 
postavkam te klasifikacije, kot tudi obširno abecedno kazalo. 

Na Uradu deluje, v okviru Poslovnega registra Slovenije, interna komisija za razvrščanje 
poslovnih subjektov po standardni klasifikaciji dejavnosti. Komisija pretežno rešuje sporne 
razvrstitve poslovnih subjektov in bdi nad uporabo SKD za nestatistične namene. V 
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preteklem letu je komisija razrešila okrog 50 spornih razvrstitev in pripravila vrsto 
strokovnih mnenj, pojasnil in analiz za potrebe razvrščanja poslovnih subjektov v 
poslovnem registru. 

Urad tekoče spreminja in dopolnjuje vse tiste evropske klasifikacije, ki jih Eurostat zaradi 
zunanjih - administrativnih sprememb letno usklajuje za potrebe evropske statistike. To sta 
predvsem Kombinirana nomenklatura (KN), ki se v evropski statistiki uporablja za 
spremljanje zunanjetrgovinske menjave, in Prodcom Lista - evropska nomenklatura 
industrijskih proizvodov. Obe nomenklaturi uporablja tudi Urad pri statističnem spremljanju 
industrijske proizvodnje in mednarodne menjave blaga. Po številu postavk sta obe 
klasifikaciji obsežni. Vsaka sprememba pa hkrati pomeni tudi vzpostavitev novih 
povezovalnih ključev z drugimi klasifikacijami. 

V posebni publikaciji je bila objavljena Nomenklatura kmetijskih proizvodov (NKP) za 
potrebe statistike kmetijstva. NKP temelji na CPA, a opredeljuje proizvode podrobneje. 
Pripravljena so bila tudi podrobna pojasnila k postavkam te nomenklature, obenem z 
latinskimi nazivi posameznih postavk in abecednim seznamom. 

V preteklem letu je Urad preko povezovalnih ključev med NIP in KN obdelal vrednostne in 
količinske podatke o proizvodnji, prodaji, zalogah, uvozu in izvozu po posameznih 
proizvodih za leto 1998. Na podlagi poskusne obdelave so bile pripravljene analize 
velikosti trgov in izvozne naravnanosti za nekatere najbolj ključne panoge slovenske 
industrije. Rezultati primerjav so bili interno uporabljeni za izboljšanje kakovosti poročanja 
podatkov, ob upoštevanju načela zaupnosti podatkov pa Urad tekoče sporoča podatke 
številnim naročnikom za potrebe analize trga določenih skupin proizvodov. 

3.2.2 Razvoj strukturne statistike podjetij 

Dejavnosti razvoja strukturne statistike podjetij so se v letu 2000 pospešeno odvijale. V 
okviru odobrenih sredstev Phare (nacionalni program) je Urad pričel z izvajanjem projekta 
razvoja strukturne statistike podjetij. K sodelovanju so bili preko mednarodnega razpisa 
povabljeni domači in tuji strokovnjaki. Pri izvedbi projekta poteka uspešno sodelovanje s 
predstavniki francoskega in finskega statističnega urada. V projektu sodelujejo tudi 
domači strokovnjaki iz Ekonomske fakultete. V letu 2000 je bil opravljen celovit pregled 
obstoječih administrativnih in statističnih virov in ovrednotenje le teh pri uporabi za 
strukturno statistiko podjetij. V okviru razvoja strukturne statistike podjetij poteka tudi 
razvoj programske opreme za podporo strukturni statistiki podjetij. Pripravljena je bila 
dokumentacija za vzpostavitev podatkovnega skladišča. 

V okviru Eurostatovega projekta Strukturna statistika podjetij v državah kandidatkah je 
bila, na podlagi uredbe EU o strukturni statistiki podjetij (CR 58/97), pripravljena 
dokumentacija za pripravo serije podatkov od leta 1995 do 1998. Kot vir podatkov so bili 
uporabljeni različni razpoložljivi administrativni viri ter podatki, ki jih je Urad zbral v 
preteklih letih. Zaradi časovnega zamika pri dostopu do nekaterih administrativnih virov 
(Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti Davčne uprave Republike 
Slovenije) in zamud pri obdelavi statističnih virov Urad zaenkrat še ne izpolnjuje rokov 
poročanja, določenih v uredbi EU o strukturni statistiki podjetij (CR 2701/98). 
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Oba projekta se nadaljujeta v letu 2001. V okviru prvega projekta bodo pripravljene 
metodološke osnove za vzpostavitev strukturne statistike podjetij na podlagi obstoječih 
administrativnih in statističnih virov ter programska oprema, ki bo zagotavljala uporabniku 
prijazen dostop do podatkov. V okviru drugega pa bo do marca 2001 pripravljena in 
Eurostatu posredovana serija podatkov na podlagi uredbe Sveta (CR 58/97) za obdobje 
1995- 1998. 

3.2.3 Statistika rudarstva in predelovalnih dejavnosti 

Mesečno spremljanje statistike industije je potekalo skladno z načrti. Datumi objave 
rezultatov mesečne statistike industije so bili realizirani skladno z napovedmi v Posebnih 
desiminacijskih standardih Mednarodnega denarnega sklada. 

Sredi leta 2000 je Urad pričel analizirati kvaliteto zajema podatkov pri mesečni raziskavi 
industrije. Izsledki analize bodo pripomogli k boljši kvaliteti podatkov v letu 2001. 

Urad redno spremlja delo Eurostatatove skupine za uvajanje uredbe o kratkoročnih 
indikatorjih, kamor sodi tudi mesečna statistika industrije. V letu 2000 je potekala 
Eurostatova akcija ugotavljanja usklajenosti in kvalitete kratkoročnih indikatorjev v državah 
kandidatkah. V ta namen je Urad izpolnil obsežen Eurostatov vprašalnik, realiziran je bil 
obisk Eurostatovega strokovnjaka na Uradu. Rezultat obeh akcij je ocena usklajenosti 
kratkoročnih indikatorjev, ki je pokazala ključne pomanjkljivosti slovenske statistike na tem 
področju, ki jih mora Urad odpraviti še do vstopa v EZ. 

Letna raziskava statistike industrije se je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2000 izvajala z 
zamudami; zato podatki za leto 1999 še niso objavljeni. Ravno tako kot pri mesečni 
statistiki industrije, je Urad v letu 2000 analiziral kvaliteto zajema podatkov pri letni 
statistiki industrije. Rezultati analize bodo v letu 2001 uporabljeni; povečano bo število 
poročevalskih enot in s tem izboljšana kvaliteta podatkov.Urad redno sodeluje v 
Eurostatovi delovni skupini PRODCOM. 

3.2.4 Statistika energetike 

V letu 2000 je bila na področju statistike energetike izvedena revizija obstoječih raziskav. 
Na osnovi izkušenj in spoznanj pilotnega projekta Harmonizacija statistike energetike 
(prilagajanje statistike energetike zahtevam EU), ki je bil zaključen oktobra 1999, je Urad 
obstoječe raziskave nadomestil z novimi. Tako je bilo za potrebe zbiranja energetskih 
podatkov oblikovanih 8 vprašalnikov z letno in 11 vprašalnikov z mesečno periodiko. 

Decembra 2000 je bil sklican sosvet za statistiko energetike. Na sosvetu so bili članom 
predstavljeni novi vprašalniki za zbiranje energetskih podatkov in načrti na področju 
statistike energetike. Mnenja in pripombe članov sosveta so bila upoštevana pri 
dokončnem oblikovanju vprašalnikov. 

Nove raziskave bodo vključene v redni program statističnih raziskovanj in se bodo pričele 
izvajati januarja 2001. Raziskave z mesečno periodiko bodo prvič postregle s podatki, s 
katerimi bo mogoče spremljati dinamiko proizvodnje in porabe posameznih energentov 
preko leta. Izboljšanje naj bi se pokazalo tudi na področju statistike nafte in naftnih proizvodov 
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in statistike trgovanja s trdnimi gorivi. S tem bo Urad skoraj v celoti pokril zahteve EU na 
področju statistike energetike. 

Neusklajeno ostaja spremljanje cen plina in električne energije za standardne porabniške 
skupine na osnovi direktive 90/377/EEC. Urad je nameraval v svoj redni program za leto 
2001 vključiti tudi raziskavi s cenovno tematiko. Vendar se je zaradi vpliva liberalizacije 
energetskih trgov na statistični sistem v EU pričel postopek za revizijo omenjene direktive. 
Zato bo Urad raziskavo, ki bo usklajena s popravljeno direktivo, pripravil po končanem 
revizijskem postopku. 

V zadnjem četrtletju leta 2000 so se pričela usklajevanja aktivnosti na področju zbiranja 
energetskih podatkov z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. V preteklosti so se 
energetski podatki na Uradu in Ministrstvu zbirali neusklajeno in neodvisno, kar je 
marsikdaj pripeljalo do različnih in nekonsistentnih rezultatov. Dosežen je bil dogovor o 
usklajenem zbiranju podatkov, kar bo zmanjšalo breme za poročevalske enote in 
pripomoglo h kvalitetnejšim podatkom. 

3.2.5 Statistika gradbeništva 

V letu 2000 so bila po vsebini in v predvidenih rokih opravljena vsa raziskovanja s 
področja statistike gradbeništva. 

Leta 2000 je bil na MOP kot osnutek pripravljen zakon o graditvi objektov (ZGO), ki v kar 
nekaj členih vpliva na statistično spremljanje gradbeništva. Urad je analiziral možne 
posledice predlaganega ZGO na statistiko gradbeništva ter pripombe in pobude na 
osnutek ZGO sporočil predlagatelju zakona. 

Urad v veliki meri zadovoljuje zahteve EU na področju kratkoročne statistike gradbeništva; 
določene uskladitve bodo še potrebne na področju definicij, izpopolniti pa bo potrebno še 
vrzel na področju spremljanja gradbenih stroškov, ki pa je ne bo mogoče premostiti brez 
kadrovskih okrepitev. V preteklem letu se je izboljšala pravočasnost objave kratkoročnih 
rezultatov s področja gradbeništva. Podatke o gradbeni dejavnosti objavlja Urad tudi v 
obliki Prve skrajšane objave, ki se uporabnikom razpošlje po telefaksu takoj po objavi 
rezultata. Datumi objave so od leta 1999 uvrščeni tudi v plan Posebnih diseminacijskih 
standardov Mednarodnega denarnega sklada. Planirani roki so bili v letu 2000 redno 
doseženi. 

3.2.6 Statistika trgovine 

V letu 2000 je Urad na področju trgovinske statistike nadaljeval z izvajanjem v predhodnih 
letih revidiranih in mednarodnim zahtevam prilagojenih raziskovanj. Z mesečno anketo o 
gibanju poslovanja je opazoval dejavnost trgovine na drobno, prodaje motornih vozil in 
goriv ter popravil motornih vozil. Kot vsako leto je tudi v letu 2000 rotiral vzorec v 
raziskovanje izbranih podjetij in bil osvežile z v predhodnem letu na novo ustanovljenimi 
podjetji. Pri objavi podatkov so bili (razen v prvih mesecih leta) že doseženi planirani roki. V 
zvezi z oceno gibanja realnih prihodkov od prodaje poteka na Uradu analiza metod 
deflacioniranja podatkov, ki naj bi dala kvalitetnejšo oceno realnih vrednosti. 
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Četrtletno raziskovanje v trgovini na drobno in debelo je bilo v letu 2000 še dodatno 
prilagojeno potrebam notranjih in zunanjih uporabnikov, ki so jih izrazili na seji sosveta 
konec leta 1999. Obrazec, s katerim Urad zajema podatke s terena, je bil razširjen z 
blagovnimi skupinami v trgovini na debelo in prodajo po elektronskih medijih. Vzorec 
podjetij je bil v začetku leta rotiran in osvežen z na novo registriranimi podjetji. Tudi v letu 
2000 je imel Urad na področju statistike trgovine velike probleme zaradi neodgovorov 
podjetij in notranjih problemov z razpoložljivostjo kadrov, vključenih v potek dela, predvsem 
zaradi kratkih rokov, določenih za posamezno fazo dela. Kljub temu je Uradu uspelo 
skrajšali čas, predviden za vse faze obdelave, tako da so bili doseženi predvideni roki za 
objavo podatkov, t. j. dva meseca po koncu opazovanega četrtletja. 

Konec leta 2000 je Urad pričei izvajati dvoletno raziskovanje o zmogljivostih prodajaln. 
Zaradi racionalizacije stroškov in časa se ti podatki zbirajo s pomočjo uradne Prijave urnika 
obratovalnega časa, ki ga morajo trgovci po predpisih predložiti občini, kjer imajo sedež 
prodajalne. 

3.2.7 Statistika gostinstva in turizma 

Po dveletnem poskusnem spremljanju podatkov o gibanju prihodka in zaposlenih v 
gostinstvu, je Urad v avgustu 2000 pričel redno, po vnaprej planiranem rokovniku, objavljati 
mesečne podatke o poslovanju podjetij z gostinsko dejavnostjo. Urad objavlja rezultate 
raziskave v obliki indeksnih števil. Raziskovanje je bilo v okviru revizije statistike gostinstva 
predstavljeno in potrjeno na Sosvetu za statistiko gostinstva in turizma, hkrati pa je 
metodološka podlaga zanj usklajena z zahtevami evropske uredbe za področje 
kratkoročnih statistik. 

V letu 2000 je potekalo zbiranje, urejanje in vnos podatkov o zmogljivosti gostinskih 
obratov, ki jih je Urad pridobil na osnovi obvezne Prijave razporeda obratovalnega časa 
gostinskih obratov (kmetij), ki jo je predpisalo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem. 
S pridobljenimi podatki želi Urad dobiti celovit pregled mreže gostinskih obratov in njihove 
zmogljivosti. Podatki se preverjajo in dopolnjujejo s podatki iz drugih statističnih virov. 
Obdelava bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2001, ko bo Urad objavil prve 
podatke. 

V mesečnem statističnem raziskovanju o nastanitvenih zmogljivostih, turistih in njihovih 
prenočitvah, ki je nosilno raziskovanje na področju statistike turizma, so bile v letu 2000 
uvedene manjše spremembe za izboljšavo kvalitete podatkov. Nastanitvenim obratom je 
potekel rok za kategorizacijo po Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih 
obratov in marin (Uradni list RS št. 29/97 in 51/98), kar pomeni, da lahko začne Urad 
objavljati podatke po novih vrstah in kategorijah objektov. Vsa ostala raziskovanja s 
področja statistike turizma so bila izvedena brez večjih sprememb in v planiranih rokih. 

V letu 2000 je pričel Uradi z rednim izvajanjem četrtletne ankete o potovanjih domačega 
prebivalstva (ČAP). To pomeni, da je slovenska statistika turizma v večji meri že usklajena 
z zahtevami evropske zakonodaje za področje statistike turizma (Direktiva 95/57). Podatke 
o potovanjih domačega prebivalstva se zbirajo s telefonsko, računalniško podprto anketo 
(CATI). Izvedena je bila aprila, julija in oktobra 2000 ter januarja 2001, vsakič za tri 
predhodne mesece. Vzorčni okvir je bil telefonski imenik zasebnih telefonskih naročnikov 
v Sloveniji (Telekom Slovenije). Vsako četrtletje je bilo izbranih 3000 gospodinjstev, 
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januarja pa 6000, saj je bilo dodanih nekaj vprašanj, ki se nanašajo na celo leto 2000. 
Stopnja odgovora je bila pri vsakem Četrtletju preko 70 %, kar je ugoden rezultat za 
telefonske ankete. Med anketiranjem je bila stopnja odgovora najslabša julija, saj je bilo 
zelo veliko izbranih oseb odsotnih. Po načrtih naj bi za vsako četrtletje izšla Statistična 
informacija, z rezultati za celo leto pa bo pripravljena širša publikacija. Z rezultati za 1. 
četrtletje je že izšla Statistična informacija, pred izidom pa je tudi za 2. četrtletje. 

V letu 2000 je bila izvedena Anketa o tujih turistih v Sloveniji v poletni sezoni, ki jo Urad 
izvaja vsako tretje leto. Trajala je od začetka junija do konca septembra v Ljubljani, 
zdraviliških, obmorskih in gorskih krajih. Anketa je potekala v hotelih in kampih, izvajana 
pa je bila v 95 objektih. Po vzorčnem načrtu naj bi izvedli 3500 anket, dejansko pa jih je 
bilo opravljenih 2928. Publikacija z rezultati bo predvidoma na voljo konec marca. 

