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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 



Predlog zakona o 

MLADINSKIH SVETIH (ZNIS) 

-EPA 1153 -II -hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV (ROMAN JAKIČ) 

LJUBLJANA, 11.4.2000 

Gospod 
JANEZ PODOBNIK, dr. med. 
predsednik Državnega zbora 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 
26/97) vlaga 

- PREDLOG ZAKONA O MLADINSKIH SVETIH 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava po hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe 
države. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora 

POSLANCI: 
1. ROMAN JAKIČ 
2. MIRAN POTRČ 

3. EDA OKRETIČ SALMIČ 
4. MIRAN JERIČ 

5. RUDOLF MOGE 
6. HERMAN TOMAŽIČ 
7. TONČEK PARTLJIČ 

8. CIRIL PUCKO 
9. JANEZ KOPAČ 

10. STANA STOPAR 

I.UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Po preoblikovanju ZSMS kot organizacije, ki je pod svojim okriljem 
združevala interesne dejavnosti otrok in mladine, v politično 
stranko, je v slovenskem prostoru nastala potreba po novi krovni 
organizaciji, ki bi razdrobljenemu združevanju mladih dala možnost 
organiziranega vpliva na področjih, na katerih delujejo. Na podlagi 
teh ugotovitev je 25. aprila 1990 sedemnajst mladinskih organizacij 
in organizacij, ki izvajajo dejavnost za otroke in mladino ustanovilo 
Mladinski svet Slovenije z namenom učinkovitega zastopanja 
skupnih interesov nasproti družbenim institucijam. Prav izražanju 
skupnih interesov je prilagojena tudi notranja struktura in delovanje 
Mladinskega sveta Slovenije. 

Osnovni razlog za izdajo zakona je ta, da se otrokom in mladini, 
ki so organizirani v različnih organizacijah in tvorijo Mladinski 
svet Slovenije, omogoči določanje in izražanje skupnih stališč in 
dejavnosti ter da se na ta način zagotovi ustreznejši status 

organiziranim oblikam izražanja skupnih interesov sodelujočih 
mladinskih organizacij v javnosti. Poleg tega pa je razlog tudi 
pridobitev pravice do proračunskega financiranja. Deloma gre za 
prerazporeditev sredstev, ki so se za ta namen že izdvajala iz 
republiškega proračuna, deloma pa tudi za nove zahtevke. 

PRIMERJAVA VKLJUČEVANJA SKUPNIH 
INTERESOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ V 
UPRAVLJANJE DRUŽBENIH ZADEV V NEKATERIH 
EVROPSKIH DRŽAVAH 

Vključevanje mladinskih organizacij v upravljanje družbe, 
predvsem v zadevah, ki se neposredno nanašajo na položaj 
otrok in mladine ter delovanje mladinskih organizacij je v Evropi 
znano pod izrazom "mladinsko delo". Vključevanje mladinskih 
organizacij v družbeno življenje, predvsem pa v sodelovanje pri 
upravljanju družbe, je predvideno z vključevanjem posameznih 
interesnih (v nekaterih primerih tudi političnih) organizacij mladih 
v skupne organizacije (Velika Britanija - British Youth Council, 
Avstrija - Osterreichischer Bundesjugendring, Francija - Comite 
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national des associations de jeunesse et d education populare, 
itd.), ki predstavlajjo mesto določanja in izvajanja skupnih 
interesov in na teh interesih zasnovanih dejavnosti. Samostojnost 
takšnih skupnih organizacij je zagotovljena z avtonomnostjo pri 
določanju skupnih interesov na način, ki je določen s statusom in 
pravili vsake organizacije. Organi teh mladinskih organizacij 
posredujejo skupne interese v dveh smereh: preko ustreznih 
parlamentarnih teles izvajajo svoj vpliv na zakonsko urejanje, s 
sodelovanjem z upravnimi organi (predvsem z neposredno 
zadolženimi za izvajanje mladinske politike: Velika Britanija-Youth 
service Unit, Avstrija - Bundesministerium fur Umvvelt, Jugend 
und Familie, Francija - Direction de la Jeunesse et de la Vie 
Associative) pa vplivajo na izvajanje sprejete oblike, ki se nanaša 
na vprašanja, pomembena za celovit razvoj mladinske politike. 

Integracijski procesi v Evropi, predvsem v Svetu Evrope in EU 
posvečajo posebno pozornost (in zagotavljajo sredstva) delovanju 
skupnih mladinskih organizacij v Evropi -YF (mladinski forum) in 
dvema Evropskima mladinskima centroma (EYC) v Strasbourgu 
in Budimpešti. Družbeni status skupnih mladinskih organizacij se 
razlikuje od države do države glede na zakonodajni ustroj 
posamezne države in variira od tistega, kar lahko označimo z 
izrazom organizacije javnega pomena, do statusa socialnega 
partnerja (Portugalska). 

Kljub različnosti zakonodaje in zakonskih osnov za delo takšnih 
organizacij pa ključne statusne lastnosti mladinskih organizacij 
omogočajo sposobnost sodelovanja v pravnem prometu in urejajo 
njihov vpliv na upravljanje javnih zadev. Financiranje dejavnosti v 
večini primerov poteka neposredno iz državnega proračuna, z 
davčnimi in drugimi olajšavami, s sponzorstvom nad posameznimi 
aktivnostmi mladinskih svetov in v kombinaciji le-teh. 

Poleg možnosti vplivanja mladinskih organizacij na upravljanje 
javnih zadev, skupne mladinske organizacije tako na nacionalni 
kot tudi na mednarodni ravni skrbijo za razvoj tistega dela javne 
infrastrukture, ki je pomemben za razvoj njihovih dejavnosti. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom naj bi se Mladinskemu svetu Slovenije 
(MSS), kot že ustanovljeni skupni organizaciji na ravni Republike 
Slovenije, uredil status in tudi pravica do uporabe proračunskih 
sredstev. Zakon ureja tudi status lokalnih mladinskih svetov in 
razmerja do MSS. 

V svetu so take oblike mladinskih svetov razširjena oblika 
institucionalizacije sodelovanja mladinskih organizacij pri 
upravljanju javnih zadev v vseh evropskih državah; njihove glavne 
značilnosti so pluralna sestava, avtonomnost in enakopravnost 
sodelujočih organizacij. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Dejavnost Mladinskega sveta Slovenije se že financira iz 
proračuna Republike Slovenije, sam sprejem zakona pa ne bo 
zahteval novih proračunskih sredstev v tem proračunskem letu. 

4. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku, ker gre 
za izredne potrebe države. Mladinski svet Slovenije se je znašel 
v kritičnem položaju, saj je prišlo do blokade finančnih sredstev 
na njegovem žiroračunu, kar je posledica neurejenega pravnega 

statusa. Potrebna bo hitra rešitev nastalega položaja, ker Mladinski 
svet Slovenije trenutno izvaja nacionalno pomemben program 
razvoja lokalnih mladinskih struktur, ki jih ni mogoče prekiniti. 
Blokada žiroračuna je dokaz kaotičnosti zaradi zakonsko 
neurejenega statusa slovenske mladine. Osem let po ustanovitvi 
vladnega urada za mladino Državni zbor še vedno ni sprejel 
nobenega zakona s področja mladinske politike niti ni obravnaval 
nacionalnega mladinskega programa. 

II. BESEDILO ČLENOV 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja položaj, delovanje in dejavnost Mladinskega sveta 
Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. 

2. člen 

V Mladinski svet Slovenije in mladinske svete lokalnih skupnosti 
se združujejo društva in mladinske organizacije v političnih 
strankah, registrirane po določbah Zakona o političnih strankah 
(Ur. I. RS, št. 62/94), različnih družbenih, nazorskih in političnih 
usmeritev, ki opravljajo javnokoristne dejavnosti za otroke in 
mladino. 

Združevanja v Mladinski svet Slovenije in mladinske svete lokalnih 
skupnosti temelji na načelih svobodnega združevanja, 
enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake 
organizacije. 

STATUSNA OPREDELITEV MLADINSKIH SVETOV 

3. člen 

Mladinski svet Slovenije je pravna oseba s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt. 

Organizacijske oblike povezovanja v Mladinskem svetu Slovenije 
so mladinski sveti lokalnih skupnosti. 

Mladinski svet lokalne skupnosti sestavljajo društva in mladinske 
organizacije v političnih strankah, s sedežem v lokalni skupnosti, 
ki izkažejo interes v skladu s temeljnim aktom Mladinskega sveta 
Slovenije. 

Mladinski svet lokalne skupnosti je pravna oseba. 

4. člen 

Mladinski svet Slovenije ima temeljni akt, s katerim uredi: 

ime in sedež Mladinskega sveta Slovenije; 
cilje in načela, po katerih Mladinski svet Slovenije deluje; 
način včlanjevanja in prenehanja članstva; 
organe Mladinskega sveta Slovenije, njihovo sestavo, način 
volitev in razrešitev njihovih članov ter mandatno dobo, pravice, 
dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov 
Mladinskega sveta Slovenije; 
položaj organizacijskih oblik v Mladinskem svetu Slovenije in 
način njihovega soodločanja pri sprejemanju odločitev; 
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način zagotavljanja javnosti dela Mladinskega sveta Slovenije 
in njegovih organov, način ustanovitve in delovanja mladinskih 
svetov lokalnih skupnosti; 
naloge in dejavnosti, ki jih Mladinski svet Slovenije opravlja in 
zastopanje v pravnem prometu; 
vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem 
s sredstvi; 
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje Mladinskega sveta Slovenije in njenih 
organizacijskih oblik v skladu z zakonom ter njenimi cilji in 
načeli. 