Februaija in decembra 2000 sta bili 5. in 6. seja statističnega sosveta za gostinstvo in 
turizem. Na 5. seji so člani podali mnenje in pripombe na vprašalnike v raziskovanjih TU- 
13 in ČAP. Na 6. seji sta bili ustanovljeni dve delovni skupini in sicer za razvrstitev 
nastanitvenih obratov v nastanitveni statistiki in za postavitev kar najbolj uporabnega 
registra nastanitvenih obratov. V obe delovni skupini so bili imenovani tudi predstavniki 
takratnega Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem. Na 6. seji je predstavnik Banke 
Slovenije g. Mum predstavil spremembe v metodologiji obračuna prilivov iz potovanj v 
plačilni bilanci Slovenije. 

Julija je bil sestanek s predstavniki Banke Slovenije. Med drugim tudi zaradi polne 
uveljavitve eura naj bi se spremenila metodologija izračunavanja prilivov/odlivov iz 
potovanj v plačilni bilanci. Podan je bil pregled statističnih raziskovanj s področja turizma. 

Junija je Urad s prispevkom o raziskovanju Anketa o potovanjih domačega prebivalstva 
sodelovali na 5. mednarodnem turističnem forumu v Glasgowu. Avgusta pa je dopolnil 
podatke za Eurostatovo publikacijo Tourism in the central European countries - Key 
figures 1997 - 1999, ki naj bi v kratkem izšla. 

3.2. 8 Statistika prometa 

V letu 2000 je bilo na področju prometa planiranih in izvedenih sedemindvajset raziskovanj, 
in sicer po trinajst v mesečni in letni periodiki ter eno v tedenski periodiki. 

V tedenski periodiki je Urad v letu 2000 izvajal raziskovanje o cestnem tovornem prometu 
PROM-C-10 s katerim je zbral večino podatkov, ki jih zahteva najnovejša evropska 
zakonodaja s tega področja - Council Regulation No. 1172/98 (blagovne tokove, prevoz 
nevarnih snovi). Uvedeno je bilo tudi spremljanje statističnih podatkov o obliki tovora, 
medtem ko bo načrtovano pridobivanje podatkov o prometu med evropskimi regijami 
uresničeno v prihodnje. Opravljeno je bilo tudi več tehničnih posegov v Oraklov računalniški 
paket. 

Na metodološkem področju je Urad nadaljeval delo v zvezi z revizijo raziskovanja o 
pristaniškem prometu, ki je bila pričeta v letu 1999. Takrat je bil obrazec za zbiranje 
podatkov usklajen z zahtevami Evropske skupnosti (Council Directive 95/64/EC) ter iz 
direktive prevzeti novi šifranti in klasifikcije (Klasifikacija vrst ladij, Šifrant evropskih 
pristanišč, Šifrant držav, Šifrant pomorsko-obalnih območij, Šifrant ladijskih registrov, 
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Klasifikacija velikosti ladij in Klasifikacija vrst tovora). V letu 2000 je bila pripravljena 
dokumentacija za obdelovanje in tabeliranje podatkov pridobljenih z revidiranim obrazcem. 
Nadaljnje usklajevanje z evropsko zakonodajo (tudi novi pilotni projekti) in doseganje 
končnega roka (konec leta 2002) bo v veliki meri odvisno od organizacije dela in možnosti 
pridobivanja nujnih dodatnih kadrovskih, pa tudi materialnih virov. 

V okviru mednarodnega sodelovanja je Urad redno posredovali podatke UN/ECE-ju, 
Eurostatu oziroma ECMT-ju. Podatke so bili poslani za Mesečni bilten, Vprašalnik o 
kratkoročnih indikatorjih, Skupni vprašalnik za prometne statistike, ter za letni publikaciji 
Statistike o cestnih prometnih nezgodah v Evropi in severni Ameriki in Trendi v Evropi in 
severni Ameriki. 

3.2.9 Statistika poštnih in telekomunikacijskih storitev 

Na področju statistike zvez (pošte in telekomunikacije) je bilo v letu 2000 izvedenih pet 
raziskovanj, od tega dve v mesečni in tri v letni periodiki. 

Za potrebe zbiranja mesečnih podatkov za področji pošt in telekomunikacij v letu 2001 sta 
bila obstoječa obrazca revidirana, za zbiranje podatkov s področja mobilne telefonije pa je 
bil oblikovan nov obrazec s katerim bo Urad mesečno zajemal podatke o telefonskih 
storitvah, telefonskem omrežju in zaposlenih osebah. 

Na zahtevo Eurostata je Urad zbral in jim posredoval podatke o telekomunikacijah (fiksna 
in mobilna telefonija) za leta 1995 - 1999 in sicer na vprašalniku z naslovom Letno 
raziskovanje o telekomunikacijah (COINS), medtem ko jim bo podatke o poštnih storitvah 
(Letno raziskovanje o poštnih storitvah (COINS)), za enako obdobje, posredoval v letu 
2001. Zaradi hitro rastočega pomena področja in zahtev po ustreznih podatkih bodo v 
bodoče nujne ustrezne organizacijske spremembe in kadrovske okrepitve za to področje. 

3.2.10 Statistika zunanje trgovine 

V letu 2000 je Urad redno objavljal mesečne podatke o izvozu in uvozu blaga v skladu z 
rokovnikom Posebnih diseminacijskih standardov MMS. 

Pomen kakovostnih zunanjetrgovinskih podatkov je v predpristopnem obdobju za članstvo 
v EU še posebej poudarjen, saj tako vlada kot gospodarski subjekti potrebujejo zanesljive 
podatke o gospodarskih gibanjih na področju blagovne menjave s tujino. Zato je Urad tudi 
v letu 2000 nadaljeval aktivnosti na področju kontrole in izboljšanja kakovosti 
zunanjetrgovinskih podatkov. Pri teh aktivnostih sodeluje s Carinsko upravo Republike 
Slovenije. Kontrola odstopanj relativnih razmerij med vrednostnimi in količinskimi podatki 
se izvaja s statističnimi metodami. V prihodnjem letu namerava Urad posvetiti posebno 
pozornost identifikaciji nehomogenih proizvodov v datoteki statističnih parametrov na ravni 
proizvodov carinske tarife, pri katerih so možna večja odstopanja v razmerjih med 
količinskimi in vrednostnimi podatki in zato otežujejo avtomatsko kontrolo. 

Zaradi velikega povpraševanja po zunanjetrgovinskih podatkih so že v letu 1999 potekale 
aktivnosti za izboljšanje posredovanja podatkov uporabnikom. Pomemben napredek v tem 
pogledu je bila razpoložljivost zunanjetrgovinskih podatkov na ravni proizvodov carinske 
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tarife v Banki statističnih podatkov na Internetu. To je nekoliko zmanjšalo število pismenih 
povpraševanj, ki so jih uporabniki teh podatkov v letu 2000 naslovili na Urad. Preostale 
pismene zahteve je Urad reševal v okviru baze standardnih tabel ali iz aplikacije 
InterISPO. Slednja je namenjena podpori odločanju vlade in je dosegljiva na Intranetu. Za 
posebne nestandardne zahteve za naročnike pripravlja Urad aplikacije "po meri", če je to 
smiselno s stališča pomembnosti podatkov za uporabnika in ni drugih omejitev glede 
priprave takih podatkov. 

Urad poroča zunanjetrgovinske podatke različnim mednarodnim organizacijam 
(Statističnemu uradu pri ZN, specializiranim organizacijam v okviru ZN, npr. FAO, 
Eurostatu, IMF-u, OECD-ju). Podatki so vključeni v različne mednarodne publikacije kot so 
International Trade Statistics Yearbook, Economic Bulletin for Europe, Steel Statistical 
Bulletin, CESTAT Statistical Bulletin itd. Urad je v letu 2000 redno izpolnjeval mednarodne 
obveznosti na področju statistike zunanje trgovine. 

Na področju klasifikacij sta bila v začetku leta 2000 usklajena šifrant skrajšanih nazivov 
KNCT ter povezovalni šifrant med KNCT in ostalimi statističnimi klasifikacijami s 
spremembami evropske KN in spremembami nacionalnih postavk KNCT za leto 2000. 

V letu 2000 je Urad četrtletno objavljal indekse povprečnih vrednosti zunanje trgovine po 
klasifikacijah SMTK, SKD in BEC. Bodoče delo bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje 
čim boljše kakovosti indeksa. Eden izmed načinov za doseganje tega cilja je tudi sestava 
liste reprezentativnih proizvodov. 

V letu 2000 sta se nadaljevala in zaključila dva pomembna projekta s področja 
zunanjetrgovinske statistike: Eurostatov pilotni projekt Phare za statistiko ZT (začetek 
projekta oktober 1998) in interni pilotni projekt za statistiko ZT v sklopu programa 
Posodobitve državne statistike (začetek projekta januar 1999). Začel pa se je izvajati novi 
Eurostatov širitveni projekt za države kandidatke. 

Cilji Eurostatovega pilotnega projekta, ki se je zaključil v oktobru 2000, so bili: prilagoditev 
zunanjetrgovinske statistike držav Phare zahtevam EU, izboljšanje kakovosti podatkov in 
informacijska podpora trgovinskim pogajanjem in pogajanjem za vstop. V letu 2000 so bile 
v okviru projekta izvedene naslednje naloge: vnos letnih serij podatkov (za leta 1992- 
1998) v bazo zunanjetrgovinskih podatkov EU Comext, izobraževanje za uporabo baze 
Comext, pošiljanje mesečnih podatkov Eurostatu, obisk norveškega eksperta, namenjen 
predvsem problematiki tarifne statistike, in priprava končne verzije tarifnih podatkov za leto 
1999. Priprava tarifnih podatkov, le-te je v sodelovanju s Uradom pripravilo Mimistrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, je bila zahteven del projekta. Urad je imel pri tem vlogo 
organizatorja in koordinatorja dela med Eurostatom in MEOR. V letu 2000 so se 
predstavniki Urada udeležili dveh rednih Eurostatovih sestankov za statistiko zunanje 
trgovine in treh sestankov, ki so bili nemenjeni pilotnemu projektu (zadnji sestanek v 
novembru je bil že uvodni sestanek novega Eurostatovega širitvenega pilotnega projekta). 

Cilj novega širitvenega projekta, ki se je začel v novembru 2000, je predvsem priprava 
držav kandidatk na metodologijo Intrastata (t.j. metodologija trgovine med državami 
članicami EU, ki ne temelji več na carinskih evidencah podatkov). Ta obsežna, 
metodološko, organizacijsko in tehnološko zelo kompleksna naloga, bo zahtevala zelo 
dobro pripravo v državah kandidatkah in ne bo mogoča brez dodatnih materialnih in kadrovskih 
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virov. Prva aktivnost v okviru novega širitvenega projekta je bil seminar zunanjetrgovinske 
zakonodaje za trgovino med državami članicami in zunanje trgovinske zakonodaje za 
trgovino s tretjimi državami. Seminar je podrobno predstavil oba dela zakonodaje 
predvsem s praktičnega vidika, t.j. kakšne so posledice posameznih uredb in direktiv pri 
samem zbiranju, obdelavi in diseminaciji zunanjetrgovinskih podatkov. 

Interni pilotni projekt je bil namenjen testiranju diseminacije zunanjetrgovinskih podatkov v 
okolju odjemalec/strežnik. V okviru tega projekta je bila vzpostavljena Oraclova baza 
zunanjetrgovinskih podatkov (mikrobaza, agregati, šifranti, postopki za polnjenje baze, 
integracija baze v obstoječe okolje...) s podatki za leta 1996-1999. V letu 2000 se je 
dokončala nadgradnja te baze (maske in drugi načini povpraševanj), ki uporabnikom 
omogoča dostop do baze. Ena izmed prioritetnih nalog v letu 2001 pa je prilagoditev baze 
spremembam osnovne statistične datoteke, ki so bile izvedene z letom 2000. 

Pri svojem delu na področju statistike zunanje trgovine je Urad v letu 2000 veliko 
sodeloval z različnimi institucijami v državni upravi, predvsem s Carinsko upravo v okviru 
Ministrstva za finance, z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvom za 
kmetijstvo. Med ostalimi institucijami je najpomembnejše sodelovanje z Banko Slovenije in 
Gospodarsko zbornico Slovenije. Obe instituciji sta prejemnici naših osnovnih podatkov. 
Sodelovanje s CURS je obsegalo poročanje podatkov, kontrolo in kakovost podatkov ter 
vsebinska vprašanja, predvsem v zvezi z zajetjem transakcij v zunanjetrgovinsko 
statistiko. Eno izmed takih vprašanj je bilo tudi analiza podatkov o proizvodnji v prostih 
carinskih conah. Ti podatki se v skladu z novimi metodološkimi priporočili statističnega 
urada ZN vključujejo v zajetje. Urad je opravil analizo podatkov o proizvodnji v prostih 
carinskih conah. Ugotovitve te analize so bile v letu 2000 predstavljene v pripravniški 
nalogi. 

Zelo intenzivno sodelovanje je potekalo tudi z MEOR, predvsem pri pripravi tarifnih 
podatkov v okviru pilotnega projekta, pa tudi na ostalih področjih (poročanje 
standardiziranih podatkov, nacionalna različica KNCT za leto 2000, 26. delcvna skupina 
za harmonizacijo slovenske zakonodaje z zakonodajo EU, medresorska delovna skupina 
za koordinacijo v zadevah WTO). 

3.2.11 Statistika poslovnih tendenc 

Urad znova ugotavlja, tako kot že v letu 1999, da ni uspel uresničiti načrtov za razvoj 
anket o poslovnih tendencah zaradi kadrovskih omejitev. Razviti mora še dve anketi, in 
sicer anketo o poslovnih tendencah v gradbeništvu in anketo o storitvah, šele tedaj bo 
lahko začel izračunavati kazalec gospodarske klime, ki bo dejansko odražal gibanja v 
gospodarstvu in omogočal napovedovanje gospodarsklih gibanj. 

Kljub nekaterim tehničnim motnjam je Urad redno mesečno izpolnjeval naloge s področja 
poslovnih tendenc v predelovalnih dejavnostih in trgovine na drobno. Redno je objavlja! 
tudi mesečne rezultate za predelovalne dejavnosti, ki temeljijo na Posebnih standardih za 
diseminacijo podatkov IMF-a. Redno so bile izvajane tudi četrtletne in polletne ankete, 
katerih rezulati so bili objavljeni skladno z rokovnikom. 

Skladno z načrti so v juliju 2000 začele izhajati mesečne informacije o poslovnih 
tendencah v trgovini na drobno. 
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Delo na področju poslovnih tendenc v trgovini na drobno in nekateri pomembnejši rezultati 
so bili septembra 2000 predstavljeni na mednarodni delavnici,ki sojo organizirali Evropska 
Komisija, Eurostat in OECD. 

3.3 Demografske in socialne statistike 

3.3.1 Demografske statistike 

V letu 2000 je delo v Oddelku demografskih statistik potekalo v okviru načrtovanega v 
programu rednih in izrednih statističnih raziskovanj za področje demografskih statistik. Za 
posamezna raziskovanja so bile pripravljene še nekatere spremembe, da bodo do vstopa 
Slovenije v evropsko skupnost prilagojena nacionalnim potrebam uporabnikov podatkov in 
evropskim standardom. Gre za naslednje podatke: 
• Prijava rojstva, Priznanja očetovstva in posvojitve otrok, Naravno gibanje prebivalstva, 

Prijava sklenitve zakonske zveze, Razveze zakonske zveze, Prijave, odjave 
spremembe stalnega prebivališča, Prijava smrti, Prebivalstvo, Tujci, Osebe z začasnim 
zatočiščem 

V letu 2000je začel z delovanjem prenovljeni CRP - Centralni register prebivalstva, zato je 
Urad moral nekoliko spremeniti ustaljene poti demografskih vprašalnikov; sodelovanje s 
CRP/MNZ je bilo tudi v letu 2000 dobro. 

\Tokviru statističnega raziskovanja Prijava rojstva (DEM-1) je bilo v soglasju z Inštitutom 
za varovanje zdravja Republike Slovenije, izvajano nadaljevanje pilotnega projekta Rojeni. 
Z Inštitutom je Urad v tem letu dogovoril ustrezne postopke (ureditev pravnih podlag - 
dopolnitev zbirke Perinatalni informacijski sistem RS, Zakona o zbirkah podatkov s 
področja zdravstva, metodološka navodila) za prevzemanje podatkov o rojenih iz te baze, 
vendar so bile nadaljnje aktivnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev IVZ-ja 
prestavljene v leio 2001. 

Za področje statističnega raziskovanja Prijave, odjave, spremembe stalnega prebivališča v 
letu 2000 ni bilo bistvenih sprememb zakonodaje, neposreden vpliv na spremembe števila 
prebivalstva v posameznih skupinah prebivalstva pa so imele posledice sprejete 
zakonodaje v letu 1999. 

Na področju meddržavnih selitev se je Urad v letu 2000 še približai določilom 
mednarodnih priporočil, saj je v podatke o meddržavnih selitvah prvič vključil tudi podatke 
o začasnem odhodu v tujino (vsaj za tri mesece) oziroma o vrnitvi iz tujine po začasnem 
prebivanju. Empirično je bilo namreč ugotovljeno, da začasno prebivanje neke osebe pri 
nas v večini primerov pomeni dejansko odselitev oziroma ponovno priselitev v Slovenijo. 

Tudi v letu 2000 je Urad z MNZ , Uradom za upravne notranje zadeve, ki je posredoval 
svoje podatke o pridobitvi državljanstva, azilantih ter kvartalne podatke o tujcih in osebah z 
začasnim zatočiščem v Sloveniji, dobro sodeloval. 

V letu 2000 je bil realiziran tudi 'prenos' statističnega raziskovanja Prijava smrti v 
upravljanje IVZ-ja. Pripravljena je bila celotna metodologija z vsemi logičnimi kontrolami, 
kodeksi in šifranti in predvidenimi izhodi, ki bodo 'pokrivali' potrebe IVZ in Urada. 
Opravljeno delo bo zmanjšalo obseg dela Urada in poenotenje baze umrlih v Sloveniji. 
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Podatki za umrle se bodo na ta način v celoti prevzemali iz sekundarnih virov (CRP, IVZ, 
SRDAP, popis). 

V okviru raziskovanja Statistični registri za demografska raziskovanja, ki so del idejne 
zasnove SAJPl-ja, je bila dopolnjevana zasnova organizacijske in vsebinske prenove 
demografskih statistik, usklajenih z mednarodnimi priporočili za te statistike. 
Veliko pozornosti je bilo posvečene tudi pripravi in vzpostavitvi sistema tabeliranja za 
področje število prebivalstva po starosti in spolu za različne teritorialne enote in obliki 
posredovanja le teh uporabnikom. Pri tem delu je Urad ves čas intenzivno, skladno s svojo 
organizacijo, sodeloval z delavci oddelka Centralni register prebivalstva, Ministrstva za 
notranje zadeve. 
V letu 2000 je Urad nadaljeval s pripravami predlogov sprememb demografskih 
raziskovanj, ki so potrebne zaradi uskladitve z mednarodnimi priporočili in zaradi posledic 
prehoda CRP na Ministrstvo za notranje zadeve. 
Na osnovi podatkov rednih statističnih raziskovanj s področja demografskih statistik in 
podatkov časovnih serij za to statistično področje je Urad redno pripravljal tudi pisne 
odgovore na zahteve uporabnikov. 

3.3.2 Popis 2001 oziroma 2002 

V sklopu priprav na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj leta 2001 je Urad 
nadaljeval planirane aktivnosti in sicer: 
- oblikoval in imenoval člane Centralne popisne komisije (CPK), zadolženo za vodenje in 

koordinacijo priprav na popis leta 2001 oziroma 2002; 
- pripravil besedilo Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki 

Sloveniji leta 2001 (Ur.l. št 66/2000) in 
- pripravil predlog dopolnil oz. sprememb besedila tega zakona (zaradi znanega 

pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2000, vlada Republike Slovenije Uradu 
namreč ni uspela zagotoviti potrebnih sredstev za pripravo na načrtovan popis. Zate je 
Statistični urad RS vladi predlagal, da izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v svojem programu dela preloži za eno leto, torej v april leta 2002), 

- pripravil Prevod popisnih tabel Eurostata in OZN - interno gradivo; 
- pripravljal je Predlog organizacije popisa za izvedbo na terenu; 
- pripravljal je predlog vsebine prihodnjega popisa; 
- pripravljal je predlog Organizacijsko metodoloških navodil za pripravo in izvedbo 

prihodnjega popisa ter 
- pripravljal je vsebino predpopisne baze podatkov kot podpore za izvedbo prihodnjega 

popisa. 

V okviru teh nalog so je nadaljevalo tudi testiranje in pripravljanje vsebinske in 
organizacijske primernosti tistih administrativnih virov, ki bodo uporabljeni v Popisu 2002 
za 'pred izpis' podatkov1. 
Priprave na popis so bile predstavljene domači in tuji javnosti, med drugim tudi na na 10. 
mednarodnem posvetovanju "Statistični dnevi 2000" - srečanju statistikov v Radencih. 13.- 
15. novembra 2000. 

1 Centralni register prebivalstva, Register teritorialnih enot Slovenije. Poslovni register Slovenije in Statistični register 
delovno aktivnega prebivalstva Slovenije. 
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3.3.3 Statistika dela 

3.3.3.1 Anketa o delovni sili 

Anketo o delovni sili Urad izvaja kontinuirano sedaj že četrto leto. V letu 2000 je anketiranje 
potekalo na metodološko in tehnično spremenjenem vprašalniku, v katerem je bila 
upoštevana večina priporočil Eurostata, tako da sedaj omogoča tudi merjene 
podzaposlenosti delovno aktivnega prebivalstva. Problemov pri pravočasnem zagotavljanju 
rezultatov v letu 2000 ni bilo. .  

Z letom 2000 je Urad začel s prakso vključevanja ad hoc modulov v Anketo o delovni sili, 
ki so obvezni za države članice evropske unije. Vsebina ad hoc modulov je vsako leto 
druga. 

V letu 2000 je bil izveden ad hoc modul, vključevanje oseb, ki so zaključile šolanje, na trg 
delovne sile. Z ad hoc modulom je Urad spremljal prehode za obdobje zadnjih desetih let, 
in sicer ali so se posamezniki ob prvi zaključitvi šolanja poskušali vključiti na trg delovne 
sile, če so se, na kakšen način in kako uspešno. Ocenjen je bil delež oseb, ki so se v 
nadaljevanju ponovno vključevali v proces izobraževanja. V vprašalniku so bila v celoti 
upoštevana priporočila Eurostata. 

Pripravljene so bile metodološke osnove ad hoc modula za leto 2001, dolžina in oblika 
delovnega časa. Na osnovi testne ankete, izvedene iz telefonskega studia, bo pripravljen 
vprašalnik. Urad planira izvedbo v drugem četrtletju 2001. 

3.3.3.2 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah 

Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih oseb v letu 2000 ni doživelo bistvenih 
metodoloških sprememb. Za november in december je bilo v obrazec dodano vprašanje, s 
katerim je moč oceniti, v kolikšni meri na povečanje povprečne bruto plače v teh dveh 
mesecih vpliva dodatno izplačana plača, t.i. božičnica, 13. plača ipd. 

Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi elektronskega vprašalnika EDI-PLAČE, s katerim 
bo podjetjem omogočeno elektronsko poročanje podatkov o plačah. Opravljeni so bili prvi 
razgovori s poročevalskimi enotami. 

Podatki Ankete o delovni sili in Mesečnega poročila o plačah in zaposlenih osebah 
spadajo med posebne diseminacijske standarde Mednarodnega denarnega sklada. 
Objavljeni so v letopisu Mednarodne organizacije za delo in Eurostata ter v Rezultatih 
raziskovanj o zaposlenih in trgu dela v državah srednje Evrope. 

3.3.3.3 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

Urad je nadaljeval z aktivnostmi za izboljšanje kakovosti podatkov registra. Redno 
preverja kakovost kodiranja podatkov poklica, katera podjetja od leta 2000 kodirajo sama, 
in na ključne napake opozarja dajalce podatkov. 
Sodeloval pri pripravi statističnih podatkov o delovnih migracijah, kjer so podatki registra 
SRDAP vir za podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah, prav tako pa tudi pri pripravi 
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nacionalnih podatkov po regijah s področja statistike dela, ki bodo vključeni v Eurostatovo 
regionalno bazo podatkov REGIO; uporabljeni so bili podatki SRDAP in registra 
registrirano brezposelnih oseb, ki ga vodi ZRSZZ. 

Na področju statistike dela Urad planira v bodoče racionalizirati nekatera raziskovanja in s 
tem razbremeniti tako dajalce podatkov kot zaposlene. Začel je s pripravami postopkov in 
izdelavo prvih analitičnih ocen, s katerimi želi preveriti možnosti (i) uporabe podatkov 
registra za mesečno oceno delovne aktivnosti, (ii) možnost spremljanja raziskave 
Mesečno spremljanje plač in zaposlenih oseb na vzorcu, in ne več s polnim zajetjem, kot 
to počne sedaj. 

Raziskava, distribucija plač po stopnji strokovne usposobljenosti, šolski izobrazbi in 
delovnem času je bila izvedena po planu. 
Po planu bi moral Urad v letu 2000 izvesti raziskavo Distribucija plač po posameznih 
poklicnih skupinah. S klasično izvedbo raziskave na terenu ob obvezni uporabi 
Standardne klasifikacije poklicev, nove klasifikacije, katere uporaba je obvezna od leta 
1999 dalje, Urad ne bi mogel zagotoviti časovne serije za določene poklicne skupine, zato 
planira podatke o povprečnih plačah za določene poklice dobiti iz obstoječih 
administrativnih virov. Ko bo Urad pridobil dohodninsko datoteko davčnega urada RS, bo 
pripravil rezultate. 

V letu 2000 so bile pripravljene metodološke osnove in osnutek vprašalnika Ankete o 
stroških dela, ki je v celoti usklajen z mednarodnimi priporočili in uredbo Eurostata, 
istočasno pa so upoštevane potrebe domačih uporabnikov. Na osnovi testne raziskave, 
izvedene na terenu, bo pripravljen vprašalnik. Izvedba redne ankete je planirana v aprilu 
2001. 

V letu 2000 so bile na seji sosveta statistike dela predstavljene trenutne aktivnosti in načrti 
za 2001. 

3.3.4 Statistika življenjske ravni 

3.3.4.1 Anketa o porabi v gospodinjstvih 

Urad je nadaljeval z izvajanjem kontinuirane Ankete o porabi v gospodinjstvih. Anketa je 
prilagojena priporočilom Eurostata in se neprekinjeno izvaja od leta 1997. Kontinuiran 
način zbiranja podatkov je omogočil združitev vzorcev treh let, kar bo omogočalo 
podrobnejše analize s področja življenjske ravni prebivalstva. Podatki se redno objavljajo v 
obliki Statističnih informacij. Podatki o dohodku gospodinjstev, ki so bili zbrani z anketo, so 
bili posredovani tudi v Unicefovo bazo podatkov TransMONEE. Na Eurostatu je bilo v 
začetku leta 2000 izdelano poročilo o študiji glede primerljivosti anket o porabi v 
gospodinjstvih v Phare državah, kamor je bila vključena tudi Slovenija s svojimi podatki. 
Podatke iz ankete smo posredovali tudi Svetovni banki, ki je na podlagi zbranih podatkov 
številnih držav izdelala poročilo o svetovnem razvoju, katerega tema je bila revščina. 
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3.3.4.2 Analiza revščine 

V letu 2000 je bila na Uradu izdelana analiza revščine slovenskih gospodinjstev, ki temelji 
na podatkih Ankete o porabi v gospodinjstvih za obdobje 1997/98. Namen analize je bil 
določiti prag revščine in delež gospodinjstev, ki živi pod tako izračunanim pragom ter 
ugotoviti, katere kategorije gospodinjstev so v relativno slabšem položaju glede na vsa 
gospodinjstva in tako tudi bolj ranljiva glede revščine. V analizi je Urad sledil priporočilom 
Eurostata in uporabil objektiven, relativen koncept revščine. Podatki so bili objavljeni v 
Statističnih informacijah. Rezultati analize so primerljivi s tistimi iz leta 1993, saj je bil za 
leti 1995 in 1996 kot vir za analizo uporabljen statistični register dohodka gospodinjstev, 
kjer je Urad povezal administrative in statistične vire. Eurostat je v zadnjih letih spremenil 
del priporočil, ki se nanašajo na enoto opazovanja, enoto distribucije in mere srednje 
vrednosti, zato je Urad izračunal še stopnjo revščine, ki ustreza novim priporočilom. 

3.3.4.3 Statistični register dohodkov gospodinjstev 

V ietu 2000 je Urad želel nadaljevati z analizo dohodkov gospodinjstev s pomočjo 
povezave statističnih in administrativnih virov (Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Vendar pa je 
pri posredovanju podatkov iz nekaterih administrativnih virov prihajalo do zamud. Z analizo 
bo Urad nadaljeval takoj, ko pridobi vse potrebne vire. 

3.3.4.4 Anketa o mnenju potrošnikov 

Anketa o mnenju potrošnikov se na ustaljen način ter z mednarodno usklajenim 
vprašalnikom uspešno izvaja iz telefonskega studia. V letu 2000 je Urad pričel tudi z 
desezonizacijo podatkov Ankete o mnenju potrošnikov po metodi TRAMO/SEATS. 
Podrobnejši rezultati ankete se redno objavljajo v četrtletnih Statističnih informacijah, 
podatke pa Urad redno pošiljao tudi na Evropsko komisijo in Mednarodni denarni sklad. 

3.3.4.5 Anketa o porabi časa 

Slovenija je bila že pred leti vključena v mednarodni projekt Ankete o porabi časa, katere 
koordinator je bil Eurostat. Pilotna anketa je bila uspešno izvedena, glavna anketa pa se 
je pričela izvajati aprila 2000. Anketa je mednarodno usklajena ter omogoča vrsto analiz, 
ki so osnova za oblikovanje družinske politike, politike starejših občanov, delovnega časa, 
merjenje nacionalnih računov, idr. Načrt diseminacije rezultatov ankete je Urad predstavil 
nekaterim ministrstvom in inštitutom, ki bodo uporabniki rezultatov ankete ter zbral njihove 
pobude in pripombe. Anketa bo potekala do konca marca 2001. 

V letu 2000 so potekale intenzivne priprave na Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj. Urad je pripravljal vsebinske, organizacijske in tehnične osnove za popis. 
Oddelek statistike življenjske ravni sodeluje pri vsebini stanovanjskega dela popisa 
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3.3.5 Statistika družbenih storitev 

3.3.5.1 Volilna statistika in samoprispevki 

V sodelovanju z Republiško volilno komisijo (RVK) je Urad pripravii in objavil podatke o 
kandidatih in izvoljenih poslancih v državni zbor. Podatki o kandidatih so bili objavljeni v 
hitri informaciji in v redni statistični informaciji. Obe informaciji sta izšli že pred začetkom 
volitev in bili predstavljeni novinarjem in širši javnosti (preko novinarskih konferenc na 
Uradi in v Cankarjevem domu). Podatki o rezultatih volitev, skupaj s poročilom RVK,.pa so 
bili objavljeni dober mesec po zaključku volitev v Rezultatih raziskovanj in predstavljeni na 
skupni novinarski konferenci SURS in RVK. 
Spremljanje samoprispevkov je potekalo v skladu z Nacionalnim programov, brez večjih 
vsebinskih sprememb. 

3.3.5.2 Statistika vzgoje, izobraževanja in usposabljanja 

Pri spremljanju predšolske vzgoje in rednega - formalnega izobraževanja mladine in odraslih 
so bile v letu 2000, razen manj obsežnih vsebinskih dopolnitev v nekaterih raziskovanjih, 
izvedene bistvene spremembe na področju spremljanja srednješolskega izobraževanja. 
Prva novost je, da je doslej enoten vprašalnik SOL-S razdeljen na dva samostojna 
vprašalnika: SOL-S(M) za spremljanje izobraževanja mladine (ki je ostal vsebinsko skoraj 
nespremenjen) in ŠOL-S(O) za spremljanje izobraževanja odraslih (ki je zaradi posebnosti 
izobraževanja odraslih vsebinsko nov vprašalnik). Pri oblikovanju vsebine le-tega je Urad 
sodeloval z ACS, CPI in Ministrstvom za šolstvo in šport-sektor za odrasle. Izdelali so bila 
tudi metodološka navodila, kot pomoč PE pri izpolnjevanju vprašalnikov. Druga bistvena 
novost je izdelava vprašalnikov v elektronski obliki v sodelovanju med Uradom, MŠŠ in 
podjetjem K&S consulting. Elektronski vprašalnik za mladino je bil izdelan septembra 2000, 
za odrasle pa je izdelava v zaključni fazi. šole (oz. institucije za izobraževanje odraslih) tako 
podatke po novem vnašajo (bodo vnašale) direktno preko interneta v podatkovno bazo. V 
program so vgrajene tudi LK. Na ta način bodo v prihodnje rezultati na voljo precej hitreje kot 
doslej, saj bodo nekatere faze obdelave odpadle ali se bistveno skrajšale 

V okviru spremljanja višjega in visokega izobraževanja se je v letu 2000 nadaljevalo 
sodelovanje pri projektu Ekonomska učinkovitost in pravičnost izobraževanja v Sloveniji, ki 
poteka v okviru Inštituta za ekonomska raziskovanja pod vodstvom dr. Milene Bevc. 