POOBLASTILA IN DEJAVNOST 

5. člen 

Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti v 
skladu s temeljnim aktom: 

izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, 
vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, 
javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja; 
zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik 
združevanja mladih; 
omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in 
drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih; 
omogoča vpliv mladih pri upravljanju javnih zadev in pri delu 
državnih organov in organov lokalnih skupnosti; 
opravlja druge naloge, opredeljene s temeljnim aktom. 

6. člen 

Lokalne skupnosti s svojimi akti omogočijo sodelovanje 
predstavnikov Mladinskega sveta Slovenije oziroma mladinskega 
sveta lokalne skupnosti pri obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo 
na interese mladih v lokalni skupnosti v skladu z zakonom. 

7. člen 

Državni organi omogočajo sodelovanje predstavnikov 
Mladinskega sveta Slovenije pri obravnavi vseh zadev, ki vplivajo 
na življenje in delo mladih. 

Način sodelovanja mladih iz prejšnjega odstavka uredijo državni 
organi v svojih aktih. 

Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev s področij 
iz 1. odstavka tega člena, ki jih sprejemajo pristojni državni organi, 

morajo o njih obvestiti Mladinski svet Slovenije in obravnavati ter 
sprejeti stališče do prejetih mnenj in pobud. O sprejetih stališčih 
so dolžni obvestiti Mladinski svet Slovenije, 

FINANCIRANJE 

8. člen 

Sredstva za delovanje pridobiva Mladinski svet Slovenije in 
mladinski svet lokalne skupnosti: 

iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih 
skupnosti, 
s članarino, 
iz naslova materialnih pravic, 
z darili in volili, 
s prispevki donatorjev, 
iz drugih virov. 

9. člen 

Finančno in materialno poslovanje in razpolaganje s pridobljenimi 
sredstvi poteka pod pogoji in na način, določen z zakoni in akti 
Mladinskega sveta Slovenije. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki jih Mladinski svet Slovenije prejme za 
izvajanje dejavnosti, opravlja Računsko sodišče Slovenije. 

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

10. člen 

Mladinski svet Slovenije iz 1. odstavka 3. člena tega zakona je 
ustanovljen, ko predstavniki organizacij iz 2. člena tega zakona z 
dvotretjinsko večino sprejmejo temeljni akt. 

Temeljni akt se sprejema po postopku in na način, ki ga predhodno 
z aktom določijo predstavniki organizacij iz 2. člena tega zakona. 

11. člen 

Zakon prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. in 2. členu 
1. in 2. člen določata status Mladinskega sveta Slovenije, sicer že 
ustanovljene organizacije, kot krovne organizacije društev in 
organizacij, ki opravljajo javnokoristne dejavnosti za otroke in 
mladino. Vanj se lahko združujejo mladinski sveti lokalnih 
skupnosti, društva in mladinske organizacije v političnih strankah. 

K 3. členu 
3. člen ureja pravno subjektiviteto Mladinskega sveta Slovenije 
ustanavljanje oz. status mladinskih svetov lokalnih skupnosti in 
njihova razmerja do Mladinskega sveta Slovenije. 

K 4. členu 
4. člen določa sestavo temeljnega akta, ki ureja delovanje 
Mladinskega sveta Slovenije. 

K 5. členu 
5. člen določa naloge in dejavnosti Mladinskega sveta Slovenije. 

K 6. in 7. členu 
6. in 7. člen določata sodelovanje Mladinskega sveta Slovenije oz. 

mladinskih svetov lokalnih skupnosti pri obravnavi vseh zadev, 
ki se nanašajo na interese mladih, v organih lokalnih skupnosti in 
državnih organih. 

K 8. členu 
Mladinski svet Slovenije se financira iz proračuna Republike 
Slovenije, pa tudi iz naslova materialnih pravic, z darili in volili, s 
prispevki donatorjev, iz drugih virov. 

K 9. členu 
9. člen določa materialno in finančno poslovanje ter nadzor nad 
porabo javnih sredstev. Poslovanje Mladinskega sveta Slovenije 
nadzira Računsko sodišče RS. 

K 10. členu 
Ker organizacija ni vpisana v register pravnih oseb in ji bo šeie 
zakon podelil pravno subjektiviteto, se Mladinski svet Slovenije 
na novo ustanovi s sprejetjem temeljnega akta. 

K 11. členu 
11. člen določa "vacatio legis". 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TROŠARINAH (ZTro-?) 

- EPA 1152 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
mag. Janez Kopač, poslanec LDS 
In Jelko Kacin, poslanec LDS 

Ljubljana, 11. april 2000 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) in 
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur. I. RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlaga 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TROŠARINAH 

ki ga po skrajšanem postopku pošilja v obravnavo in 
sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporoča, da bosta kot predlagatelja na sejah delovnih 
teles in zbora sodelovala mag. Janez Kopač in Jelko Kacin. 

Janez Kopač 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje tobačnih izdelkov, alkohola 
in alkoholnih pijač urejeno z zakonom o trošarinah (Uradni list 
RS, št. 84/98 in 57/99). Načelna rešitev zakona, ki velja za vse 
trošarinske izdelke, je, da so vsi trošarinski izdelki na ozemlju 
Slovenije enako obdavčeni tako pri izdelavi kot pri uvozu, kar 
pomeni enako davčno obremenitev teh izdelkov in s tem enak 
položaj udeležencev na trgu. Izjema od te načelne rešitve je 
določena za prostocarinske prodajalne, ki smejo prodajati tobačne 
izdelke, alkohol in alkoholne pijače z nižje obračunano trošarino. 
V 43. členu zakona določeno, da se v prostocarinskih prodajalnah 
za alkohol in alkoholne pijače trošarina plačuje v višini 90% od 
trošarine, določene z zakonom, v 51. členu pa za tobačne izdelke, 
in sicer v višini 60%. 

Veljavna ureditev odstopa od ureditve v Evropski uniji. Proste 
carinske prodajalne v drugih evropskih državah obstojijo na 
mednarodnih letališčih in v mednarodnih pristaniščih. Skupna 
evropska davčna zakonodaja prostocarinske prodajalne omenja 
v dveh kontekstih: po eni strani dovoljuje prodajo blaga brez 
obračuna dajatev v mednarodnem letalskem in pomorskem 
potniškem prometu, po drugi strani pa je bila do 30. junija 1999 

omogočena prodaja blaga brez obračuna dajatev tudi v letalskem 
in pomorskem potniškem prometu med državami članicami (t. im. 
intrakomunitarni promet). 

Evropska unija vztraja, da je Slovenija prevzela politično zavezo, 
da bo odpravila prostocarinske prodajalne v roku, določenem v 
skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma. V tem smislu je 
Evropska unija vključila vprašanje prostocarinskih prodajaln v 
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila 
ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami 
partnerstva za pristop v letu 2000. S predlagano spremembo 
zakona se delno ugodi zahtevi Evropske unije, tako da se ukinejo 
izjeme za plačilo dela trošarine za tobačne izdelke, alkohol in 
alkoholne pijače. 

Sprememba zakona temelji na direktivi 92/12/EEC z dne 25. 
februarja 1992 (splošne določbe o izdelkih obdavčenih s trošarino 
ter njihovi izdelavi, gibanju in nadzoru). 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predloženim zakonom se v okviru približevanja našega 
pravnega reda pravnemu redu v Evropski uniji, usklajuje sistem 
posrednih dajatev s sistemom, ki je v veljavi v državah Evropske 
unije. 
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Tako v evropski kot v naši sistemski ureditvi je temeljno načelo 
obdavčevanja s trošarinami, da so alkohol in alkoholne pijače ter 
tobačni izdelki predmet enake obdavčitve tako pri izdelavi, kot pri 
uvozu (vnosu izdelkov na carinsko območje Republike Slovenije), 
kar pomeni enako davčno obremenitev teh izdelkov in s tem 
enak položaj udeležencev na trgu. Izjema od tega načela je 
oprostitev, ki jo veljavni zakon dopušča za prostocarinske 
prodajalne. S predlaganimi spremembami zakona se ne posega 
v temeljna načela osnovnega zakona. Z ukinitvijo oprostitev plačila 
dela trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke 
se, z vidika obdavčitve s trošarino, davčni pogoji poslovanja v 
prostocarinskih prodajalnah na cestnih mejnih prehodih izenačijo 
z drugimi prodajalnami na slovenskem carinskem in davčnem 
območju. 

3. BISTVENE REŠITVE ZAKONA 

Sprememba zakona uvaja za trošarinske izdelke, ki se prodajo v 
prostocarinskih prodajalnah na letališčih in v pristaniščih za 
mednarodni promet, oprostitev plačila trošarine, za razliko od 
sedaj veljavne ureditve, po kateri plačujejo trošarino v nižjem 
znesku od tistega, določenega z zakonom za porabo na 
domačem trgu, in sicer za alkohol in alkoholne pijače v višini 90% 
od trošarine, določene z veljavnim zakonom, za tobačne izdelke 
pa v višini 60%. Prostocarinske prodajalne na cestnih mejnih 

prehodih bodo lahko navedene trošarinske izdelke prodajale le z 
vključeno celotno trošarino. 

S spremembo zakona se določa tudi obveznost popisa tobačnih 
izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač na zalogi v prostocarinskih 
prodajalnah na cestnih mejnih prehodih ter roki za obračun in 
plačilo razlike med zneskom že plačane trošarine in zneskom 
celotne trošarine. 