V mednarodnem merilu se je nadaljevalo sodelovanje v Phare porjektu Statistike in 
kazalniki izobraževanja, ki se je z letom 2000 iztekel. Izpolnjen je bil (tretjič) mednarodni 
vprašalnik UOE,( finančni del vprašalnika pa je, letos prvič, izpolnilo MŠŠ) in poseben 
vprašalnik Eurostata o zajemu podatkov v vprašalniku UOE (rezultati bodo osnova za 
bodoče spremembe vprašalnika oziroma definicij). Urad je sodelova pri oblikovanju 
publikacije Key data on education 2000, ki temelji na podatkih iz vprašalnika UOE. 
Podatke s področja rednega - formalnega izobraževanja so bili posredovani tudi UNICEF- 
u (moee). 
Na področju spremljanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je Urad v letu 2000 
nadaljeval z raziskavo o izvajalcih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki v tej 
zasnovi poteka od leta 1997/98 dalje (vprašalnik in metodološka navodila za leti 1998/99 
in 1999/2000 sta bila nekoliko dopolnjena). Izvajal je tudi mednarodno poenoteno 
raziskavo o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih (CVTS2), ki jo je, drugič, 
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po nalogu Evropske komisije organiziral Eurostat. Mednarodno poenotenim vprašanjemje 
Urad, zaradi kontinuitete podatkov, dodai tudi modul vprašanj iz nacionalne raziskave o 
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih idr. organizacijah (ŠOL-ZAP).lz 
istega razloga je bil razšijeni nacionalni vzorec za raziskavo tudi z drugimi dejavnostmi po 
SKD, ki sicer v mednarodno določenem vzorčnem okviru niso vključene. Pri oblikovanju 
vprašalnika so sodelovale z različne inštitucije ( MŠŠ, CPI, ACS, Gospodarska in Obrtna 
zbornico, RZZ, MDDSZ). Raziskava se je izvajala v okviru mednarodno določenih rokov, 
obdelava je v zaključni fazi (rok za dostavo rezultatov Eurostatu je 31.3.2001). 

V okviru statistike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja so bile izvedene tudi raziskave o 
nekaterih dejavnostih, ki so povezane s tem področjem(štipendiranje, dijaški, študentski 
domovi). V raziskavo o štipendistih so bila v letu 2000 vključena tudi vprašanja o študentih 
posojilojemalcih. Za potrebe projekta Ekonomska učinkovitost in pravičnost izobraževanja 
je bila izdelana vrsta tabel o študentih štipendistih. 

3.3.5.3 Statistika športa 

V skladu z razpoložljivostjo baz podatkov se je Urad dogovoril z MŠŠ in Zavodom za šport 
o posredovanju podatkov in jih nato uredil ter objavil v Statističnem letopisu 2000. 

3.3.5.4 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti in inovacij 

Večjih vsebinskih sprememb ni bilo, saj so raziskave s tega področja v glavnem usklajene 
z mednarodnimi standardi. 
Začela se je priprava na tretji krog popisa inovacijske dejavnosti v skladu z OECD 
metodologijo Oslo in priporočili Eurostata (CISIII) in sicer s prevajanjem vprašalnika ter 
metodoloških osnov. Raziskava se bo začela izvajati v aprilu 2001. Povzetek metodologije 
za merjenje raziskovalno razvojne dejavnosti (Frascati) ter inovacijske dejavnosti (Oslo) je 
bila predstavljena skupaj s podatki ter komentarjem od leta 1993 do 1998 v publikaciji 
Rezultati raziskovanj. 

Tudi v letu 2000 je Urad posredoval podatke s tega področja OECD-ju in EUROSTAT-u. 
Prvič je posredoval podatke o zaposlenih in vlaganjih v RRD od leta 1995-1997, vključno z 
metodološkimi pojasnili, po regijah, za Eurostatovo bazo REGIO. 

3.3.5.5 Statistika kulture 

V skladu z Nacionalnim programom je bilo za leto 1999 na področju statistike kulture 
načrtovanih in izvedenih 9 statističnih raziskav. Raziskovanja so v glavnem usklajena z 
obstoječimi mednarodnimi priporočili (Unescovimi) , tako da so bila izvedena brez večjih 
vsebinskih sprememb. 
Poleg objave v rednih statističnih publikacijah so bili podatki o filmski proizvodnji, uvozu in 
distribuciji filmov, kinematografiji, muzejih ter o knjigah in serijskih publikacijah 
posredovani tudi mednarodnim institucijam: UNESCO-u in Evropskemu avdovizualnemu 
observatoriju iz Strasbourga. 
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3.3.5.6 Statistika socialne varnosti 

Za pilotno, mednarodno usklajeno raziskavo o prejemkih in izdatkih programov socialne 
varnosti so bili zbrani podatki za leta 1996, 1997 in 1998. Izdelana je bila publikacija 
Razvojna vprašanja statistike:lzdatki za socialno varnost in njeno financiranje, prikazani po 
evropskem sistemu statistike socialne varnosti. V nje] je predstavljena metodologija 
ESSPROS, metodološke rešitve v Sloveniji in poskusni podatki za omenjena leta skupaj z 
mednarodnimi primerjavami, predvsem z državami EU. (Uporabnike podatkov in strokovno 
javnost je bila v njej pozvana k posredovanju svojih mnenj in predlogov). Podatki in 
metodološke rešitve so bili predstavljeni tudi v drugih publikacijah (Statistična sporočila, 
Statistični bilten) ter na mednarodnem statističnem posvetu v Radencih. V analizo in 
mnenje pa jih je Urad posredoval tudi EUROSTAT-u. V letu 2000 je potekalo tudi zbiranje 
podatkov za leto 1999 (rezultati bodo na voljo v februarju 2001). 
Na področju statistike socialnega varstva in družinskih prejemkov so bile brez večjih 
sprememb izvedene vse raziskave v skladu z nacionalnim programom. Podatki s tega 
področja so bili posredovani UNCEF-u (Monee obrazec). 

V letu 2000 se je prvič sestal sosvet za statistiko socialne varnosti. Na njem so bile 
sprejete nekatere usmeritve za bodoče delo (poenotenje terminologije socialne varnosti, 
predstavitev in bodoče prevzemanje podatkov iz baze socialnega varstva, poenotenje 
evidenc s področja socialno varstvenih zavodov). 

3.3.5.7 Statistika kriminalitete 

V letu 2000 so bila izvedena vsa raziskovanja v skladu z nacionalnim porogramom. 
V obrazce za leto 2000 je bilo prvič vključeno vprašanje ali je bilo kaznivo dejanje storjeno 
kot del organiziranega kriminala v skladu z definicijo MNZ. V skladu z novo kazensko 
zakonodajo je bilo v raziskave za leto 2000 vključeno tudi spremljanje pravnih oseb, 
odgovornih za kazniva dejanja (prej so le-te odgovarjale le za gospodarske prestopke) in 
sicer s pomočjo dveh dodatnih obrazcev (SK-5 in SK-6). 
Spremenjeni kazenski zakonodaji je bil prilagojeni šifrant kaznivih dejanj. 

Podatke s tega področja je Urad posredovali tudi mednarodnim institucijam. Skupaj z 
MNZ, Ministrstvom za pravosodje, Državnim tožilstvom in Upravo za izvrševanje 
kazenskih sankcij je bil izpolnjen vprašalnik OZN o Trendih v kriminaliteti in delovanju 
pravosodnih sistemov, ter posredovani podatki UNICEF-u (monee vprašalnik). 
V letu 1999 je bil tudi formalno sprejet sklep o bodočem izvajanju ankete o viktimizaciji na 
Uradu. Anketa se bo izvajala vsaka 4 leta, prvič že v letu 2000/2001. 

3.3.6 Socialne klasifikacije in analize 

Na področju socialnih klasifikacij je Urad pretežni del delovnega časa namenil nadaljnjemu 
razvoju in uveljavljanju Standardne klasifikacije poklicev (v nadaljevanju SKP). Zaključil je 
že v letu 1999 potekajoče priprave Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi 
in uporabi standardne klasifikacije poklicev in jo posredoval Vladi RS v sprejem. Po tvornih 
medresomih usklajevanjih jo je Vlada RS sprejela februarja 2000. Ker se Urad zaveda, da 
je uvedba SKP-ja, njegov koncept, še posebej pa pojmovanje poklica, povzročilo veliko 
težav marsikateremu uporabniku, je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravil posebno 
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publikacijo - "2. dopolnjena izdaja Standardne klasifikacije poklicev s povzetkom v 
angleškem jeziku". Izšla je pri Uradnem listu RS novembra 2000. Namen je bil, da se 
različnim uporabnikom na enem mestu zagotovijo informacije, ki jim bodo koristile pri 
vsakodnevni uporabi SKP-ja. V publikacijo sta izdajatelja poleg SKP-ja, objavljenega v 
Uradnem listu, vključila še poglavja s poglobljenimi metodološkimi pojasnili, obrazložitve 
sprememb s podrobnejšimi seznami novovključenih, izključenih, prerazvrščenih in 
preimenovanih poklicev, pojasnila sta tehnično dopolnitev oziroma prilagoditev SKP-ja 
novi organiziranosti klasifikacij na Statističnem uradu RS, opozorila na najpogostejše 
napake pri kodiranju poklicev ter dodala angleški prevod posameznih delov publikacije, 
med drugim tudi imena skupin poklicev, kar bo omogočalo najrazličnejšim slovenskim 
inštitucijam, ki sodelujejo s tujino, nedvoumno in enoznačno komuniciranje na tem 
področju. 

Skozi celo leto je bila dejavna Komisija za spremembe, dopolnitve in razlago SKP-ja, ki jo 
sestavljajo predstavniki Statističnega urada RS in Zavoda RS za zaposlovanje. Čimbolj 
tekoče so skušali razreševati nejasne primere razvrščanja dela v poklice, ki jih je Komisija 
prejemala od uporabnikov ali predlagateljev sprememb ter druge zadeve, povezane s 
Standardno klasifikacijo poklicev. 

V zadnjem tromesečju leta 2000 je Urad pričel z intenzivnim delom na vnosu obeh že 
sprejetih verzij SKP-ja in vseh njunih sestavnih delov v klasifikacijski strežnik Klasje. 
Klasje je baza klasifikacij, ki jo razvijajo Uradovi strokovnjaki, podprta je s programskim 
orodjem ORACLE in z uporabniškim vmesnikom Access, ki bo omogočal lažje 
vzdrževanje, pregledovanje in izpisovanje klasifikacij. Delo je zahtevno in kompleksno, saj 
ga stalno spremlja zahteva po inovativnem pristopu k usklajevanju in prilagajanju 
obstoječih vsebin in nove informacijske logike in orodij. Delo bo Urad intenzivno nadaljeval 
tudi v letu 2001. 

Precejšen napor je Urad vložil tudi v aktivnosti, povezane s pripravo novih klasifikacij s 
področja izobraževanja. Ker se je pri obravnavi prvega osnutku standardne klasifikacije 
izobrazbe po stopnjah izkazalo, da je problematika mnogo bolj kompleksna in da obstaja 
še vrsta nerešenih dilem, je Urad na podlagi ugotovitev in tudi tujih spoznanj v prvi polovici 
leta 2000 pripravil grob oris novega koncepta sistema klasifikacij izobraževanja. Ta 
koncept je bil predstavljen pristojnim resornim organom in širši strokovni javnosti na 
Statističnem uradu RS julija 2000. Predstavljeni koncept se je v strokovni razpravi izkazal 
za sprejemljivega. Enotno mnenje pa je bilo, da je treba posebno pozornost posvetiti 
ustrezni definicijski in terminološki ureditvi klasifikacije ter konsenzu glede prevajanja 
nacionalnih kategorij izobraževanja v mednarodne kategorije (ISCED-1997). Skupno 
stališče je bilo, da je treba zaradi kompleksnosti dela (vsebinska, časovna, finančna 
dimenzija) sodelovanje Statističnega urada RS, Ministrstva za šolstvo in šport in ostalih 
inštitucij formalizirati (vzpostavitev projekta in medresorne usmerjevalne skupine). 
Delo na tem področju so zaustavile okoliščine, na katere Urad ni mogel vplivati: kratko 
obdobje delovanja prejšnje Vlade RS, volitve, novo organiziranje ministrstev ter 
imenovanje novih pristojnih ministrov in državnih sekretaijev. Zato aktivnosti žal še niso 
obrodile željenih sadov, tako da na tem področju ni bilo mogoče uresničiti naloge (priprava 
Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije izobraževanja). Delo bo Urad 
nadaljeval v letu 2001. Uresničiti ga bo možno le ob sprejetju ustrezne soodgovornosti za 
ta projekt s strani pristojnih ministrstev na tem področju - Ministrstva za šolstvo,znanost in 
šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
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Urad je sodeloval tudi v mednarodnih projektih oziroma v aktivnostih, ki so neposredno ali 
posredno povezane s socialnimi klasifikacijami, in sicer skupaj z Ministrstvom za šolstvo in 
šport, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi domačimi in tujimi 
inštitucijami v okviru Phare projekta MOCCA (Modemisation of Curricula, Certification and 
Assessment in Vocational Education for Vouth and Adults - Posodabljanje izobraževalnih 
programov, razvoj certifikatnega sistema in preverjanje kakovosti v poklicnem 
izobraževanju za mladino in odrasle) ter projekta Evropskega foruma - EuroCert 
(Promoting mobility through transperency of certificates - Spodbujanje mobilnosti s 
pomočjo transparentnosti certifikatov). 
Urad se je udeležil redne letne - tokrat že šeste - mednarodne delavnice TACO (Technical 
Assistance for Classifications of Occupations - Tehnična pomoč za klasifikacije poklicev), 
ki je bila tokrat v Budimpešti. Na delavnici je bil seznanjen z izkušnjami in rešitvami, 
povezanimi s pripravami in uvajanjem nacionalnih klasifikacij poklicev držav udeleženk 
srečanja, predstavil pa je spremembe in dopolnitve slovenskega SKP-ja, ki so bile sprejete 
v letu 2000, uporabo SKP-ja, in sicer zlasti v Statističnem registru delovno aktivnega 
prebivalstva ter pri pripravi programov poklicnega izobraževanja. Udeležence je seznanil 
tudi s prizadevanji Urada, da vzpostavi enotno računalniško podprto bazo klasifikacij 
oziroma strežnik za statistične klasifikacije. 

3.4 Statistika naravnih virov in fizičnega okolja 

3.4.1 Regionalne statistike in register teritorialnih enot 

Izdelava kart za Popis kmetijstva 2000. Urad je organiziral tisk 1800 tematsko-topografskih 
kart za potrebe terenskih popisovalcev ob popisovanju kmetij junija 2000. S tem je bila v 
praksi prvič preizkušena programska oprema IPOS (izdelana po naročilu Urada), ki 
omogoča privzemanje geokodiranih podatkov iz različnih podatkovnih baz (registrov) in 
njihov prikaz na digitalnih topografskih kartah. 
Na predlog Urada je Vlada RS sprejela marca 2000 Uredbo o SKTE - Standardno 
klasifikacijo teritonalnih enot. Urad je pripravil utemeljitev in zagovor te uredbe tako za 
domače potrebe, kot tudi za EUROSTAT. Po uvedbi SKTE je bilo potrebno časovne serije 
statističnih podatkov preračunati na novo uvedeno teritorialno raven SKTE 2 in 
popravljeno raven SKTE 3 - zlasti za potrebe Pogajalske skupine RS za regionalni razvoj 
ter za pripravo Predhodnega državnega razvojnega programa 2000-2002. 
Urad je pripravil vse zahtevane statistične podatke za Eurostatovo podatkovno zbirko 
REGIO, ki jih je SURS dolžan letno posredovati. Regionalni statistični podatki, ki jih je 
Urad posredoval Eurostatu v letih 1999 in 2000, so bili za interne uporabnike intraneta 
postavljeni v okolju Oracle Web- DB. 
Diseminacija regionalnih statističnih podatkov. V letu 2000 je Urad pisno servisiral 67 
zunanjih naročnikov regionalnih statističnih podatkov, podatkov o teritorialni členitvi 
Slovenije ter na tematskih kartah prikazanih statističnih podatkov. 
Trije člani oddelka Regionalna delitev so v letu 2000 objavili sedem strokovnih člankov in 
aktivno sodelovali na treh strokovnih srečanjih (enem mednarodnem in dveh domačih). V 
okviru projekta COP98 je oddelek zadolžen za vodenje in izvajanje podkomponente 4.4. 
"Izgradnja podatkovne baze regionalnih statističnih podatkov". Projekt, ki je v polnem teku, 
je strokovno in časovno zelo zahteven, prav tako pa so delavci udeleženi pri pripravi 
razpisne dokumentacije za projekt COP2000 - ter posebej podkomponente "Integrated 
regional indicators." 
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V Uradu je v letu 2000 stekla priprava publikacije z naslovom "Katalog regionalnih delitev 
Slovenije". Skupaj z Eurostatom je Oddelek zaključil vse strokovno delo za publikacijo 
"Portraits ofthe regions - Slovenja", ki je bila konec leta 2000 tiskana. 

V letu 2000 je bila izvedene prenova Registra teritorialnih enot, organiziran je bil prehod 
od dosedanjega ročnega repliciranja sprememb iz Registra prostorskih enot (RPE) na 
Geodetski upravi RS v RTE na Uradu - na neposredno (online) uporabo podatkov iz RPE. 
Programsko opremo za neposredno dostopanje do RPE lahko sedaj uporablja vsakdo na 
Uradu samostojno, ohranila pa se je naloga naloga ročnega ažuriranje povezave hišna 
Številka- poštna številka, kar poteka v sodelovanju s Pošto Slovenije. 

3.4.2 Statistika naravnih virov in okolja 

V letu 2000 je Urad uresničeval raziskave po nacionalnem programu statističnih 
raziskovanj. 
Podatki za letno Poročilo o izkoriščanju voda in varstvu voda pred onesnaževanjem za leto 
1997 in leto 1998 so bili obdelani in objavljeni v Statističnem letopisu 2000. 

Podatki za letno Poročilo o javnem vodovodu za leto 1998 so bili objavljeni v Statističnem 
letopisu. Podatki za leto 1999 so še v fazi obdelave. Odzivnost poročevalskih enot je bila 
boljša kot predhodna leta. Pripravljen je bil obrazec za leto 2000. Za Poročilo o javni 
kanalizaciji je bila dokončana obdelava za leti 1998 in 1999. Odzivnost poročevalskih enot 
je bila boljša kot predhodna leta. Pripravljen je bil obrazec za leto 2000. Pripravljena je bila 
osnova za izdelavo baze o kanalizacijskih sistemih v Sloveniji. 
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 1999, prav tako revizija poročevalskih enot. Pripravljena je 
osnova za izdelavo baze podatkov o namakalnih in osuševalnih sistemih. V zvezi s 
Poročilom o odpadkih iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti gospodarstva za leto 1995 je 
potekalo popravljanje podatkov, po analiziranju obdelovalnih tabel so bile ugotovljene 
napake zaradi pomanjkljivosti programov logične kontrole in napake pri tabeliranju, zato je 
bilo potrebno postopek ponoviti. Do zamika končne obdelave podatkov je prišlo zaradi 
prioritet drugih statističnih raziskav. Podatki so bili pripravljeni in objavljeni v Statističnem 
letopisu 2000, pripravljeno je tudi gradivo za publikacijo Statistične informacije. V zvezi z 
raziskavo za leto 1998 je potekala koncentracija obrazcev, pojasnjevanje poročevalskim 
enotam, narejena je bila dokumentacija za izdelavo programov za tabeliranje podatkov. 
Zbiranje obrazcev je bilo zaključeno avgusta. Za raziskavo o javnem odvozu in 
odlagališčih odpadkov za leto 1998 je potekalo zbiranje obrazcev, ki je bilo zaključeno 
marca. 
Poročilo o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreč - potekala je kontrola 
obrazcev, razčiščevanje ter obdelava podatkov za leto 1999, pripravlja se Statistična 
informacija. Težave so pri koncentraciji poročil zaradi neodzivnosti poročevalskih enot. 
Za raziskavo o investicijah in tekočih izdatkih v varstvo okolja ter drugih izdatkih v zvezi z 
okoljem je končana obdelava podatkov za leto 1998, izdelana Statistična informacija. 
Podatki za leto 1999 so še v obdelavi. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Uradom za 
makroekonomske analize in razvoj na področju zbiranja podatkov. Pripravljena je bila 
metodologija in obrazci za poročilo o komunalni infrastrukturi, potekalo je razpošiljanje in 
koncentracija obrazcev, ki je bila zaključena septembra. 
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3.4.3 Statistična geomatika in GIS 

Urad nadaljuje, s podporo Phare COP' 98 sredstev izdelavo statističnega GlS-a 
pokrovnosti in rabe tal Slovenije-stanje '97 na nivoju statističnih regij (SKTE-3). V okviru 
aktivnosti COP'98 se v sodelovanju z Inštitutom za geodezijo in fotogrametrijo, 
Gozdarskim inštitutom Slovenije in Ministrstvom za obrambo izdeluje metoda obdelave in 
analize satelitsko skaniranih podatkov visoke ločljivosti. 
V okviru projekta COP'98 je bila potrjena izdelana nomenklatura statističnega GlS-a 

pokrovnosti in rabe tal Slovenije-stanje '97 s strani strokovnjaka iz CESD ter določen 
kriterij izdelave GlS-a za nivo SKTE-3 oz. nivo SKTE-1, način ocene kvalitete podatkov ter 
ocene sprememb v pokrovnosti tal v obdobju 1993-1997. 
Končana je naloga Ocene sprememb v pokrovnosti tal Slovenije po statističnih regijah 
zaradi novoevidentiranih pozidanih površin v obdobju 1997:1999 z grafičnim prikazom. 
Po priporočilih Eurostata je bila izdelana metoda izračuna poselitvene površine za 
posamezne prostorske enote, ki jo bo možno uporabiti tudi za prikazovanje gostote 
prebivalstva iz popisa prebivalstva leta 2001. Urad posreduje podatke statističnega GISa 
pokrovnosti in rabe tal Slovenije-stanje'93 in stanje'97 uporabnikom na Uradu in zunanjim 
uporabnikom za nekomercialne namene. 

Delavci Urada so se v februarju 2000 aktivno udeležili mednarodne konference ISPRS v 
Ljubljani, v aprilu konference "Integration of Statistics and Geography" v Neuchatelu, v 
maju posveta "Vojaška geografija v Sloveniji", v juniju Eurostatove delavnice o pokrovnosti 
in rabi tal v državah kandidatkah predstavili dosedanje delo pri izdelavi statističnega GISa 
pokrovnosti in rabe tal Slovenije, v septembru je bil članek delavcev Urada ključen v 
zbornik simpozija "Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000", v novembru pa 
so sodelovali s člankom v 4.sekciji "Statističnih dnevov" v Radencih. Tudi letos so 
predavali na razširjenem nivoju predavanj na Izobraževalnem središču za geomatiko 
Ministrstva za okolje in prostor. 
Urad je sodeloval na delavnici v okviru projekta "TRANSFORM" Ministrstva za okolje in 
prostor za izgradnjo Eionet informacijske mreže s predstavitvijo svojega dela ter vodenjem 
ene od delovnih skupin. Za delovno skupino "Raba tal/krajina" Eurostata je bila izvedena 
anketa o obstoječih podatkih o krajini v Sloveniji, rezultati pa posredovani za vključitev v 
"Evropski zbornik informacijskih sistemov o krajini". Urad je sodeloval v projektu Eurostata 
"Izdelava nomenklature" za evropsko inventorizacijo pokrovnosti in rabe tal LUCAS. 
V letu 2000 je Urad sodeloval z Geoinformacijskim centrom Ministrstva za okolje in prostor 
pri izdelavi "Dogovora o zagotavljanju podatkov za potrebe Urada in o posredovanju 
Uradovih podatkov v okviru Slovenske geoinformacijske infrastrukture" in vodil določitev 
primernih podatkov za vključitev v Centralni register prostorskih podatkov 
Geoinformacijskega centra Ministrstva za okolje in prostor in opis njhovih metapodatkov. 
Vključen je bil tudi v projektno skupino "Vzpostavitev sistema posredovanja podatkov 
državnih ponudnikov in izgradnjo omrežja Gl centrov - 2.del" pri oblikovanju pogojev 
dostopa do podatkov. V drugi polovici leta je bil del aktivnosti namenjen oblikovanju 
izhodišč in vsebine Phare projekta COP2000 in izdelavi projektne dokumentacije. 

3.4.4 Statistike kmetijstva, ribištva in lova 

Leto 2000 je bilo na področju statistike kmetijstva leto popisov. Izveden je bil popis 
kmetijskih gospodarstev, popis vrtnarstva ter popis vinogradništva. 
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V juniju je Urad s pomočjo popisovalcev in Kmetijske svetovalne službe izvedel strukturni 
popis kmetijskih gospodarstev. Popis je bil tokrat prvič popolnoma usklajen z 
mednarodnimi priporočili (Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in 
Evropskega statističnega urada) in predstavlja glavno raziskovanje kmetijskega sektorja v 
Sloveniji. Podatki, zbrani s tem popisom, bodo omogočili pregled stanja v kmetijstvu in 
primerjavo z drugimi državami ter/in vzpostavitev registra kmetij na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrano. Uporabljeni bodo za pogajanje Slovenije z 
Evropsko unijo na področju kmetijstva. Popisni podatki bodo obdelani tudi na ravni 
statističnih regij, občin in po potrebi tudi naselij. Popis kmetijskih gospodarstev je edino 
statistično raziskovanje, ki omogoča podrobno analizo kmetijstva na lokalni ravni, kar je 
zelo uporabno za načrtovanje razvoja kmetijstva na lokalni ravni. 

Priprave na popis so potekale od oktobra 1999 do junija 2000, ko je pričelo popisovanje. 
Vnos podatkov in kontrola je potekala od junija do oktobra 2000. Prve Statistične 
informacije s predhodnimi podatki je Urad pripravil iz podatkov, vnesenih s hitrim vnosom 
in to že 30 dni po koncu popisa kmetijstva. Druge Statistične informacije s predhodnimi 
podatki so bile objavljene 6 mesecev po popisu (decembra 2000). Končne podatke bo 
Urad pripravil do septembra leta 2001 v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in 
Biotehniško fakulteto v okviru projekta PHARE COP 98. 
V juliju in avgustu je Urad s pomočjo Kmetijske svetovalne službe opravili Popis 
vrtnarstva. To je prva tovrstna raziskava v kateri so zbrani natančni podatki o površinah 
zeienjadnic, zelišč, jagod in gojenih gob in rezanega cvetja ter številu vzgojenih okrasnih 
rastlin in odrezanih cvetov. S popisom so bili dobljeni tudi podatki o opremljenosti tržnih 
vrtnarskih pridelovalcev, njihovi izobrazbi ter načinih prodaje. Ker so tovrstni podatki zbrani 
prvič, bodo osnova za nadaljnje raziskave na področju vrtnarstva. 
Priprave na popis so potekale od srede leta 1999 do junija 2000, ko sta bila pripravljena 
vsebina obrazca ter seznam tržnih vrtnarskih pridelovalcev. Popis je bil izveden v juliju 
2000 ter delno (Primorska) v avgustu 2000, do konca leta pa so v sodelovanju s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije bile pripravljene tabele in objavljeni predhodni podatki. 
Sodelovanje Kmetijskega inštituta Slovenije je financirano iz projekta PHARE COP 98. 
V letu 2000 naj bi izvedli tudi Popis vinogradništva. Ker na MKGP vodijo Register 
vinogradnikov in vinarjev, v katerem je večina podatkov, ki bi jih s popisom morali zbrati, 
se je Urad dogovoril z Ministrstvom za prevzem podatkov iz njihove baze, manjkajoči 
podatki pa bodo dopolnnjeni s podatki, zbranimi s Popisom kmetijskih gospodarstev v RS 
v letu 2000. Vsebino zbiranih podatkov je Urad prilagodil zahtevam Eurostata. Tabele za 
prikaz rezultatov je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, okviru projekta PHARE COP 98. 
Prvi rezultati pa bodo dostopni v letu 2001. 
Poleg treh obsežnih popisov je Urad izvedel vse predvidene raziskave s področja statistike 
kmetijstva. Večina raziskav je že usklajena z zakonodajo EU. 
V letu 2000 je Urad pričel z revizijo odkupnih in nabavnih cen v kmetijstvu. V okviru 
statistike odkupnih cen zajema revizija popravek/dopolnilo obstoječe liste proizvodov, 
izbor dodatnih poročevalskih enot zaradi spremljanja dodatnih cen kmetijskih pridelkov z 
drugih prodajnih poti in novo shemo uteži za leto 2001, na osnovi podatkov leta 2000. Do 
sedaj je realizirana prva faza revizije (lista proizvodov). V okviru statistike nabavnih cen 
reprod. mat., sredstev za delo in storitev v kmetijstvu zajema revizija novo listo proizvodov 
in storitev, nove poročevalske enote (trgovske organizacije, razna združenja, razne 
administrativne vire inp.) ter novo shemo uteži za leto 2001, na osnovi podatkov leta 2000. 

Urad tesno sodeluje z Republiško upravo za pospeševanje kmetijstva, ki je tudi izvajalec 
nekaterih raziskav. Tesno je tudi sodelovanje s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško 
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fakulteto. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo v letu 2000 tudi izboljšano sodelovanje z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. i 

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami je dobro. Urad redno daje oz. posreduje podatke 
v Eurostatovo, FAO-vo, OECD-jevo, Ceftino bazo podatkov in drugim. 

3.5 Administrativni registri 

3.5.1 Poslovni register Slovenije 

Poslovni register Slovenije je bil vzpostavljen kot podatkovna zbirka, ki je združila podatke 
prejšnjih registrov (enotnega registra obratovalnic - ERO in registra organizacij in 
skupnosti - ROS). Tehnično pa je realiziran kot relacijska podatkovna baza vseh poslovnih 
subjektov s sedežem na območju Republike Slovenije. Od leta 1997 ga vodi in izkazuje 
Statistični urad RS. 