Da bi omogočili pravočasno pripravo in izpeljavo vseh potrebnih 
upravnih postopkov, da bi s 1. januarjem 2001 lahko začeli s 
poslovanjem po novih pogojih, je predvideno, da zakon začne 
veljati že petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se 
od 1. januarja 2001. Gre le zato, da upravni organi, pa tudi imetniki 
dovoljenj za proste carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih, 
lahko izpeljejo potrebne postopke še pred 31. decembrom 2000. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Sprejetje predlaganega zakona ne zahteva zagotavljanja dodatnih 
finančnih sredstev v državnem proračunu. Nasprotno, zaradi 
ukinitve določenih izjem za plačilo trošarine ocenjujemo, da se bo 
priliv sredstev v proračun povečal za približno 1,9 mlrd SIT na 
letni ravni. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) se v 32. 
členu v 1. točki za besedilom: "mednarodnega prometa", doda 
besedilo: "in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih in 
pristaniščih, odprtih za mednarodni promet". 

2. člen 

Črta se tretji odstavek 43. člena. 

3. člen 

Črta se osmi odstavek 51. člena. 

Dosedanji deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo osmi, deveti 
in deseti odstavek. 

4. člen 

V prvem odstavku 52. člena se za besedilom: "v prostocarinsko 
prodajalno" doda besedilo: "na letališču ali pristanišču, odprtem 
za mednarodni promet". 

5. člen 

Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne na mednarodnih 
cestnih mejnih prehodih morajo na dan 31. decembra 2000 opraviti 
popis zalog tobačnih izdelkov ter alkohola in alkoholnih pijač. 
Sestaviti morajo zapisnik o stanju zalog po vrstah, vrednosti in 
količinah posameznih trošarinskih izdelkov ter v skladu s 7. točko 
tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah obračunati in 
plačati trošarino in sicer v višini razlike med trošarino, ki je bila 
obračunana na dan prepustitve trošarinskih izdelkov v porabo 
na podlagi tretjega odstavka 43. člena oziroma osmega odstavka 
51. člena zakona in trošarino, ki na dan 31. decembra 2000 velja 
za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na območju 
Republike Slovenije. 

Imetniki dovoljenj iz prejšnjega odstavka morajo najkasneje 15. 
dan po opravljenem popisu predložiti krajevno pristojnemu 
carinskemu organu obračun razlike trošarine iz prejšnjega 
odstavka in najkasneje do 28. februarja 2001 plačati razliko 
trošarine. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001. 
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OBRAZLOŽITEV: 

S 1. členom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o trošarinah se določa oprostitev plačila trošarine za 
trošarinske izdelke, ki so v prodaji v prostocarinskih prodajalnah 
na letališčih in v pristaniščih, odprtih za mednarodni promet,. 

Z 2. in 3. členom se ukinja dosedanja izjema za prostocarinske 
prodajalne na cestnih mejnih prehodih, kar pomeni obveznost 
plačila celotne trošarine, tako kot to zakon določa za vse prodaje 
na slovenskem carinskem in davčnem območju. 

S 4. členom se dopušča prodaja tobačnih izdelkov brez tobačne 
znamke le v prostocarinskih prodajalnah, odprtih na letališčih in v 
pristaniščih za mednarodni promet. 

S 5. členom spremembe zakona se določa obveznost popisa 
tobačnih izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač na zalogi v 
prostocarinskih prodajalnah na cestnih mejnih prehodih ter roki 
za obračun in plačilo razlike med zneskom že plačane trošarine 
in zneskom celotne trošarine. 

6. člen določa, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 2001, to pa zato, da 
upravni organi, pa tudi imetniki dovoljenj za proste carinske 
prodajalne na cestnih mejnih prehodih, lahko izpeljejo potrebne 
postopke še pred 31. decembrom 2000. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMENIJO: 

32. člen 
(druge oprostitve) 

Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov: 
1. ki so v prodaji na ladjah in letalih na linijah mednarodnega 
prometa; 
2. ki jih potnik prinese s seboj v svoji osebni prtljagi iz tujine, če 
niso komercialne narave; 
3. mineralnih olj in plina, ki so v standardnih rezervoarjih motornih 
vozil, plovil ali letal, ki prihajajo iz tujine in niso namenjeni za nadaljnjo 
prodajo in so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
carinskimi predpisi. 

43. člen 
(trošarinska osnova in znesek trošarine) 

(1) Trošarinska osnova za vina, vmesne in fermentirane pijače je 
količina trošarinskih izdelkov, merjena v hektolitrih; za pivo in 
etilni alkohol pa prostorninska vsebnost alkohola na en hektoliter. 
(2) Trošarina se plačuje v višini: 
1. 1.000 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en 
hektoliter piva; 
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina; 
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina; 
4. 7.500 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač; 
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač; 
6.100.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na 
en hektoliter etilnega alkohola. 
(3) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v višini 
90% trošarine, določene v prejšnjem odstavku. 

51. člen 
(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine) 

(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov in 
drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka. 
(2) Trošarina od cigaret se plačuje kot specifična trošarina, ki je 
določena v znesku za 1000 kosov in kot proporcionalna trošarina, 
ki je določena v odstotku od drobnoprodajne cene cigaret. 
(3) S 1. julijem 1999 se trošarina od cigaret določi v višini 45% 
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, in 
sicer tako, da se specifična trošarina določi v višini 20% od skupne 
davčne obremenitve najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, ki 
vključuje trošarino in davek na dodano vrednost od teh cigaret. 
(4) S 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50% 
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji. 
(5) S1. julijem 2005 se trošarina določi v višini 57% drobnoprodajne 
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji. 
(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine 
po tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena določi vlada. 
(7) Trošarina se plačuje v višini: 
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in 25% od 
drobnoprodajne cene; 
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in 25% od 
drobnoprodajne cene; 
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram in 25% od 
drobnoprodajne cene. 
(8) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v višini 
60% trošarine, določene v prejšnjih odstavkih. 
(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je cena, 
ki jo določi proizvajalec oziroma uvoznik. Drobnoprodajna cena 
vključuje trošarino in davek na dodano vrednost. 
(10) Proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov je dolžan 
prijaviti drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu organu, in 
sicer v roku 15 dni pred dajanjem tobačnih izdelkov v promet po 
tako določenih cenah. 
(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah, ki so 
višje od prijavljenih, ni dovoljena. 
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52. člen 
(tobačna znamka) 

(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev uvoženih 
tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik prevaža 
tobačne izdelke v trošarinsko skladišče ali v prosto carinsko 
prodajalno, je dovoljena le, če so tobačni izdelki označeni s tobačno 
znamko. 
(2) Tobačno znamko lahko pridobi imetnik trošarinskega dovoljenja 
- proizvajalec tobačnih izdelkov, pri uvozu pa uvoznik tobačnih 
izdelkov. 

(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo pod 
celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni mogoče 
odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen pri originalni 
embalaži za cigare in cigarilose, ki ne vsebuje celofanskega ali 
drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko nalepljena 
neposredno na embalažo. 
(4) Natančnejše predpise v zvezi z izračunavanjem trošarine, 
naročanjem, prodajo, distribucijo, plačilom, vračanjem ter 
uničevanjem tobačnih znamk predpiše minister, pristojen za fi- 
nance. 

Obrazložitev predloga za skrajšani postopek: 

V skladu z 204.a členom poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagamo obravnavo in sprejetje predloga zakona po 
skrajšanem postopku. 

V predlogu zakona gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve, ki zadevajo le ozek krog zavezancev (prostocarinske 
prodajalne na cestnih mejnih prehodih). S sprejetjem predloga 
zakona se odpravi izjema oziroma privilegij, dan prostocarinskim 
prodajalnam, da smejo prodajati tobačne izdelke, alkohol in 
alkoholne pijače z nižje obračunano trošarino. Navedena izjema 
pomeni odstopanje od načelne rešitve zakona o enaki davčni 

obremenitvi za vse trošarinske izdelke in tako zagotovljenim 
enakim položajem udeležencev na trgu. 

Sprejetje predlagane spremembe zakona je potrebno tudi zaradi 
postopka približevanja Evropski uniji. Evropska unija je vključila 
vprašanje prostocarinskih prodajaln v sistem pogajanj za vstop 
Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila ukinitev proste carinske 
prodaje med kratkoročnimi prioritetami partnerstva za pristop v 
letu 2000. S sprejetjem predlaganega zakona se delno ugodi 
zahtevi Evropske unije, tako da se ukinejo izjeme za plačilo dela 
trošarine za tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 PONOVNI 

VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI 

TER VRNITVI NJIHOVEGA 

PREMOŽENJA IN PRAVIC (ZPVAS-E) 

- EPA 1151 ■ II - skrajšani postopek 

Zoran Lešnik 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 13. aprila 2000 

Gospod 
Janez Podobnik, dr. med. 
Predsednik državnega zbora 

Spoštovani, 

na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97) vlagam 

predloga zakona o dopolnitvi zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic 

in ga pošiljam v obravnavo po skrajšanem postopku. 

Predlagana dopolnitev zakona udejanja Odločbo Ustavnega 
sodišča, številka U-l-300/97, z dne, 18. novembra 1998 ter je 
kot taka v skladu s četrto alineo prvega odstavka 204.a člena 
Poslovnika Državnega zbora, ki določa spremembo in 
dopolnitev zakonov v zvezi z odločbami Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije Vas obveščam, da bom kot 
predlagatelj sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora 
in na sejah Državnega zbora. 

Zoran Lešnik 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z Odločbo, številka U-l- 
300/97, z dne, 18.novembra 1998, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu Republike Slovenije, številka 79, z dne, 26.novembra 1998, 
v prvi točki izreka odločilo, da četrti odstavek 8.člena Zakona o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic (Ur.l.RS, št.5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/ 
98-Odločba Ustavnega sodišča, 56/99) ni v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije, kolikor ne določa nadomestila za 
nepremičnine, ki se po določbah tega zakona vračajo agrarnim 
skupnostim in ki so jih zavezanci med svoja sredstva pridobili 
odplačno. V drugi točki izreka sklepa je Ustavno sodišče odločilo, 
da je Državni zbor dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo 
odpraviti v roku enega leta od dneva objave odločbe v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Od objave navedene odločbe Ustavnega sodišča je preteklo že 
več kot eno leto, vendar v Državnem zboru še ni bil vložen 
predlog za odpravo navedene neustavnosti, čeprav gre za 
vsebinsko, nezahtevno dopolnitev. 