Projekt prenove PRS je bil v letu 1997 uspešno dokončan v skladu z zakonskimi predpisi 
in predpisi Evropske unije, ki so zahtevali harmonizacijo poslovnih registrov v državah 
Evropske unije in državah y tranziciji. Vzpostavitev, prenovo in nadgradnjo PRS so opravili 
v vsebinskem in tehničnem delu delavci Urada. PRS je sedaj tehnično organiziran kot 
moderna relacijska baza in je med najmodernejšimi v Evropi. V preteklem letu je Urad 
nadaljeval aktivnosti za izboljšave kvalitete podatkov in tehnične dopolnitve PRS. 
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 PRS se je v letu 2000 v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno povečal, pa tudi 
vsebina PRS je v primerjavi s prejšnjima registroma ROS in ERO bistveno raširjena. 
Količina podatkov, ki se vodijo v PRS s skoraj nespremenjenim številom zaposlenih, 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 vodili tudi drugi podatki, ki omogočajo bolj racionalno uporabo in 
povezovanje različnih podatkov o vseh poslovnih subjektih 

V letu 2000 je bilo v PRS opravljenih preko 325.000 različnih sprememb (vpisov in izbrisov 
poslovnih subjektov, izpisov in sprememb podatkov o njih), ki se kontrolirajo in vpisujejo v 
PRS na podlagi ustreznih virov. Največ sprememb je bilo opravljenih zaradi uvedbe 
novega podatka o šifri sektorske pnpadnosti (Standardna klasifikacija institucionalnih 
sektorjev, SKIS). Precejšnje število sprememb je bilo pri šifri glavnih dejavnosti poslovnih 
subjektov, o katerih v spornih primerih odioča interna Uradova Komisija za razvrščanje po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Spremembe različnih sistemskih in posebnih 
zakonov in drugih predpisov povzročajo tudi spremembe podatkov v PRS. Zelo pogoste 
so spremembe sedežev poslovnih subjektov zaradi dejanskih preselitev ali raznih 
preimenovanj ulic in preštevilčenj hišnih številk. V praksi nastopa precej primerov, da 
poslovni subjekti spremenijo sedež, vendar novega naslova ne sporočijo registrskim 
organom. Zaradi tega pogosto prihaja do razlik med uradnim in dejanskim sedežem. V 
PRS se uspešno rešujejo tudi taki primeri in sicer tako, da se poleg uradnega sedeža 
vpisuje tudi dejanski sedež; vendar je zanesljivo informacijo o tem v večini primerov težko 
pridobiti. 

poročevalec, št. 36 70 10. maj 2001 



Ob koncu leta (na dan 31. 12. 2000) je bilo v PRS vpisanih 140.630 poslovnih subjektov in 
24.600 delov poslovnih subjektov. Med poslovnimi subjekti je bilo 74.204 pravnih oseb in 
66.426 fizičnih oseb. V skladu z Zakonom o poslovnem registru Slovenije je Urad v 
preteklem letu izpopolnil zajetje enot v registru predvsem pri fizičnih osebah. Pri tem je 
sodeloval z zbornicami, ministrstvi, izpostavami davčne uprave in drugimi upravljalci 
primarnih registrov ali evidenc fizičnih oseb, ki opravljajo različne dejavnosti. Urad 
ugotavlja, da povezave z njimi še niso na želeni ravni, vendar se stanje izboljšuje. 
Preoblikovanje društev po novi zakonodaji ter urejanje statusov sindikatov ter ustanov se 
je nadaljevalo tudi v letu 2000. Podatki o društvih, političnih strankah ter ustanovah so bili 
usklajevani z Ministrstvom za notranje zadeve in ustreznimi oddelki upravnih enot. Precej 
težav pri usklajevanju podatkov je imel Urad pri prevzemu in vpisu podatkov o fizičnih 
osebah, ker izpostave DURS 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. 

Uporaba podatkov PRS iz leta v leto narašča. Dnevno prihaja veliko število različnih pisnih 
zahtev, ki jih oddelek za PRS komaj še uspe razrešiti. Telefonski klici za različne 
informacije v zvezi s podatki iz PRS so številni; potrebujejo jih državni organi in 
organizacije, razni inštituti in druge raziskovalne organizacije, poleg tega pa jih uporabljajo 
tudi podjetja in številni drugi poslovni subjekti za marketinške in druge poslovne namene. 
V letu 2000 je bilo realiziranih preko 5.700 različnih zahtevkov za različne podatke iz PRS. 
Podrobnejši pregled evidentiranih uporabnikov podatkov iz PRS je podan v spodnji tabeli. 

Vrste zahtev 

skupaj seznami tabele podatki 
SKUPAJ (a+b+c) 8.420 2.420 1.850 4.150 

a) Zunanji uporabniki 2.610 1.220 480 910 

- Podjetja, družbe, zavodi 
samostojni podjetniki 1.577 712 120 745 

- Državni organi in orgaizac. 615 305 187 123 
- Občinski organi 418 203 173 42 

b) Interne zahteve 1.750 643 850 257 

- Statistični adresarji 779 493 98 188 
- Posebne zahteve 971 150 752 69 

c) Telefonske storitve 4.060 557 520 2.983 

Adresarji za vsa statistična raziskovanja, ki kot predmet opazovanja zajemajo poslovne 
subjekte in njihove dele, so izdelani na osnovi podatkov PRS. Vsebujejo matično številko 
in druge podatke, ki omogočajo obdelave po dejavnostnem, teritorialnem ali 
organizacijskem načelu. Oddelek za PRS je podatke o poslovnih subjektih tudi v letu 2000 
redno (vsako trimesečje) izkazoval kot publikacije v zbirki Statistične informacije. 
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3.5.2 Sodelovanje v mednarodnem projektu DoSME 

Urad je sodeloval v mednarodni panelni raziskavi Demography of Small and Medium 
Enterprises (DoSME), ki jo vodi Eurostat, tudi v letu 2000. Predmet raziskovanja so 
ustanovitve, delovanje in prenehanja majhnih in srednje velikih gospodarskih družb v 
državah v tranziciji. V januarju je bila uspešno zaključena raziskava B4 o 
novoustanovljenih poslovnih subjektih v letu 1998, ki je bila izvajana v drugi polovici leta 
1999. 

Izvajanje drugega dela projekta DoSME (raziskave B5, B6 in C2) je bilo zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev v Eurostatu prestavljeno na leto 2001. V letu 2000 bi naj 
statistični uradi posameznih držav - udeleženci projekta - lahko izvajali raziskavo B5 z 
lastnim financiranjem. Večina sodelujočih z izjemo Latvije, Litve, Slovaške in Slovenije se 
je za to možnost tudi odločila. Urad zaradi pomanjkanja finančnih sredstev raziskave B5 v 
letu 2000 ni izvajal, temveč se bo v projekt vključil spet v letu 2001. 

Podatki ankete DoSME so bili v državi publicirani in sicer so bili februarja 2000 v 
Statističnih sporočilih predstavljeni podatki o novoustanovljenih poslovnih subjektih v letu 
1997, novembra 2000 pa je bil na Statističnih dnevih objavljen in predstavljen referat o 
kvaliteti registrskih podatkov, v katerem so bile navedene možnosti in način ocenjevanja 
kakovosti podatkov PRS z uporabo omenjene ankete. 

3.5.3 Sosvet za povezovanje med registri 

Sosvet za povezovanje med registri se je v letu 2000 sestal enkrat in sicer v marcu. 
Obravnaval je različne teme s področij administrativnih in statističnih registrov. Vabljeni 
referenti so predstavili informatizacijo zemljiške knjige, strateški načrt informatizacije 
Ministrstva za šolstvo in šport, predlog zakona o prijavi prebivališča in stanja glede 
usklajevanja poštnih števil!*. Referenti s Statističnega urada RS so predstavili Skupno 
jedro administrativnih povezovalnih identifikatorjev (SAJPI), predlog sprememb zakona o 
Poslovnem registru Slovenije, informacijo o ustanovitvi Agencije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES), obvestili člane sosveta o prenosu nalog Oddelka RTE iz Sektorja za 
administrativne registre v Sektor za statistike naravnih virov in fizičnega okolja, pripravili 
informacijo o bližajočem se popisu kmečkih gospodarstev v letu 2000 ter predstavili idejo 
o pripravi Zakona o povezovanju evidenc. 

3.5.4 Komisija za razvrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti 

Komisija za razvrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) je interna komisija 
Urada, ustanovljena v skladu z zakonom o poslovnem registru Slovenije. Predmet dela 
komisije je razvrščanje v nejasnih primerih in obravnavanje splošne problematike 
razvrščanja zaradi poenotenja prakse in dopolnjevanja metodoloških navodil. V letu 2000 
je imela komisija tri redne sestanke, na katerih je obravnavala 34 problematičnih 
prerazvrstitev poslovnih subjektov v drugo šifro dejavnosti. Nekatere od teh primerov je 
obravnavala tudi po večkrat. Pri delu komisije so sodelovali tudi strokovnjaki drugih 
organizacijskih enot Urada. Ugovorov na odločitve komisije ni bilo. 
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Poleg rednih sestankov se je komisija petkrat sestala s predstavniki poslovnih subjektov, ki 
so zahtevali razvrstitev v drugo dejavnost, ali z institucijami, ki so zaprosile za izčrpnejša 
metodološka pojasnila, nasvete ali mnenja o razvrščanju v ustrezno šifro dejavnosti. 
Komisija je sodelovala tudi pri usklajevanju Liste A in B obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, 
ki jo je izdelala Obrtna zbornica Slovenije, s Standardno klasifikacijo dejavnosti. 

Komisija je obravnavala tudi metodološko, operativno in vsebinsko problematiko, kot je: 
urejanje podatkov v PRS; kriterije za razvrstitev društev med dobrodelna društva; povezavo 
in odnos med različnimi podatki (npr. dejavnost društva - vrsta društva); razvrščanje 
nekaterih posebnih dejavnosti, ki niso navedena v pojasnilih k SKD (npr. refleksoterapevti.). 
Priporočila komisije služijo kot pomembno vsebinsko izhodišče za dopolnitve metodologije 
vodenja Poslovnega registra Slovenije. 

4. Mednarodno sodelovanje in evropsko sodelovanje 

4.1 Mednarodni odnosi Urada 

Urad je v letu 2000 uresničeval vse mednarodne obveznosti, dogovojene z rednimi 
programi sodelovanja z mednarodnimi institucijami: OECD, OZN in njenih specializiranih in 
sorodnih agencijah: ECE,CES (Conference of European Statisticians), IMF, ILO, FAO, 
WTO, WHO, UNESCO, UNICEF. 

Program prilagajanja slovenske uradne statistike pravnemu redu EU pa je, glede na 
postavljeni rok prilagoditve (najpozneje do 31. decembra 2002) zajemal, skupaj z 
izvajanjem nalog NPSR-ja, pretežni del aktivnosti Urada na mednarodnem področju. Ta 
program prilagajanja izvaja Urad pospešeno, v sodelovanju z Eurostatom (Statističnim 
uradom EU), zlasti po analitičnem pregledu usklajenosti v letu 1998 ter pozneje v rednih 
letnih poročanjih o usklajenosti. Takšno poročilo je Urad pripravil tudi v letu 2000. 
Eurostat nudi, skupaj z OECD-jem, tehnično pomoč statističnim uradom kandidatk za 
članstvo v EU, torej tudi Uradu, pri izvajanju programa na številnih področjih statistike. 

4.2 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 2000 zajemalo: 
- (so)finaciranje udeležb na sestankih, seminarjih, delavnicah in v delovnih skupinah na 

skoraj vseh statističnih področjih v organizaciji Eurostata in OECD-ja, in še zlasti na: 
makro-ekonomskih statistikah,(letnih ekonomskih računih, četrletnih računih, četrletnih 
računih ter cenah statistiki podjetij, kmetijskih, demografskih in socialnih statistikah, 
regionalnih statistikah in statistiki zunanje trgovine); 
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- sofinaciranje in metodološko pomoč pri izvedbi sektorskih in pilotnih raziskav: 
(demografija malih in srednjih podjetij, regionalni računi; zunanja trgovin; državne 
finance - pokritost nacionalnih računov, vključno s skrito ekonomijo; statistika cen, tuje 
neposredne naložbe (FDI); agro-monetarne statistike (4 projekti); 

- makroekonomske statistike (HICP; statistika dela (2 projekta) in statistika podjetij- 
večmesečno izobraževanje delavcev Urada v Eurostatu; 

- izvedbo sektorskih ocen za 4 statistična področja: Prodcom (klasifikacija) stukturno 
statistiko podjetij, kratkoročne statistike, kmetijske statistike (kmetijsko proizvodnja in 
kmetijski statistični sistem). 

Vse navedene aktivnost so zahtevale pripravo ustreznih dokumentov, strateških in 
delovnih načrtov, ocen in drugih posebnih in ekspertnih poročil 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 2000 namenjenih pripravam na in izvajanju projekta 
"Nadaljnja uskladitev slovenske statistične metodologije z zahtevami EU in institucionalni 
krepitev Urada z vidika pristopa k EU", financiranega iz Pharovih sredstev nacionalnega 
programa za leto 1998 (COP 98). Večji del teh sredstev je namenjenih financiranju novih 
statističnih raziskovanj, ki se bodo/ali se že v Sloveniji izvajajo/la prvič v skladu z 
zahtevami Eurostata, tj. statistikam v zvezi z EMU (makroekomske statistike, statistika 
kmetijstva in izgradnja baze regionalnih statističnih podatkov za strukturne sklade). 

Urad je pripravil tudi predlog projekta za pridobitev sredstev Phare nacionalnega 
programa Phare 2000 zaradi uskladitve novih/preostalih področij slovenske statistike z 
zahtevami EU do konca leta 2002 ter nadaljne krepitve Urada. Komisija EU je predlog 
Urada sredi leta 2000 potrdila in ga vključila v Finančni memorandum, podpisan decembra 
istega leta. Začetek izvajanje teh nalog, je predviden v letu 2001. 

Zaradi specifične organiziranosti Eurostata, namenjene sistematičnemu spremljanju 
napredka pri izvajanju pravnega reda EU v državah-kandidatkah in nadzoru nad prejeto 
zakonodajo, je Urad izdelal ustrezen mehanizem in način spremljanja in poročanja o 
stanju in napredku slovenske statistike. Obenem je Urad s tem mehanizmom okrepil 
koordinacijo med drugimi nosilci statističnih raziskovanj in delovnimi skupinami za pripravo 
izhodišč za pogajanja z Evropsko unijo. 

4.3 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami 

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 agencij 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, 
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dela, plače itd), MKGP ter z drugimi. Nekateri pomembnejši podatki o tem sodelovanju so 
navedeni v Poročilu pri posameznih poglavjih. 

Sodelovanje Urada, zlasti z OECD-jem, je programsko usklajeno z agencijami Združenih 
narodov (FAO/UN-ECE itd) in Eurostatom zaradi medsebojne koordinacije aktivnost, 
programov dela in programov pomoči oz. delitve dela. Urad je v letu 2000 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 - med drugim - tudi 
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). 

4.3.1 Bilateralno sodelovanje 

Bilateralno sodelovanje s članicami EU se je v letu 2000 omejilo samo na tehnično pomoč 
ZR Nemčije pri vzpostavitvi Banke podatkov Urada . 
Skupaj s državami-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. 

4.3.2 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. Urad je izvedel exspertno oceno potrebne 
ekspertne pomoči na področju statistike v BIH po naročilu Eurostata; po vključitvi BIH v 
program CARDS bodo eksperti Urada tudi izvajalci tega programa pomoči, odvisno od 
finančnih sredstev, namenjenih temu delu. Sodelovanje z Makedonijo in ZR Jugoslavijo je 
bilo v letu 2000 omejeno na izmenjavo gradiv. Urad je za črno Goro, izdelal - v koordinaciji 
z MEOR-jem - poseben program sodelovanja ter poslal številna gradiva, za kar je prejel 
posebno zahvalo. 

5. Diseminacija statističnih podatkov in metod 

5.1 Diseminacija 

Statistični urad Republike Slovenije skrbi z uvajanjem in uporabo mednarodnih statističnih 
standardov (klasifikacij, nomenklatur in metod statističnega raziskovanja) za mednarodno 
primerljivost podatkov in tako prispeva svoj delež k nadaljnjemu vključevanju Slovenije v 
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evropski gospodarski in politični prostor. Statistični urad si pri diseminaciji podatkov še 
posebej prizadeva biti do uporabnikov doma in v tujini prijazna ustanova. 

Diseminacija statističnih podatkov in metod v Uradu temelji trenutno še vedno pretežno na 
tiskanih publikacijah; pospešeno pa si prizadeva, da so vsi rezultati statističnih 
raziskovanj, s pripadajočimi opisi podatkov in metod, objavljeni tudi na elektronski način. 
V objavah na internetu so zaenkrat večinoma povzete izbrane vsebine iz tiskanih objav aii 
pa kar vsebina statističnih publikacij v celoti. Na internetu je dostopno tudi bogato gradivo 
(agregirani podatkij 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. 

5.2 Tiskane publikacije 

5.2.1 Vsebinsko urejanje publikacij 

O izsledkih statističnih raziskovanj obvešča Urad javnost, kot je že bilo rečeno, (tudi) na 
klasičen način - v obliki tiskanih gradiv. Izdaja serijske in monografske publikacije, 
večinoma v okviru zbirk oz. podzbirk. Vse izhajajo periodično, vendar v različnih časovnih 
presledkih (mesečno, četrtletno, polletno, letno ali občasno) - odvisno od vsebine in 
namena. V njih so objavljeni prvi podatki statističnih raziskovanj, ocene gospodarskih 
gibanj, izsledki rednih in občasnih statističnih raziskovanj - prikazani v prostoru in času. 
Zbirke publikacij so oblikovane po različnih merilih - glede na podobnost v načinu 
obravnave, namen uporabe, vsebinsko sorodnost. 