2. Cilji in načeli zakona 

Smisel dopolnitve je ta, da se tudi v postopkih vračanja premoženja 
agrarnim skupnostim določi pravica nadomestila v obliki obveznic 
Slovenskega odškodninskega sklada tistim zavezancem, ki so 
nepremičnine, ki so jih dolžni vrniti agrarnim skupnostim, v svoja 
sredstva pridobili odplačno; enako kot velja v vseh ostalih 
postopkih vračanja podržavljenega premoženja. Zakon o 
denacionalizaciji (ZDen) namreč v 73.členu določa, da 
zavezancem, iz katerih sredstev se po določbah tega zakona 

vrne nepremičnina, ki so jo pridobili odplačno, pripada odškodnina 
po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin. 
Odškodnina gre v obliki obveznic v breme odškodninskega 
sklada. 

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic v četrtem odstavku določa 
smiselno uporabo taksativno naštetih določil Zakona o 
denacionalizaciji. Pri takšnem taksativnem naštevanju določb 
Zakona o denacionalizaciji je bilo izpuščeno citirano določilo 
73.člena ZDen in zaradi tega je nastalo navedeno neustavno 
stanje. Za odpravo neustavnega stanja je zato potrebno četrti 
odstavek 8.člena dopolniti tako, da se poleg ostalih, že taksativno 
naštetih določil ZDen, v postopkih vračila premoženja agrarnim 
skupnostim uporabljajo tudi določila 73.člena ZDen. 

Zaradi neustavnega stanja so prekinjeni postopki vračila 
premoženja agrarnim skupnostim, čeprav so vsi drugi elementi 
za vračilo podani. To ni v interesu upravičencev niti zavezancev 
in Državni zbor je dolžan neustavno stanje odpraviti. 

3. Finančne in druge posledice 

Uskladitev zakona z odločbo Ustavnega sodišča bo povzročila 
finančne obveznosti za Slovenski odškodninski sklad v obsegu, 
ki je potreben, da se vzpostavi enak položaj zavezancev za 
vračilo zemljišča, ki so zemljišče pridobili odplačno in se vračilo 
zemljišča zahteva na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, z 
zavezanci, katerih odplačno pridobljeno zemljišče se zahteva po 
Zakonu o denacionalizaciji. Rok za vložitev zahteve za vračilo 
premoženja po ZPVAS se bo iztekel 1 .junija 2001, zato natančna 
ocena potrebnih sredstev ni mogoča. Po doslej znanih podatkih 
se je pojavil problem v enem primeru, kjer je bila vložena tudi 
uspešna pobuda za oceno ustavnosti omenjene določbe. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Ur.l.RS, št.5/94, 38/94, 69/95, 
22/97, 79/98-Odločba Ustavnega sodišča, 56/99) se v četrtem 
odstavku 8.člena za števnikom "71dodata vejica in števnik 
"73.". 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti 
ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, tako da se v postopku 
vračila smiselno uporablja tudi 73.člen Zakona o denacionalizaciji, 
je uresničena odločba Ustavnega sodišča, številka U-l-300/97, z 

dne, 18.novembra 1998 (Ur.l.RS, št.79,zdne, 26.novembra 1998). 
V odločbi je Ustavno sodišče tudi odločilo, da je Državni zbor 
dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo odpraviti v roku enega 
leta od dneva objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA 

8. člen 

članom agrarnih skupnosti, organiziranih po tem zakonu, se na 
njihovo zahtevo vrnejo premoženjske pravice, ki so bile njim 
oziroma njihovim pravnim prednikom odvzete po predpisih iz 
1 .člena tega zakona; na območjih, ki so bila po 1 .svetovni vojni 
pod Kraljevino oziroma Republiko Italijo, in so bila po 2.svetovni 
vojni priključena Republiki Sloveniji, pa tudi z drugim akti oziroma 
predpisi. 

član agrarne skupnosti lahko po tem zakonu uveljavlja le tisti 
obseg premoženjskih pravic, ki jih je imel sam oziroma njegov 
pravni prednik ob podržavljenju. Premoženjske pravice se vrnejo 
fizični osebi, kateri so bile odvzete, oziroma pravni osebi, kateri 
so bile odvzete, oziroma njeni pravni naslednici. Če je prejšnji 
imetnik premoženjske pravice fizična oseba že mrtev ali razglašen 
za mrtvega, se po tem zakonu vrnjene premoženjske pravice 
štejejo za pozneje najdeno premoženje in se zanje dedovanje 
izvede po Zakonu o dedovanju. Pri tem lahko premoženjske 
pravice v naravi deduje le tisti dedič, ki je član agrarne skupnosti, 
drugi dediči pa lahko zahtevajo le nujni delež v gotovini. 

Za stvarne in pravne ovire za vračanje premoženja se smiselno 
uporabljajo določbe od 16. do 33.člena Zakona o denacionalizaciji 
in predpisov, ki urejajo režime gospodarjenja z nepremičninami, 
ki so predmet vračila po tem zakonu. 

V postopkih, ki bodo uvedeni na podlagi 9.člena tega zakona, se 

smiselno uporabljajo določbe 44.člena, prvega odstavka 51 .člena, 
68., 60., 63., prvega odstavka 66., 69., 71. in 93.člena Zakona o 
denacionalizaciji. 

Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne 
uveljavljajo vračanja lastninske pravice v celoti, ostanejo oziroma 
postanejo nepremičnine s preostalega dela območja bivše 
agrarne skupnosti last občine, na območju katere ležijo. Občina 
postane članica agrarne skupnosti in zagotovi izvajanje pravic 
drugim ter novim članom agrarnih skupnosti. Pri tem imajo 
prednost člani sedanjih skupnosti, ki imajo pravice v skladu s 
poglavjem o skupnih pašnikih v Zakonu o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96) in se jim pri tem vštevajo vloženo delo, 
vlaganja v zemljiščih ter koristi od skupne paše. 

Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne 
uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma 
postanejo nepremične na območju bivše agrarne skupnosti last 
občine. Občina mora te nepremičnine v šestih mesecih od dneva 
pridobitve ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma 
krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo. 

Če je predmet vračanja služnostna pravica, se ta vrne le, če je 
glede na dejansko in pravno stanje stvari takšno pravico sploh 
mogoče vzpostaviti in če so za vzpostavitev te pravice izpolnjeni 
pogoji iz 49. do 59.člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih 
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/80). 

Pri vračanju premoženjskih pravic po tem zakonu se upošteva 
morebitna izplačana odškodnina. 

' 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SKLADU REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA SUKCESIJO (ZSSuk-C) 

- EPA 1161 - II - skrajšani postopek 

EVA: 2000-1611-0045 
Številka: 408-24/2000-1 
Ljubljana, 21.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20.4.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo 
obravnava po skrajšanem postopku. Predlog sprememb in 

dopolnitev pomeni uskladitev z določbami zakona o javnih 
skladih. Sama sprememba zakona pa, razen racionalizacije, 
ker se, skladno z določbami zakona o javnih skladih, 
zmanjšuje število organov sklada, ne pomeni posegov v 
nadaljnje poslovanje sklada. 57. člen Zakona o javnih skladih 
določa, da se morajo pravni akti o ustanovitvi skladov prilagoditi 
določbam zakona o javnih skladih najkasneje do 30. septembra 
2000, kar je tudi razlog za sprejem tega zakona po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Blanka PRIMEC, direktorica Sklada Republike Slovenije za 

sukcesijo. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen z 
zakonom o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS številka 10/93 ter spremenjen in 
dopolnjen še leta 1995 (Uradni list 38/95) in 1997 (40/97). Z 
uveljavitvijo zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS 50/98) je 
Sklad postal tudi lastnik delnic Kreditne banke Maribor in 
Ljubljanske banke. Pred tem je bila lastnica delnic Agencija 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na podlagi 22. c 
člena Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije. Državni zbor Republike 
Slovenije je sprejel zakon o javnih skladih, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 22/00. Ta zakon sicer v 56. členu ne določa, 
da prenehajo veljati nekatere določbe zakona o Skladu Republike 
Slovenije za sukcesijo. Ker pa je slednji prav v delu, ki ureja 
poslovanje in odločanje ter upravljanje s sredstvi pomanjkljiv, je s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami od 1. do 8. člena ta 
vrzel sedaj odpravljena. Hkrati pa ureditev v zakonu o javnih 
skladih omogoča, da se del poslovanja Sklada prilagodi oz. uredi 
na enak način, kot je to urejeno za javne sklade po zakonu o 
javnih skladih. 

Statusna oblika Sklada ni bila določena. Ker gre za specifično 
vsebino dela, ki je opredeljena v 1. členu zakona, Sklad ni imel 
lastnih sredstev, ampak se njegovo poslovanje v celoti financira 
iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva, ki jih je Sklad prejel 
na podlagi pogodb o prenosu sredstev iz stečajnih postopkov po 
15. č členu zakona iz s prodajo dinarskih kovancev, se vežejo pri 
poslovni banki za rok 1 leto+1 dan, s tem, da se obresti po preteku 
roka pripišejo h glavnici in spet vežejo za enako časovno obdobje. 