Publikacije so v večini dvojezične, slovensko-angleške. Tako so dostopne tudi mednarodni 
javnosti; podatki v njih so tako širše uporabni, saj niso ponujeni samo slovenskim 
uporabnikom, pač pa tudi drugim po svetu - seveda z vsemi metodološkimi pojasnili, 
potrebnimi za pravilno razumevanje podatkov. Vsebino statističnih publikacij Urad 
nenehno izpopolnjuje in prilagaja evropskim statističnim standardom. V publikacijah 
povzema tudi statistične podatke drugih organov in organizacij, pooblaščenih za zbiranje 
statističnih podatkov. S tem želi uporabniku ponuditi čim celovitejšo informacijo. Pri 
pripravi podatkov upošteva pripombe in želje uporabnikov. 
Letno produkcijo z bibliografijo statističnih publikacij predstavi Urad v Katalogu statističnih 
publikacij, ki ga izdaja za preteklo leto. 

V letu 2000je Urad izdal naslednje statistične publikacije: 
- Statistične informacije: 326 številk, vse dvojezične (slovenščina, angleščina); 
- Statistične informacije - prva skrajšana objava: 53 številk, od tega 24 v 

slovenščini, 29 dvojezičnih (slovenščina, angleščina); od 31. maja 2000 izhaja pod 
novim naslovom Prva statistična objava: 93 številk, vse dvojezične (slovenščina, 
angleščina); 

- Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji: 12 številk, vse dvojezične 
(slovenščina, angleščina); 
Mesečni statistični pregled: 13 številk, vse dvojezične (slovenščina, angleščina); 
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- Statistični bilten CESTAT: 4 številke, dvojezičen (slovenščina, angleščina). Urad je 
bil v letu 2000, tako kot že ieto pred tem, odgovoren za vsebinsko in oblikovno 
pripravo publikacije za 6 držav članic CEFTE (razen Bolgarije, ki se še ni pridružila k 
organizaciji biltena). Prav tako je bil odgovoren za obveščanje mednarodne javnosti in 
za razpošiljanje publikacije drugim statističnim uradom in mednarodnim organizacijam 
ter ostalim naročnikom; 

- Rezultati raziskovanj: 13 Številk, od tega 8 v slovenščini, 5 dvojezičnih 
(slovenščina, angleščina). Publikacija z naslovom Prebivalstvo Slovenije 1998 je bila 
izdana tudi na zgoščenki; 

Metodološko gradivo: 9 številk; 
Klasifikacije: 2 izdaji v slovenščini (CPA, Klasifikacija proizvodov po dejavnosti in 
Nomenklatura kmetijskih proizvodov - delovno gradivo); 
Standardno klasifikacijo poklicev, drugo dopolnjeno izdajo s povzetkom v angleškem 
jeziku je Urad izdal skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Uradnim 
listom Republike Slovenije; 
Slovenija v številkah 2000: 1 izdaja, 6000 izvodov, dvojezična (slovenščina, angleščina). 
Celotna vsebina publikacije v angleškem jeziku je bila prenešena tudi na zgoščenko z 
naslovom Slovenia 2000 fascinating and useful facts, ki jo je izdal Vitrum d.o.o.; 
Statistični letopis Republike Slovenije 2000: 1 izdaja, 1600 izvodov, dvojezična 
(slovenščina, angleščina); 
Razvojna vprašanja statistike: 2 izdaji (Izdatki za socialno varnost v Sloveniji in njeno 1 

financiranje, prikazani po evropskem sistemu statistike socialne varnosti (ESSPROS) v 
slovenščini in Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - analiza stanja in 
usklajenosti z zahtevami in priporočili EU, v slovenščini in angleščini); 
Žepna knjižica Ženske in moški v Sloveniji: 1 izdaja, 4000 izvodov dvojezična 
(slovenščina, angleščina); 
Statistična sporočila: 6 številk. Revija izhaja v slovenščini in je namenjena uporabnikom 
državne statistike v najširšem smislu. V njej objavlja Urad razmišljanja o statističnih 
metodah in kritične primerjave različnih statističnih sistemov, aktualne dogodke in druge 
zanimivosti s področja statistike; 
Katalog statističnih publikacij, izdanih v letu 1999: 1 izdaja, dvojezična (slovenščina, 
angleščina). 

5.2.2 Služba za publiciranje 

V letu 2000 je bilo v službi za publiciranje v odseku priprave za tisk oblikovanih cca 1290 
različnih primerov publikacij, okrožnic, obrazcev in drugega gradiva. Skupno je bilo 
oblikovanih in za tisk pripravljenih približno 12 113 strani formata A4. V tem podatku pa niso 
zajeti podatki o dopisih, Prvih statističnih objavah itd. Stiskanih in v knjigoveznici dodelanih v 
dokončno obliko publikacij in obrazcev in drugega gradiva je bilo približno 9 385 785 strani 
formata A4. 

V letu 2000 je služba za publiciranje pridobila kolor printer HEVVLETT-PACKARD 2500 
CM formata A3, ki ga Urad uporablja pri poskusnih odtisih za barvni tisk in pri manjših 
nakladah dvobarvnih in večbarvnih obrazcev in ostalih materialov. 

Pri poskusnem uvajanju NT operativnega sistema je služba pridobila štiri NT računalnike, 
ostali pa še vedno delajo na VVindovs 3.1, kar povzroča velike težave pri medsebojnem 
sodelovanju tako v oddelku kot pri sodelovanju z ostalimi sodelavci na Uradu. 
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Urad si sicer prizadeva za nadaljnje oddajanje določenih del zunanjim izvajalcem, vendar 
zaradi postopka, časovnih zahtev, popravkov in dopolnitev, ki na področju statističnih 
obdelav prihajajo v zadnjem trenutku, določenih nalog le-tem ni mogoče oddajati v tisk. 
Prav zato bo potrebno v naslednjem letu, ker zaradi finančnih omejitev v letu 2000 tega ni 
bilo možno storiti, v večji meri obnoviti programsko opremo in dodeliti interni strežnik za te 
potrebe. Nujno potrebno je nabaviti skener formata A3, kar bi omogočilo tekoče delo (za 
publikacije, v katerih so fotografije in drugi grafični elementi). 

Ostajajo tudi odprti problemi v tiskarni in knjigoveznici. Rezalni stroj, tiskarski stroji in ostali 
knjigovezni stroji so sicer redno vzdrževani, sproti se tudi odpravljajo napake in okvare, ki 
jih je vedno več, zaradi dotrajanosti strojev pa je vedno težje zagotoviti rok in še zadostno 
kvaliteto tiska. Da bi biio normalno delo v tiskarni zagotovljeno, je potrebno nabaviti nov 
rezalni stroj (obstoječi rezalni stroj ADAST-Maxima MH 80-5 letnik 1979 ima dotrajan 
varnostni sistem), nov tiskarski stroj formata B3 (namesto stroja Adast 313 letnik 1975) in 
obnoviti tiskarski stroj Adast 750 (letnik 1983). 

5.3 Podatki, dostopni prek elektronskih medijev 

5.3.1 Internet 

Uporabniki imajo prek interneta brezplačen dostop 
- do splošnih informacij o Uradu; 
- tekoče do mesečnih oz. četrtletnih podatkov s pomembnejših področij statistike (bruto 

domači proizvod, indeksi cen življenjskih potrebščin in cen na drobno, indeksi cen 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih, prebivalstvo, aktivno prebivalstvo, aktivno 
prebivalstvo po anketi o delovni sili, povprečne plače na zaposleno osebo v podjetjih, 
družbah in organizacijah, poslovne tendence, indeksi obsega industrijske proizvodnje, 
turizem, izvoz in uvoz blaga) ter do tedenskih in štirimesečnih napovedi objav 
statističnih podatkov; 

- do kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za nekatera področja statistike, ki obsegajo 
mesečne in letne podatke za leta od 1992 do 2000; 

- do kataloga statističnih publikacij, ter do nekaterih statističnih publikacij (Statistični 
letopis, Slovenija v številkah); 

- do nekaterih klasifikacij (Standardna klasifikacija dejavnosti, Standardna klasifikacija 
poklicev, Osrednja klasifikacija proizvodov, Klasifikacija gradbenih objektov); 

- do Banke statističnih podatkov. 

Število uporabnikov, ki dostopa do podatkov prek interneta, narašča. V letu 2000 je bilo 
zabeleženih preko 1 100 000 dostopov do posameznih strani (v letu 1999 približno 
800 000, v letu 1998 približno 290 000, v letu 1997 približno 170 000 in v letu 1996 
približno 152 000 pristopov). 

5.3.2 Banka statističnih podatkov 

Vsebuje približno 450 milijonov podatkov z različnih vsebinskih področij in je shranjena na 
IBM-ovem računalniku gostitelju v CVI. 
Poleg rednega tekočega polnjenja Banke statističnih podatkov je bila v letu 2000 vsebina 
dostopna uporabnikom, razširjena oz. dodana na področju prebivalstva (prebivalci po 
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občinah), dodani sta bili področji delovno aktivno prebivalstvo (podatki po dejavnostih, po 
regijah, upravnih enotah in občinah) in turizem (možnost individualne priprave podatkov). 
Vzpostavljena je bila tudi možnost grafičnega prikaza podatkov. 

Zaradi potrebe, da se tudi uporabnikom v tujini omogoči dostop do statističnih podatkov, je 
Urad še naprej uvajal večjezičen dostop do Banke statističnih podatkov. Poleg nemščine 
je sedaj realiziran tudi dialog in prikaz standardnih tabel v angleščini, vsebina metabaze 
podatkov pa je za zdaj še vedno samo v slovenščini. 

Programsko opremo za Banko statističnih podatkov je Urad poleg rednega vzdrževanja 
dopolnil in ažuriral dvakrat. Pripravljen je bil nov vmesni strežnik, ki bo omogočil 
zanesljivejše povezave in omogočil hitrejši dostop. 

Najpomembnejši je še vedno dostop do Banke statističnih podatkov preko intemeta. 
Zaradi te možnosti je zanimanje za Banko statističnih podatkov zelo veliko. V celem letu 
smo našteli približno 16 000 dostopov. Struktura uporabnikov je zelo široka (od študentov 
do podjetij, občin, ministrstev) in uporaba iz meseca v mesec narašča. 

Dostop do Banke statističnih podatkov preko intemeta je bil večkrat predstavljen 
potencialnim uporabnikom (na Uradu, posameznim obiskovalcem, na Statističnih dnevih v 
Radencih-, na Gospodarski zbornici (Trg poslovnih informacij), v Izobraževalnem središču 
za geomatiko itd.). 

5.4 Neposredno posredovanje podatkov uporabnikom 

To nalogo v glavnem opravlja informacijsko središče statističnega urada. V letu 2000 je 
čitalnico informacijskega središča obiskalo skoraj 1200 uporabnikov (1999. leta le 497), 
prejetih je bilo 2064 pisnih zahtevkov (nekoliko manj kot leto prej) in 25 442 telefonskih 
klicev na dežurnem telefonu za informacije. Uporabnikom, ki so obiskali čitalnico, je bil na 
voljo tudi računalnik z dostopom do spletnih strani statističnega urada, in s tem tudi do 
pregledovanja in izpisovanja podatkov Banke statističnih podatkov. Urad ocenjuje, da se 
je lani število obiskovalcev v informacijskem središču povečalo zaradi vse boljše ponudbe 
(računalnik, številne tuje statistične publikacije) in vse večje potrebe po uradnih statističnih 
podatkih. Razlog za manjše pisno komuniciranje z uporabniki pa vidi Urad v možnosti 
dostopa do podatkov na Uradovih spletnih straneh, zlasti v Banki statističnih podatkov. 

Pri posredovanju najaktualnejših kazalnikov si informacijsko središče pomaga z 
avtomatskim telefonskim odzivnikom, ki omogoča uporabnikom enostavno in pregledno 
pridobivanje iskanih podatkov. Podatki so namreč glede na področja statistike razdeljeni 
po predalih, npr.: podatki o indeksih cen, plačah, zaposlenih, BDP, industrijski proizvodnji, 
poslovnih tendencah in prebivalstvu. Analiza uporabe avtomatskega odzivnika je pokazala 
izredno priljubljenost tako enostavnega dostopa do podatkov, in le v času od polnoči do 
pete ure zjutraj ni bil zabeležen noben klic. 

10. maj 2001 79 poročevalec, št. 36 



Telefonski klici v informacijsko središče po mesecih, I-XII 2000 
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500 1000 1500 2000 2500 3000 

Število klicev 

Med vsemi osebnimi obiski v navedenem obdobju je bilo več kot pol, in sicer 57 %, dijakov 
oz. študentov, ki statistične podatke potrebujejo pri študiju, za pripravo seminarskih, 
maturitetnih, diplomskih nalog oz. za druge oblike študijskega dela; 33 % obiskovalcev je 
prišlo iz podjetij, preostali od drugod. 

Osebni obiski v informacijskem središč 
po tipih uporabnikov, I-XII 2000 

drugi 
10% 

študentih 
57% 

podjetja 
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Pisni zahtevki uporabnikov po podatkih so razvrščeni v skupine podjetja, javni sektor, 
splošna javnost ter znanost in raziskovanje. Iz javnega sektorja je prišlo 35 % pisnih 
zahtevkov, 36 % so jih poslala podjetja, splošna javnost ter znanost in raziskovanje pa 29 %. 

Pisni zahtevki po podatkih 
glede na tipe uporabnikov, I-XII 2000 

eoo 

Glede na področje statistike uporabniki največkrat sprašujejo po podathh iz Poslovnega 
registra (16 % pisnih zahtevkov); 13,6 % pisnih zahtevkov se je nanašalo na statistiko 
prebivalstva, 12,2 % na zunanjo trgovino, 9,8 % na podatke o trgu dela (plače, 
zaposlenost), 9,5 % na statistiko cen, in 6,9 % na podatke industrijske proizvodnje ter 5,6 
% na podatke kmetijstva. Pri vseh drugih področjih statistike je bilo pisno povpraševanje 
po podatkih manjše. Glede na leto 1999 Urad opaža, da so uporabniki manj povpraševali 
po podatkih zunanje trgovine in prebivalstva, kar potrjuje domnevo, da so ponujeni podatki 
za ti dve področji v Banki statističnih podatkov zadovoljivo pripravljeni in tudi pogosto 
uporabljeni. 

5.5 Knjižnica 

Knjižnica Urada, ki deluje v okviru informacijskega središča, zbira, formalno in vsebinsko 
obdeluje knjižnično gradivo, ga arhivira in posreduje informacije iz lastnih virov in iz 
informacijskih virov drugih knjižnic ter drugih ponudnikov informacij. Statistikom v Uradu in 
uporabnikom podatkov Urada je na voljo knjižni fond Urada (poleg izdaj Urada so zlasti 
pomembne publikacije tujih statističnih uradov in številnih mednarodnih inštitucij), z 
medknjižnično izposojo, pogosteje iz drugih specialnih knjižnic, seveda pa tudi iz splošnih 
knjižnic in NUK-a, pa tudi druge publikacije. 
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5.6 Novinarske konference 

Splošno javnost obvešča Urad neposredno na novinarskih konferencah. V letu 2000 je 
bilo organiziranih 11 rednih mesečnih novinarskih konferenc, med njimi ena dopisna, in 2 
izredni novinarski konferenci, aprila pri objavi revidiranih podatkov bruto domačega 
proizvoda za preteklo leto in novembra cb otvoritvi Statističnih dnevov 2000 v Radencin. 
Na novinarskih konferencah je Urad pripravil po eno, pogosteje pa po dve predstavitvi 
rezultatov posamičnih statističnih raziskovanj ali publikacij. Vsakič je bilo za povabljene in 
številne druge naročnike pripravljeno gradivo s predstavitev. 

5.7 Mednarodne obveznosti pri izkazovanju podatkov 

Urad je tudi v letu 2000 preje! okrog 100 mednarodnih vprašalnikov z različno periodiko 
izpolnjevanja. Mednarodne organizacije podatke potrebujejo za objavo v različnih 
publikacijah in na različnih medijih. 
Poleg vprašalnikov mednarodnih organizacij, ki jih Urad izpolnjuje že nekaj let (UN in 
UN/ECE, WTO, FAO, OECD, UNESCO, ILO, IEA, UNIDO, Council of Europe, 
EUROSTAT in posamezni direktorati Evropske komisije, CEFTA itd.), je v letu 2000 
poslalo zahtevke po rednem ažuriranju baz podatkov še nekaj novih organizacij in 
inštitutov - (International Cocoa Organization, International Grains Council, BP Amoco, 
International Sugar Organization, itd). 