Spremembe oz dopolnitve, predlagane od 9. člena naprej, pa 
pomenijo natančnejšo ureditev primerov, ko tečejo pravdni ali 
drugi sodni postopki, njihova vsebina pa je vezana na končni 
sukcesijski dogovor držav, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona ostaja nespremenjen: zaščita interesov Republike 
Slovenije, njenih institucij ter pravnih in fizičnih oseb z območja 
Republike Slovenije v postopku delitve premoženja nekdanje 

SFRJ v postopku sukcesije. Zaradi blokade pogajanj o nasledstvu 
s strani Zvezne republike Jugoslavije, ki ne priznava 
enakopravnega nasledstva ostalim novo nastalim državam, 
ampak se ima, v nasprotju z resolucijami arnostnega sveta, 
Evropske unije, mednarodnih organizacij kot so Svetovna banka, 
Mednarodni monetarni sklad in podobno, za edino naslednico 
nekdanje federacije. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se ureja konkretno 
poslovanje sklada, ki je usklajeno z določbami zakona o javnih 
skladih. Ureja se tudi tisto specifično poslovanje sklada, ki je 
različno od določb zakona o javnih skladih. Predlagani zakon ne 
pomeni posebnih sprememb v sedanjem poslovanju sklad, ampak 
jih le natančneje ureja v delu, ki sedaj ni bil dovolj natančno določen. 

V 9. in 10. členu so določbe, ki pomenijo izboljšanje besedila 
sedanjega 15. č in 15. d člena, ker odpravljajo nekatere nejasnosti 
in dvome glede izvajanja zakona. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Sklad Republike Slovenije je posredni proračunski porabnik. 
Sredstva za svoje poslovanje pridobiva v celoti iz proračuna 
Republike Slovenije na podlagi vsakoletnega finančnega načrta, 
ki natančno opredeljuje naloge sklada in njihovo finančno oceno. 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o Skladu Republike 
Slovenije za sukcesijo ne bodo imele za posledice večjih finančnih 
potreb za poslovanje od dosedanjih. 

4. Razlogi za sprejem zakona po skrajšanem 
postopku 

Za sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
RS za sukcesijo se predlaga sprejem po skrajšanem postopku 
po 204.a členu Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97). Predlog 
sprememb in dopolnitev pomeni uskladitev z določbami zakona o 
javnih skladih. Sama sprememba zakona pa, razen 
racionalizacije, ker se, skladno z določbami zakona o javnih 
skladih, zmanjšuje število organov sklada, ne pomeni posegov v 
nadaljnje poslovanje sklada. 57. člen zakona o javnih skladih 
določa, da se morajo pravni akti o ustanovitvi skladov prilagoditi 
določbam zakona o javnih skladih najkasneje do 30. septembra 
2000, kar je tudi razlog za sprejem tega zakona o skrajšanem 
postopku. 
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II. BESEDILO ČLENOV Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Službe Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za obrambo. 

1. člen 

V zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list 
RS, št. 10/93,38/94 in 40/97, v nadaljnjem besedilu: Sklad) se v 1. 
členu dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 

"(2) S tem zakonom se določajo tudi pogoji, v katerih primerih, ne 
glede na subjekte iz prvega odstavka tega člena, ko sodišče 
prekine pravdni postopek ali odloži izvršbo ter poravnavo dolgov 
v stečajnih postopkih ali postopkih prisilne poravnave. 

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za poslovanje Sklada 
uporabljajo določbe zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 
22/00)." 

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Sklad je oseba javnega prava, ki upravlja s premoženjem 
Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter pravnih in 
fizičnih oseb z območja Republike Slovenije, ki so prenesle na 
Sklad svoje terjatve ali obveznosti do nekdanje federacije, njenih 
organov in organizacij in drugih oseb javnopravnega značaja na 
ravni nekdanje federacije. 

(2) Sklad upravlja tudi z drugim premoženjem, ki so ga v prejšnjem 
odstavku navedene osebe prenesle na Sklad s sporazumom ali 
pogodbo in so te terjatve povezane s postopkom delitve 
premoženja nekdanje federacije. 

(3) Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija. Sklad je posredni 
uporabnik proračuna." 

3. člen 

3- člen se črta 

4. člen 
4-člen se spremeni tako, da se glasi: 

"0) Uprava Sklada ima enega člana (v nadaljnjem besedilu direktor 
Sklada), ki ga na predlog ministra, pristojnega za finance in po 
pridobljenem mnenju nadzornega sveta, imenuje Vlada Republike 
Slovenije. 

(2) Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko po preteku man- 
data ponovno imenovan. Poleg pogojev, ki jih določa za člana 
uprave zakon o javnih skladih, je za direktorja lahko imenovana 
°seba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in mora obvladati 
najmanj dva svetovna jezika." 

5. člen 
5' člen se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Sklad ima nadzorni svet, ki img predsednika in šest članov. 

(2) Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za finance, 
člani nadzornega sveta se imenujejo iz Banke Slovenije, 
Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za pravosodje, 

(3) Mandat traja pet let." 

6. člen 

Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi: 

"(1) Poleg pristojnosti, ki jih določa zakon o javnih skladih, ima 
nadzorni svet še naslednje pristojnosti: 

predlaga Vladi Republike Slovenije sprejem ustanovitvenega 
akta ter njegove spremembe in dopolnitve, 
sprejema druge akte Sklada, potrebne za poslovanje, 
določa elemente za prevzem terjatev in obveznosti, 
določa elemente pogodb za prevzem terjatev in obveznosti, 
odloča o pooblastilih direktorja Sklada, 
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem Sklada, 
odloča o organizaciji in zaposlovanju v Skladu. 

(2) Seje nadzornega sveta sklicuje njegov predsednik. Sklic seje 
lahko zahtevajo najmanj trije člani ali direktor Sklada. Seje so 
redne, izredne ali korespondenčne. Način sklicevanja, roke za 
sklicevanje sej in postopek za dostavo gradiva za seje ter vodenje 
sej se določi s poslovnikom, ki ga na predlog predsednika 
nadzornega sveta sprejme nadzorni svet." 

7. člen 

Črtata se 6. in 7. člen. 

8. člen 

Za 8. členom se doda 8. a člen, ki se glasi: 

"8.a člen 

(1) Namensko premoženje Sklada znaša 172.313.637.431,80 
tolarjev. Namensko premoženje je sestavljeno iz: 

1. prevzetih terjatev od Banke Slovenije do Narodne banke 
Jugoslavije po Sporazumu o prenosu terjatev Banke Slovenije 
do Narodne banke Jugoslavije na Sklad z dne 20.05.1994, 
sklenjenim med Banko Slovenije, Vlado Republike Slovenije 
in Skladom, v višini 8.649.807.115,20 tolarjev, 

2. prevzetih terjatev od Republike Slovenije za izplačane devizne 
hranilne vloge po Pogodbi o prevzemu terjatev Republike 
Slovenije do bivše Narodne banke Jugoslavije iz naslova 
izplačanih deviznih vlog na Sklad z dne 21.04.1997, sklenjeni 
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance in Skladom, 
v višini 930.793.200 DEM, kar znaša po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan 30.03.2000,1DEM = 103,1296 tolarjev 
95.992.330.398,72 tolarjev, 

3. prevzetih terjatev od Republike Slovenije za neizplačane 
devizne hranilne vloge po Pogodbi o prevzemu terjatev 
Republike Slovenije do bivše Narodne banke Jugoslavije iz 
naslova neizplačanih deviznih vlog na Sklad z dne 21.04.1997, 
sklenjeni med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance 
in Skladom, v višini 543.629.939 DEM, kar znaša po srednjem 
tečaju Banke Slovenije na dan 30.03.2000,1DEM = 103,1296 
tolarjev 56.064.338.157,00 tolarjev, 

4. prevzetih terjatev od Republike Slovenije za prevzete terjatve 
do nekdanje Zvezne carinske uprave po Sporazumu o 
prenosu terjatev z dne 31.03.1995, sklenjenim med Skladom 
in Ministrstvom za finance- Republiškim deviznim 
inšpektoratom, v višini 55.926.576,83 tolarjev, 
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5. prevzetih terjatev do nekdanje Zvezne direkcije za promet 
proizvodov posebnega namena po Pogodbi o pocavnavi in 
prenosu terjatev z dne 21.07.1999, sklenjeni med Republiko 
Slovenijo, Ministrstvom za finance, IMP, inženiring, montaža, 
proizvodnja, s.s., Ljubljana, Slovensko razvojno družbo, d.d., 
Ljubljana in Skladom, v višini 43.053.601,80 tolarjev, 

6. prevzete delnice Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Kreditne 
banke Maribor na podlagi 68. člena zakona o zaključku 
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe, po Zapisniku o prenosu pravic iz 22. c člena 
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije, sklenjenim med Agencijo 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic in Skladom, 
z dne 19.06.1998 v višini 11.496.998.066,00 tolarjev. 

7. sredstva, pridobljena od prodaje dinarskih kovancev, v višini 
34.225.862,97 tolarjev, 

8. sredstva iz prevzetih terjatev po zaključenih stečajnih 
postopkih, skladno s 15. f členom tega zakona: 

a) v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Zmaga, p.o., 
Ljubljana, v višini 7.550.380,12 tolarjev, 

b) v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Agrostroj, p.o., 
Ljubljana, 1.499.562,98 tolarjev, 

c) v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Obrtne zadruge 
Galteks, Ljubljana, 2.133.573,10 tolarjev. 

(2) Soglasje k povečanju namenskega premoženja izda Vlada 
Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta Sklada, 
skladno s prevzemanjem terjatev in obveznosti Republike 
Slovenije in njenih organov do bivše SFRJ. 

(3) S sredstvi Sklada iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena 
upravlja na podlagi pogodbe o opravljanju storitev Ministrstvo 
za finance, skladno z 9. členom tega zakon. 

(4) Terjatve in obveznosti, ki jih je sklad prevzel od pravnih in 
fizičnih oseb iz 10. člena tega zakona, se vodijo izvenbilančno." 

9. člen 

V prvem odstavku 15. č člena se besedna zveza "pravdnim 
poslom" nadomesti s "pravnim poslom". 

V tretjem odstavku se beseda "prekine" nadomesti z "odloži". 
Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 
"Po prvem do tretjem odstavku tega člena ravna sodišče tudi v 
pravdnih in izvršilnih postopkih, ki izhajajo iz razmerij pravnih 
oseb s sedežem v Republiki Sloveniji z njihovimi enotami v drugih 
republikah bivše federacije." 

10. člen 

V 15. d členu se črta beseda "statusne". 
Na koncu se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 
"ne glede na kakšni pravni podlagi so nastali." 

11. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat sedanjemu 
nadzornemu odboru. 
(2) Upravni odbor nadaljuje delo kot nadzorni svet Sklada, s tem, 
da postane njegov predsednik minister, pristojen za finance, z 
mandatom pet let. 
(3) Direktorici sklada se nadaljuje mandat do njegovega rednega 
izteka. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona se usklajujejo določbe 2. do 8. člena zakona 
o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/ 
93, 38/94 in 40/97) z določbami zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 22/00). Prav tako se s natančneje urejajo primeri, v 
katerih slovenska sodišča prekinjajo sodne postopke, če so le-ti 
vezani na rešitev predhodnega vprašanja v zvezi z nasledstvom 
nekdanje SFRJ. Zaradi popolne blokade pogajanj s strani Zvezne 
republike Jugoslavije, ki ne prizna splošno znanega in pravno 
veljavnega dejstva, da je SFRJ razpadla in ima pet enakopravnih 
naslednic, sukcesijska pogajanja ne tečejo že dve leti. Vsaka 
meritorna odločitev sodišča v sporu, ki je vezan na rešitev 
predhodnega vprašanja, pa bi lahko pomenila slabši položaj 
Republike Slovenije pri zaščiti svojih interesov proti ostalim 
naslednicam. 

Pri pripravi predloga zakona ni bilo mogoče avtomatično prenesti 
določb zakona o javnih skladih, ker je bilo treba upoštevati 
specifično dejavnost Sklada glede upravljanja na Sklad 
prenešenega premoženja, ki se bo lahko razdelilo šele po 
sklenjenem sukcesijskem sporazumu med državami naslednicami 
nekdanje SFRJ. Do takrat pa mora za to premoženje skrbeti 
Sklad kot dober gospodar. 

Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali zakonskega besedila, 
se predlog zakona v četrtem odstavku 1. člena sklicuje na uporabo 
določb zakona o javnih skladih, kadar je to možno oz. ko zakon o 
Skladu RS za sukcesijo ne določa drugače. 

Zaradi nejasnosti oziroma neskladnosti in tudi nepoznavanja 
nasledstvenih problemov s strani sodišč pri ugotavljanju dejstev, 
ali je nek postopek (pravdni, izvršilni ali stečajni) vezan na rešitev 
prehodnega vprašanja, je skladno s priporočilom Vrhovnega 
sodišča Slovenije pripravljen drugi odstavek 1. člena. 

V 2. členu, ki implementira 2., 3. in 4. člen zakona o javnih skladih, 
določa statusno obliko Sklada, ki doslej ni bila določena. Istočasno 
določa tudi pristojnost Sklada, da upravlja s premoženjem države 
in njenih institucij ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike 
Slovenije, če so le-te povezane z delitvijo premoženja bivše SFRJ 

in so te terjatve ali obveznosti prenešene na Sklad. V tem členu 
je tudi določeno, da Sklad svoje poslovanje v celoti financira iz 
proračuna Republike Slovenije. 

Ker zakon o javnih skladih ne definira več upravnega odbora, so 
iz predloga zakona o Skladu RS za sukcesijo črtane določbe o 
upravnem odboru.črtan je 3. člen, v zvezi s tem so spremenjene 
določbe o upravi (direktorju Sklada) in nadzornem svetu. 

Imenovanje direktorja Sklada (4. člen) in njegov mandat je usklajen 
z določbami 19. do 23. člena zakona o javnih skladih, pri čemer je 
upoštevano, da ima uprava Sklada RS za sukcesijo le enega 
člana (direktorja). 

Predlog zakona določa v prehodnih določbah, da preneha mandat 
sedanjemu nadzornemu odboru, sedanji upravni odbor pa 
nadaljuje delo kot nadzorni svet. 5. in 6. člen določata sestavo, 
mandat in pristojnost nadzornega sveta po zakonu o javnih skladih 
(15. do 18. člen zakona o javnih skladih). 6. člen dodaja nekaj 
specifičnih pristojnosti, značilnih za Sklad. 

Zaradi sklicevanja predloga zakona v 1. členu na ureditev v zakonu 
o javnih skladih, se črtata 6. in 7. člen obstoječega zakona o 
Skladu RS za sukcesijo. 

Novi 8. a člen določa višino namenskega premoženja Sklada (10. 
13. člen zakona o javnih skladih), ki znaša 172.313.637.431,80 
tolarjev in predmet namenskega premoženja. 

V 9. in 10. členu so določbe, ki odpravljajo nekaj nejasnosti pri 
sedanjem izvajanju zakona glede prekinjanja sodnih postopkov. 

V 11. členu je določba o nadaljevanju mandata sedanjega 
upravnega odbora kot nadzornega sveta in nadaljevanja man- 
data direktorice Sklada do izteka mandata. 

Zaradi predlaganega skrajšanega postopka sprejema zakona je 
uveljavitev zakona naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO, skrajšani postopek 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
Republike Slovenije za sukcesijo- skrajšani postopek 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi zahtevale 
uskladitev tega področja 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Ni obveznosti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ni 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

V okviru ES ni tovrstnih predpisov. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

Ne obstaajo drugi viri prava v ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Ni 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES fletol 

Ni potrebna navedba roka. 

5. Ali so zgoraj prevedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ni potrebnih predpisov. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

V angleški jezik je preveden zakon in spremembe in dopolnitve, 
sprejete 1994 (Uradni list 10/93, 38/94). 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. TAIEX. Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Ne. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

V Državnem programu tega zakona ni navedenega. 

Stanko Štrajn Mitja Gaspari 
vodja pravne službe v M F minister 

Pripravil(-a): 
Blanka Primec 
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Predlog zakona o 

POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN 

MADŽARSKE NARODNE SKDPNOSTI NA 

PODROČJU VZGOJE IN IZODRAŽEVANJA 

(ZPIMVI) 

■ EPA 1150 - II ■ prva obravnava 

Spoštovani gospod 
Janez Podobnik 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 
Ljubljana 

PREDLOG ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH 
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - redni 
postopek 

Podpisana poslanca pošiljata na podlagi 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 
in 28/96) v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH 
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bosta pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovala kot predlagatelja zakona. 

Državnemu zboru predlagata, da sprejme Predlog zakona o 
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja po rednem postopku. 

Obrazložitev: 

Predlog zakona usklajuje zakonske rešitve na področju 
posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti 
v Republiki Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja z že 
sprejeto šolsko zakonodajo v letu 1996. 

Roberto Battelli 

Maria Pozsonec 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

V skladu s 64. členom Ustave Republike Slovenije imajo pripadniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti pravico do vzgoje in 
izobraževanja v svojem jeziku ter pravico, da sodelujejo pri 
oblikovanju in razvoju vzgoje in izobraževanja. Zaradi različnih 
zgodovinskih okoliščin in mednarodnih obveznosti sta se v 
Republiki Sloveniji razvila dva modela vzgoje in izobraževanja za 
pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti. Na 
območju obalnih občin (Izola, Koper in Piran) poteka vzgojno 

oziroma izobraževalno delo v vrtcih in šolah v italijanskem jeziku, 
v Prekmurju, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa poteka 
vzgojno oziroma izobraževalno delo v vrtcih in šolah, ki so 
namenjeni vsem prebivalcem narodnostno mešanega območja, 
v slovenskem in madžarskem jeziku. Vzgoja in izobraževanje 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti je bila 
doslej in bo tudi poslej sestavni del vzgojno-izobraževalnega 
sistema v Republiki Sloveniji. Posebnosti tega dela vzgojno- 
izobraževalnega sistema in uresničevanje posebnih pravic 
pripadnikov narodnih skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja pa je urejal poseben zakon (Zakon o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja, Uradni list SRS, št. 12/82). Ta zakon je 
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treba uskladiti z Ustavo Republike Slovenije, še posebej po 
sprejemu nove šolske zakonodaje v letu 1996, pa je ta zakon 
zastarel, zato ga je treba prilagoditi novi zakonski ureditvi vzgoje 
in izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti je tudi v novi šolski zakonodaji sestavni del 
vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Cilji tega 
sistema so določeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,št.12/96 in 23/96), Zakonu 
o vrtcih, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o gimnazijah in v Zakonu 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Za uresničevanje pravic 
pripadnikov italijanske narodne skupnosti na področju predšolske 
vzgoje, osnovnega, splošnega srednjega in poklicnega 
izobraževanja so tudi v skladu z novo zakonodajo na območjih, 
ki so opredeljena kot narodnostno mešana, ustanovljeni vrtci in 
šole, v katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno 
delo v italijanskem jeziku, slovenski jezik pa je v teh šolah obvezen 
predmet. Za uresničevanje pravic madžarske narodne skupnosti 
pa so ustanovljeni na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno 
mešana, dvojezični vrtci in šole, v katerih poteka vzgojno oziroma 
vzgojno-izobraževalno delo v obeh jezikih. Tem posebnostim se 
prilagajajo tudi programi predšolske vzgoje in izobraževalni 
programi, ki se izvajajo v vrtcih oziroma šolah v jeziku narodnosti 
in v dvojezičnih vrtcih in šolah. Ustanoviteljica javnih vrtcev in 
javnih osnovnih šol za pripadnike narodnih skupnosti, je lokalna 
skupnost, gimnazije, poklicne, srednje tehniške ter strokovne 
šole pa ustanavlja država. Pri ustanavljanju vrtcev in šol za vzgojo 
in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za 
dvojezično vzgojo in izobraževanje Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (41. člen) določa, da je 
samoupravna narodna skupnost soustanoviteljica. Prav tako pa 
določa njeno udeležbo pri upravljanju vrtca oziroma šole prek 

predstavnikov v svetu (46. člen). Ker se je pri sprejemanju aktov 
o ustanovitvi vrtcev oziroma šol izkazalo, da povzroča taka 
ureditev težave, ko je do soustanoviteljstva upravičenih več 
skupnosti, predlagani zakon natančneje ureja to vprašanje. 
Ustanoviteljske pravice prenaša na samoupravno narodno 
skupnost v Republiki Sloveniji. Sredstva za izvajanje dejavnosti v 
vrtcih oziroma šolah v jeziku narodnosti in v dvojezičnih vrtcih in 
šolah so zagotovljena v skladu s posebnimi normativi in standardi, 
ki jih določi minister. Podobno je tudi pri posebnih pogojih za 
zaposlene. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (92. člen) določa le na splošno, da morajo imeti 
strokovni delavci v teh šolah izobrazbo, določeno s tem zakonom 
in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit in morajo izpolnjevati 
posebne pogoje v skladu s posebnimi predpisi. 