V letu 2000 je Urad nadaljeval tudi poročanje v okviru diseminacijskih standardov 
Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki ga v imenu slovenskih inštitucij koordinira 
Banka Slovenije. 
Statistični kazalniki morajo ustrezati zahtevam glede na: 
- zajetje, perodiko objavljanja in pravočasnost; 
- dostop javnosti do podatkov; 
- transparentnost proizvajanja podatkov; 
- kakovost podatkov, ki je ocenjena z objavo povzetkov dokumentacije o uporabljeni 

metodologiji in virih, ki omogočajo navzkrižno kontrolo in preverjanje. 

S prvo objavo četrtletnega obračuna družbenega proizvoda v tekočih cenah v 
dogovorjenem roku je Slovenija v letu 2000 kot 28. država na svetu izpolnila vse zahteve, 
ki jih je MDS postavil v okviru diseminacijskih standardov. 
Z uvedbo novega diseminacijskega kanala in pošiljanjem Prvih statističnih objav/First 
release preko e-pošte pa se je bistveno skrajšal tudi čas dostave publikacij uporabnikom. 

5.8 Statistični dnevi 2000 

Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS sta v Radencih organizirala jubilejne 10. 
"Statistične dneve 2000" in sicer v dneh od 13. do 15. novembra 2000. Jubilejne 10. zato, 
ker je bilo prvo posvetovanje organizirano že leta 1987, drugo 1989, potem pa je zaradi 
prekinitev v zvezi z osamosvojitvijo naše države bilo tretje organizirano znova leta 1993; 
po tem letu so bila posvetovanja organizirana redno in prišli smo do jubilejnega desetega. 
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Tokratna osnovna vsebinska tema je bila namenjena "Statističnemu omrežnemu 
sodelovanju za boljšo evropsko usklajenost in kakovostnejše delovanje" - temam, ki naj bi 
prikazale, koliko so se države kandidatke za članstvo v Evropski uniji približale zavezam, 
ki so bile sprejete s pogajalskimi izhodišči in katerih izpolnjevanje je pogoj za dokončna 
pogajanja za včlanitev v Unijo v letu 2003: Drugi del posvetovanja pa je bil - že po tradiciji 
- namenjen predstavitvam dosežkov na statističnem področju v letu 2000. 
Programski odbor je na svojih sejah določil osnovna področja, ki naj bi jih posvetovanje obdelalo: 
- ocenjevanje napredka pri izpolnjevanju pogajalskih zavez in izgradnje ustrezne 

infrastrukture (registri, klasifikacije, metodološke osnove), predvsem držav kandidatk in 
tudi drugih, ki se pripravljajo na približevanje standardom EU; 

- omrežna sodelovanja in delitev nalog, tudi v mednarodni statistiki, kar postaja nujnost 
in priložnost statistike hkrati: 

- kakovost delovanja državnih statistik v smislu široke opredelitve kakovosti. 

Programski odbor je tudi odločil, da bodo na tem posvetovanju nekatere sekcije izpeljane 
predvsem v obliki razprave, s tem, da bo moderator podal pregled referatov v sekciji, povabljeni 
diskutanti pa izpostavili določene vsebine, zastavili vprašanja in spodbudili razpravo. 
Prav tako so se člani strinjali, da bo ena od uvodnih sekcij izpeljana tako, da bodo na njej 
povabljeni referenti predstavili viogo statistike v procesu širjenja Evropske unije in da bo v 
okviru te tematike predstavljena osnovna filozofija za zelo izrazito reorganizacijo 
nizozemske statistike, ki naj bi bila v celoti bolj odzivna za širše uporabniško okolje, ne pa 
naravnana zgolj na državne potrebe in funkcije. 

Programski odbor se je tudi odločil, da bo zaradi pomembnosti na koncu posvetovanja 
potekala razprava o statistični kulturi in izobraževanju v obliki plenarnega zasedanja. 

Na tej podlagi je Programski odbor oblikoval naslednje sekcije: 

- 1. sekcija: Vabljeni prispevki; 
- 2. sekcija: Infrastrukturni vidiki harmonizacije statističnih sistemov; 
- 3. sekcija: Problemi teritorialnih, regionalnih, okoljskih in kmetijskih statistik; 
- 4. sekcija:Medinstitucionalna in druga omrežna sodelovanja, vprašanja uvajanja 

kakovosti v delo državnih statistik; 
- 5. sekcija: Diseminacija statističnih podatkov; 
- 6. sekcija: Socialne statistike; 
- 7. sekcija: Makroekonomske, finančne in poslovne statistike. 

Programski odbor se je odločil, da bosta organizirani dve okrogli mizi in razprava v obliki 
plenarnega zasedanja: 
- 1. okrogla miza: Uvajanje celostnega obvladovanja kakovosti v državno statistiko; 
- 2. okrogla miza: Informacijska družba in statistične naloge v letu 2001, tudi indikatorji 

za novo ekonomijo; 
- razprava v obliki plenarnega zasedanja: Statistična kultura in izobraževanje. 

Programski odbor se je tudi strinjal, da med posvetovanjem potekajo naslednje 
predstavitve, vse dni seminarja, od 9.00 do 18.00 ure. 
- 1. predstavitev: "Popis kmetijskih gospodarstev in popis vrtnarstva v Republiki Sloveniji 

v letu 2000" - SURS; 
- 2. predstavitev: "Pregled aktualnih prostih delovnih mest in iskanje med iskalci 

zaposlitve s pomočjo spletnih strani Zavoda" - Zavod RS za zaposlovanje; 
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- 3. predstavitev: "Predstavitev baze zunanjetrgovinskih podatkov v SURS" - SURS; 
- 4. predstavitev: "FIPO - Finančni pdatki gospodarskih družb na Internetu" - Agencija za 

plačilni promet RS; 
- 5. predstavitev: "Klasje - strežnik za statistične klasifikacije" - SURS; 
- 6. predstavitev: "EDI-FIN - elektronsko poročanje podjetij" - SURS. 
Prav tako je sprejel predlog, da predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, da 
povabi predstavnike statističnih uradov držav, nastalih na ozemlju bivše SFRJ, kar je bilo 
tudi realizirano 
Kot uradna jezika posvetovanja sta bila določena slovenščina in angleščina. 

"Statistični dnevi" ohranjajo svojo osnovno značilnost in namen - biti srečanje teoretikov in 
praktikov, predstavnikov znanosti, stroke, srečanja države in ostalih sestavnih delov 
družbe, ki so dajalci podatkov in obenem uporabniki statistističnih ugotovitev, analiz, ki jih 
opravljajo vsak zase in za potrebe ostalih in ki sestavljajo državno statistiko v formalnem, 
državnem ter statistiko v najširšem družbenem pomenu. 

Vsebinsko si tako zasnovano posvetovanje vedno zadaja podobne cilje, zatorej je 
osnovna tema posvetovanja vedno bistveno povezana s povezovanjem državne statistike 
v Republiki Sloveniji z dogajanji v Evropski uniji in v svetu; po drugo strani želi prikazati 
dognanja doma in v svetu na področju statistike. 

Takšnemu namenu in tako zasnovani vsebini je primerna tudi struktura udeležencev: gre 
po eni strani za tuje udeležence, ki nastopajo bodisi v vlogi vabljenih referentov, referentov 
ali moderatorjev ali predstavljajo v obliki posterjev izkušnje na določenem metodološkem 
ali tehnično-tehnološkem področju. Le-ti so praviloma iz držav članic EU, mednarodnih 
organizacij - OZN, IMF, ILO, UNICEF, itd.; ali iz ustreznih inštitutov iz teh držav, univerz, 
posameznih fakultet. Kar trideset strokovnjakov iz tujine je v letu 2000 nastopilo na 
posvetovanju v omenjenih aktivnih oblikah. Med njimi sta organizatorja povabila osem 
razpravljalcev, ki so pripravili vabljene diskusijske prispevke v uvodnem delu posvetovanja 
oz. kot uvode v posamezne sekcije. 

Drugo, največjo skupino, so predstavljali udeleženci iz Slovenije, ki so tako uporabniki 
raznih podatkov državne statistike ali pa dajalci podatkov - in sicer v najširšem pomenu 
besede, se pravi, da pnhajajo iz vseh sfer družbenega življenja, od znanstveno 
raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, do državnih institucij, od gospodarstva do 
predstavnikov lokalnih skupnosti itd. 

Tretjo skupino predstavljajo udeleženci iz tujine - to je držav kandidatk, katerih krog se z 
leti širi, in iz držav, nastalih iz bivše SFRJ Jugoslavije, s katerimi razvijata in ohranjata 
Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije razne oblike sodelovanja. 

Letošnjega srečanja so se udeležili predstavniki oz sodelujoči iz naslednjih držav: Avstrije, 
Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Finske, Nemčije, Madžarske, Islandije, 
Makedonije, Poljske, Romunije, Španije, Švice, Nizozemske, Velike Britanije in ZR 
Jugoslavije, Črna Gora je bila zastopana z delegacijo svojega statističnega urada. 
Povetovanja so se udeležili tudi strokovnjaki iz mednarodnih institucij: predstavnik EU, 
predstavnika Eurostata, direktor statističnega oddelka pri Združenih narodih-Ekonomske 
komisije za Evropo, predstavnik EFTE, predstavnik Mednarodne organizacije za migracije. 
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Vseh udeležencev posvetovanja, ki je potekalo tri dni, je bilo 206. Tudi po številu 
udeležencev se "Statistični dnevi" uvrščajo med najodmevnejše in najbolj obiskana 
srečanja statistikov v Srednji Evropi, če ne v vsej Evropi. 

Organizatorja sta - tako kot do sedaj - izdala pred posvetovanjem Zbornik referatov, pri 
čemer kaže omeniti, da je kar polovica referatov v angleščini. Ne gre za zanemarjanje 
slovenskega jezika, vendar sta organizatorja dopustila možnost objavljanja referatov 
slovenskim avtorjem tudi v angleškem jeziku (povzetki so seveda vedno prevedeni v drugi 
jezik posvetovanja), glede na to, da se s tem izredno širi odmevnost njihovih prispevkom v 
mednarodnem prostoru in seveda s tem tudi odmevnost posvetovanja. Na posvetovanju je 
sodelovalo okoli 90 avtorjev, k so pripravili 70 prispevkov, na okoli 650 straneh Zbornika. 

Organizatorja sta vse prispele referate objavljala tudi na spletnih straneh posvetovanja 
Prav tako so na spletnih straneh objavljena imena in naslovi institucij, iz katerih so prišli 
udeleženci posvetovanja, s čimer so omogočeni tudi nadaljnji kontakti med njimi, 

Ugotovitve, stališča in sklepi posvetovanja sta organizatorja objavila v "Statističnih 
sporočilih'' - glasilu Statističnega urada RS in v "Statističnem biltenu" - glasilu Statističnega 
društva Slovenija. 
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Priloga 1 

ORGANIZACIJSKE ENOTE URADA: 

1. Biro direktorja 
2. Služba za mednarodne odnose in evropske zadeve 
3. Služba za zaščito podatkov in varovanje 

4. I. SEKTOR - upravljanje NPSR in skupne statistične storitve 
4.1 Oddelek za NPSR 
4.2 Oddelek za vzorčenje, anketno metodologijo in modele 
4.3 Oddelek za statistiko informacijske družbe 

5. II. SEKTOR - nacionalni računi in cene 
5.1 Oddelek za BDP, račune finančnega in nefinančnega sektorja 
5.2 Oddelek za BDP in račune države 
5.3 Oddelek za račune gospodinjstev 
5.4 Oddelek za račune akumulacije in bilance stanj 
5.5 Oddelek za INPUT-OUTPUT tabele 
5.6 Oddelek za kvartalne račune 
5.7 Oddelek za satelitske račune 
5.8 Oddelek za statistiko proizvajalčevih cen 
5.9 Oddelek za statistiko življenjskih potrebščin 
5.10 Oddelek za paritete kupnih moči 

6. III. SEKTOR - ekonomske statistike 
6.1 Oddelek za SPRS, klasifikacije in statistiko podjetij 
6.2 Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti 
6.3 Oddelek za statistiko storitvenih dejavnosti 
6.4 Oddelek za statistiko zunanje trgovine 
6.5 Oddelek za statistiko poslovnih tendenc 

7. IV. SEKTOR - demografske in socialne statistike 
7.1 Oddelek za demografsko statistiko 
7.2 Oddelek za statistiko dela 
7.3 Oddelek za statistiko življenjskih ravni 
7.4 Oddelek za statistiko socialnih storitev 
7.5 Oddelek za socialne klasifikacije in analize 

8. V. SEKTOR - statistike naravnih virov in okolja 
8.1 Oddelek za statistiko okolja in naravnih virov 
8.2 Oddelek za statistično geomatiko in GIS 
8.3 Oddelek za regionalno delitev 
8.4 Oddelek za statistiko kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova 

9. VI. SEKTOR - izkazovanje statističnih podatkov in metod 
9.1 Informacijsko središče 
9.2 Baze podatkov in omrežna izkazovanja 
9.3 Uredništvo publikacij 
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10. VII. SEKTOR - produkcija lastnih statističnih baz podatkov 
10.1 Oddelek - anketni studio 
10.2 Oddelek za odpremo in sprejem statističnega gradiva 
10.2.1 Odsek za zbiranje in kontrolo popolnosti zajetja 
10.2.2 Odsek za odpremo in sprejem statističnega gradiva 
10.3 Oddelek za analizo in kontrolo vhodnih baz podatkov 
10.3.1 Prvi odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz podatkov 
10.3.2 Drugi odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz podatkov 
10.3.3 Tretji odsek za analizo in kontrolo vhodnih baz podatkov 
10.4 Oddelek za oblikovanje produkcijskih baz podatkov 
10.4.1 Odsek za pripravo dela 
10.4.2 Odsek za obdelavo podatkov 
10.4.3 Odsek za zajem podatkov 

11. VIII. SEKTOR - statistična informacijska infrastruktura in tehnologija 
11.1 Služba za razvoj in vzdrževanje statističnih aplikacij 
11.2 Služba za razvoj aplikacij za zbiranje in urejanje podatkov 
11.3 Služba za razvoj in administracijo baz podatkov 
11.4 Služba za sistemsko, tehnično in operativno podporo 

12. IX. SEKTOR - administrativni registri 
12.1 Oddelek za poslovni register 
12.2 Oddelek za register teritorialnih enot (RTE) in nepremičnine 
12.3 Oddelek za povezovanje administrativnih registrov 

13. X. SEKTOR - skupne službe 
13.1 Služba za pravne zadeve 
13.2 Služba za kadrovske zadeve 
13.3 Služba za vzdrževanje in zveze 
13.4 Služba za finančno poslovanje 
13.5 Služba za materialno poslovanje 
13.6 Služba za publiciranje 
13.6.1 Odsek za operativno in tehnološko-tehnično podporo 
13.6.2 Odsek priprave za tisk 
13.6.3 Tiskarna in knjigoveznica 
13.7 Služba za spremljanje in analizo dela 
13.8 Glavna pisarna 
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Priloga 2 

Statistični sosveti 

1. sosvet za statistiko cen 
2. sosvet za statistiko rudarstva in industrije 
3. sosvet za statistiko promet in zveze 
4. sosvet za statistiko kmetijstvo in ribištvo 
5. sosvet za statistiko notranja trgovina 
6. sosvet za statistiko zunanja trgovina 
7. sosvet za statistiko gostinstvo in turizem 
8. sosvet za statistiko gozdarstvo 
9. sosvet za statistiko gradbeništvo 
10. sosvet za statistiko energetike 
11. sosvet za statistiko prebivalstva 
12. sosvet za statistiko življenjske ravni 
13. sosvet za statistiko dela 
14. sosvet za statistiko vzgoje in izobraževanja 
15. sosvet za statistiko razvojno-raziskovalne dejavnosti in tehnologije 
16. sosvet za statistiko pravosodja 
17. sosvet za statistiko socialne varnosti 
18. sosvet za statistiko teritorialne opredelitve stat. in evid. podatkov 
19. sosvet za statistiko nacionalnih računov in monetarnih statistik 
20. sosvet za povezovanje registrov 
21. sosvet za statistiko naravnih virov in okolja 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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