Predlagani zakon podrobneje ureja posebne cilje vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, posebnosti organizacije, mrežo vrtcev in šol, 
prilagajanje javno veljavnih programov, določa pa tudi posebne 
pogoje za strokovne delavce v vrtcih in šolah, dvojezično 
poslovanje, financiranje izgradnje vrtcev in šol. 

2. Vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom in 
dvojezični vrtci in šole 

Šole z italijanskim učnim jezikom delujejo v občinah Izola, Koper 
in Piran. V vsaki občini je po ena matična osnovna šola, v manjših 
krajih pa so njihove podružnice. Osnovne šole z italijanskim učnim 
jezikom v šolskem letu 1999/2000 obiskuje skupno 504 učencev, 
število učencev v posameznih šolah pa je razvidno iz naslednje 
tabele: 

1. Osnovna šola Dante Alighieri Izola 121 

2. Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il 

Vechio 

- matična šola 

- podružnica šole v Semedeli 

- podružnica šole v Bertokih 

- podružnica šole v Hrvatimh 

202 

3. Osnovna šola Vincenzo de Castro Piran 

- matična šola 

- podružnica šole v Luciji 

- podružnica šole v Sečovljah 

- podružnica šole v Strunjanu 

ku 504 
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Na narodnostno mešanem območju na Obali poteka vzgojno- 
izobraževalno delo za pripadnike italijanske narodne skupnosti v 
italijanskem jeziku. V šolskem letu 1999/2000 te vrtce obiskuje 
235 otrok, in sicer: vrtec pri OŠ Dante Alighieri v Izoli 60 otrok, 
vrtec La Cocinella s sedežem v Luciji 77 otrok in vrtec Delfino Blu 
s sedežem v Kopru 98 otrok. Vrtci imajo svoje enote v vseh 
krajih, kjer delujejo osnovne šole oziroma njihove podružnične 
šole. 

Na Obali so tri srednje šole, ki delujejo v italijanskem učnem 
jeziku, in sicer dve gimnaziji in ena srednja strokovna šola. 
Gimnazijo Antonio Sema Piran obiskuje v šolskem letu 1999/ 
2000 v 4 oddelkih 65 dijakov , Gimnazijo Gian Rinaldo Carli Koper 
pa v štirih oddelkih 56 dijakov. Srednja šola Pietro Coppo Izola 
izobražuje za poklice ekonomski tehnik, poslovni tajnik, poslovni 
tehnik, trgovec, oblikovalec kovin in mehanik vozil in voznih 
sredstev ter jo v šolskem letu 1999/2000 v 17 oddelkih obiskuje 
145 dijakov. Po končani srednji šoli se manjši del učencev zaposli, 

večina pa nadaljujejo izobraževanje na visokih šolah oziroma na 
fakultetah v Sloveniji, mnogi pa tudi na univerzah v Italiji. 

Na dvojezičnem območju občin Hodoš - Šalovci, Lendava, 
Moravske Toplice, kjer živi madžarska narodna skupnost, poteka 
v vrtcih in osnovnih šolah dvojezično vzgojno-izobraževalno delo, 
v slovenskem in madžarskem jeziku. Te vrtce in šole skupaj 
obiskujejo otroci oziroma učenci slovenske in madžarske 
narodnosti.Tak način dela mogoča učencem, da poleg maternega 
jezika spoznajo tudi drugi jezik in kulturo drugega naroda. Vzgojno- 
izobraževalno delo poteka v obeh jezikih, pri učenju maternega 
jezika in drugega jezika se učenci razdelijo v skupine, kar omogoča 
večjo zahtevnost pouka maternega jezika. Dvojezične osnovne 
šole v občinah Hodoš- Šalovci, Lendava in Moravske Toplice 
obiskuje v šolskem letu 1999/2000 1078 učencev. 

Število učencev v posameznih osnovnih šolah je prikazano v 
naslednji tabeli: 

Osnovna šola Število 

učencev 

1. Dvojezična osnovna šola Lendava I 

- matična šola 

- podružnica šole v Gabeiju 

- podružnica šole v Petišovcih 

- podružnica šole v Dolini 

- podružnica šole v Čentibi 

759. 

637 

31 

15 

35 

41 

2. Dvojezična osnovna šola Lendava H. 

(osnovna šola s prilagojenim 

programom) 

43 

3. Dvojezična osnovna šola Vlaja Lajoša 

Genterovci 

86 

4. Dvojezična osnovna šola Dobrovnik 99 

5. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci 

- matična šola 

- podružnica šole v Domanjševcih 

- podružnica šole v Hodošu 

91 

78 

5 

8 

Skupaj: 1078 
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Na narodnostno mešanem območju v Pomurju delujejo tudi 
naslednji dvojezični vrtci: vrtec v Lendavi, obiskuje ga 276 otrok, 
oddelki vrtca pri Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci, obiskuje 
ga 30 otrok, oddelka v okviru vrtca Moravske Toplice, obiskuje ju 
22 otrok, oddelka v vrtcu pri OŠ Dobrovnik obiskuje 31 otrok. 

Po osnovni šoli lahko obiskujejo učenci Dvojezično srednjo šolo 
Lendava. Učencem, ki ne obiskujejo dvojezične srednje šole, in 
se želijo še naprej učiti madžarski jezik, je zagotovljen brezplačen 
pouk maternega jezika tudi zunaj dvojezičnega območja. 

Dvojezična srednja šola v Lendavi ima v šolskem letu 1999/2000 
21 oddelkov, ki jih obiskuje 381 dijakov. Šola ima 5 oddelkov 
gimnazije, 8 oddelkov programa ekonomski tehnik, 3 oddelke 
programa strojni tehnik in 5 oddelkov programa prodajalec. 

Eden najresnejših problemov vrtcev z italijanskim učnim jezikom 
je zagotovitev strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo. V vrtcih 
in šolah z italijanskim učnim jezikom na Obali je zaposlenih skupno 
168 strokovnih delavcev, od tega v vrtcih 33, v osnovnih šolah 85 
in v srednjih šolah 50 delavcev. Italijanska narodna skupnost 
težko zagotavlja zadostno število strokovnih delavcev z ustrezno 
izobrazbo. Najslabše je v vrtcih, kjer je zaposlenih le nekaj več 
kot 50% strokovnih delavcev, ki imajo zahtevano strokovno 
izobrazbo. V osnovnih šolah ima zahtevano strokovno izobrazbo 
okoli 80% strokovnih delavcev, v srednjih šolah pa je takšnih 
delavcev več kot 90%. Vrtci in šole si v takem primeru zagotovijo 
strokovne delavce iz sosednje Hrvaške in Italije. Od skupnega 
števila učiteljev v osnovnih in srednjih šolah jih približno 10 % 
prihaja iz Republike Hrvaške, blizu 4% pa iz Italije. Pri zaposlovanju 
teh učiteljev naletijo šole na zakonske ovire pri pridobivanju 
začasnih delovnih dovoljenj. Zato predlog zakona prinaša rešitve, 
ki bi navedene postopke poenostavile in olajšale. 

V interesu italijanske narodne skupnosti bi bilo, če bi Pedagoška 
fakulteta v Ljubljani poiskala ustrezne rešitve za oddelek v Kopru, 
ki izobražuje tudi učitelje razrednega pouka za šole z italijanskim 
učnim jezikom, da bi bilo omogočeno več predavanj v italijanskem 
jeziku. 

Tudi dvojezične šole imajo pri zagotavljanju kadrov probleme, še 
posebej to velja za manjše šole, saj mora učitelj poleg predmetov, 
za katere je usposobljen, poučevati še druge predmete, da izpolni 
tedensko učno obveznost. Od skupno 223 strokovnih delavcev, 
jih je v vrtcih zaposlenih 48, v osnovnih šolah 133 in v srednji šoli 
42. 98 % strokovnih delavcev v vrtcih ima ustrezno strokovno 
izobrazbo, v osnovnih šolah je takih delavcev 86 %, v srednji šoli 
pa 74 %. Večina strokovnih delavcev ima diplomo Pedagoške 
fakultete v Mariboru. Vodstva šol opozarjajo, da se učitelji med 
študijem premalo metodično-didaktično usposobijo za dvojezični 
pouk. V interesu madžarske narodne skupnosti bi bilo, če bi 
Pedagoška fakulteta v Mariboru poiskala ustrezne rešitve, ki bi 
diplomantom fakultete zagotavljale boljšo usposobitev za delo v 
dvojezičnih vrtcih in šolah. 

Cilj vzgoje in izobraževanja na narodnostno mešanih območjih je 
ustvariti take pogoje, da se bodo učenci in dijaki dobro naučili 
svojega maternega jezika in razumeli tudi jezik soseda. To ni 
samo obveznost pripadnikov manjšin, ampak tudi obveznost 
večinskega naroda. Zato na narodnostno mešanih območjih že 
od vrtca dalje vsi otroci spoznavajo tudi jezik svojih sosedov 
oziroma jezik okolja, na teh območjih odraščajo generacije, ki se 
lahko brez težav sporazumevajo med seboj. 

3. Cilji in načela 

Zakon izhaja iz načela, da je vzgoja in izobraževanje pripadnikov 
narodnih skupnosti sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji, ima pa seveda še posebne cilje, ki omogočajo 

pripadnikom narodnih skupnosti ohranjanje jezikovne in kulturne 
identitete in razvijanje sožitja med ljudmi, ki živijo na narodnostno 
mešanih območjih. Za uresničitev teh ciljev in za uveljavitev pravic 
pripadnikov narodnih skupnosti zakon določa posebne pogoje 
za načrtovanje, organizacijo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
dela. Zakonske rešitve temeljijo na načelu, da je treba ohraniti in 
zaščititi doseženo raven posebnih pravic obeh narodnih skupnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja, pri tem pa upoštevati 
mednarodne dokumente, ki urejajo pravice manjšin. Zakon 
upošteva ustavno določbo, da predpisi in splošni akti, ki zadevajo 
uresničevanje pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, ne morejo 
biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti. 

4. Predlagane rešitve 

Cilji vzgoje in izobraževanja za narodne skupnosti 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja v 1. členu opredeljuje 
cilje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, področni 
zakoni pa določajo tudi cilje posameznega dela vzgojno- 
izobraževalnega sistema. Predlog zakona o posebnih pravicah 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja na novo določa cilje vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti. 
Cilji morajo so usklajeni z novo šolsko zakonodajo, saj je treba 
vzgojo in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske 
narodnosti umestiti v vzgojno-izobraževalni sistem Republike 
Slovenije kot njegov integralni del. 

Posebnosti organizacije in javne službe ter javne 
mreže vrtcev in šol 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
postavlja temeljne rešitve, ki veljajo tudi za vzgojo in izobraževanje 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
Predlagani zakon zagotavlja zaščito javne mreže vrtcev in šol 
za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti tako, 
da uvaja obvezno soglasja Vlade Republike Slovenije k 
spremembam mreže vrtcev in šol na narodnostno mešanem 
območju in določa pristojnosti samoupravnih narodnih skupnosti 
na državni ravni pri odločanju o spremembah mreže, za katero je 
sicer pristojna lokalna skupnost. S tem zavaruje mrežo javnih 
vrtcev in šol za potrebe narodnih skupnosti in zagotavlja 
spoštovanje mednarodnih obveznosti, ki jih je sprejela Republika 
Slovenija. 

Razvojno in svetovalno delo za potrebe vzgoje in izobraževanja 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti je obvezna 
sestavina programov dela javnih zavodov iz 28. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Prilagajanje javno veljavnih programov za pripadnike 
italijanske in madžarske narodnosti 

Pri prilagajanju izobraževalnih programov za potrebe dvojezičnih 
šol na območjih, kjer živijo skupaj pripadniki slovenskega naroda 
in madžarske narodnosti, in izobraževalnih programov šol za 
pripadnike italijanske narodnosti na območjih, ki so opredeljena 
kot narodnostno mešana, je bilo v preteklosti kar nekaj problemov. 
V teh šolah se morajo učenci, vajenci in dijaki obvezno učiti 
slovenski jezik oziroma slovenski in madžarski jezik, zato je 
precejšen problem zagotavljanje oziroma doseganje 
enakovrednega izobrazbenega standarda. Pri doseganju 
enakovrednega izobrazbenega standarda pa pride do večje 
obremenitve učencev, vajencev in dijakov s poukom. 
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Zakon rešuje navedeni problem tako, da omogoča povečanje 
zgornje meje obremenitve za posamezen del izobraževalnega 
sistema, omogoča pa tudi prilagoditev organizacije izobraževanja, 
predmetnika, učnih načrtov in katalogov znanja. Zakon tudi 
omogoča, da se v predmetniku za osnovno šolo določi, da učenec 
izbere le dva obvezna izbirna predmeta. 

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati strokovni 
delavci v vrtcih in šolah 

Dosedanjo ureditev, da izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcih in šolah, v katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno- 
izobraževalno delo v italijanskem jeziku, pripadniki ustrezne 
narodnosti, če jih ni, pa tudi drugi, če obvladajo učni jezik, se 
ohranja. Zakon ureja tudi zaposlovanje učiteljev, ki prihajajo iz 
tujine, če ni ustreznih učiteljev, državljanov Republike Slovenije. 

Strokovni delavci v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 
morajo na ravni, ki jo določi minister, obvladati tudi slovenski 
jezik. 

V dvojezičnih šolah morajo strokovni delavci obvladati oba učna 
jezika. 

Dvojezična dokumentacija in dvojezično poslovanje 
vrtcev in šol 

Ohranjena je dosedanja ureditev, da izdajajo šole z italijanskim 
učnim jezikom dvojezična spričevala in da poslujejo na 
narodnostno mešanem območju v italijanskem jeziku, zunaj njega 
pa dvojezično. 

Financiranje in investicije 

Zakon o vrtcih določa v 29. členu, da se iz državnega proračuna 
zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer 

se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma, kjer vzgojno 
delo poteka dvojezično. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja določa v 81.in 82. členu, da se iz državnega 
proračuna zagotavlja del sredstev za investicije v osnovne šole 
narodne skupnosti, sicer pa se iz državnega proračuna v celoti 
financirajo srednje šole in plače s prispevki za osnovne šole 
enako kot za druge osnovne šole v Republiki Sloveniji. V 81 .členu 
zakona je tudi določeno, da se za šolstvo narodne skupnosti iz 
državnega proračuna zagotavljajo sredstva za pripravo in 
subvencioniranje učbenikov, v 84. členu pa je določeno, da določi 
minister za narodnostno mešana območja posebne normative in 
standarde, ki so podlaga za financiranje. 

Predlog zakona glede na ustavne pravice narodnih skupnosti 
določa, da njihove samoupravne skupnosti dajejo soglasje k 
normativom in standardom za vrtce in šole za pripadnike narodnih 
skupnosti, podrobneje pa ureja investicije za vrtce in šole v 
italijanskem jeziku in za dvojezične vrtce in šole. Republika 
Slovenija po predlogu zakona zagotavlja 50% sredstev za 
investicije v javne vrtce in javne osnovne šole ( investicije v 
srednje šole po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v celoti zagotavlja državni proračun), lokalne 
skupnosti pa morajo zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče. 
Tako rešitev utemeljuje dejstvo, da imajo lokalne skupnosti, na 
območjih katerih so tudi narodnostno mešana območja, večje 
stroške pri zagotavljanju šolskega prostora. 

5. Finančne posledice 

Zakon ne prinaša neposrednih finančnih posledic, razen pri 
investicijah, kjer se delež državnega proračuna povečuje. Druge 
obveznosti do vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in 
madžarske narodne skupnosti niso nove in so odvisne od 
strokovnih odločitev pristojnih strokovnih svetov in normativov in 
standardov, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo. 
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II. BESEDILO ČLENOV Programi vzgoje in izobraževanja 

Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega 
izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja. 

2. člen 
(vključenost v sistem) 

Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske 
narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo 
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega in tehniškega ter srednjega splošnega 
izobraževanja, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

3. člen 
(cilji) 

Vzgoja in izobraževanja v vrtcih in šolah z italijanskim učnim 
jezikom in v dvojezičnih vrtcih in šolah na narodnostno mešanih 
območjih poleg ciljev, določenih s predpisi na področju vzgoje in 
izobraževanja, vključujejo še naslednje cilje: 

ohranjanje in razvijanje italijanskega oziroma madžarskega 
jezika in kulture italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti, 
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in 
drugem jeziku, 
razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter njunih 
matičnih narodov, 
razvijanje zavesti o pripadnosti k italijanski oziroma k 
madžarski narodni skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne 
kulturne tradicije, 
vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne 
drugačnosti, za sodelovanje med pripadniki slovenskega 
naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti ter razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje 
na narodnostno in jezikovno mešanem območju, 
seznanjanje s položajem narodnih skupnosti v sosednjih 
državah ter vzpostavljanje vezi in sodelovanja s pripadniki in 
ustanovami teh skupnosti. 

4. člen 
(sodelovanje z institucijami matičnega naroda) 

Za uresničevanje ciljev, določenih s tem zakonom, in v skladu z 
meddržavnimi sporazumi, sodelujejo javni vrtci oziroma šole v 
jeziku narodne skupnosti in dvojezični vrtci in šole (v nadaljnjem 
besedilu: vrtci in šole) z ustreznimi institucijami matičnega naroda 
v sosednjih državah. 

5. člen 
(prilagajanje programov) 

Programi predšolske vzgoje se za pripadnike italijanske in 
madžarske narodne skupnosti prilagajajo v skladu s cilji, določenimi 
s tem zakonom, in omogočajo otrokom ob razvijanju maternega 
jezika tudi seznanjanje z osnovami slovenskega jezika. 

Na narodnostno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki 
slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti, 
organizira vrtec eno leto pred vstopom v šolo brezplačen 
dvojezični program predšolske vzgoje. V ta program vključijo 
starši otroke prostovoljno. 

Izobraževalni programi za pripadnike italijanske narodne 
skupnosti in dvojezični izobraževalni programi se prilagodijo tako, 
da se dopolnijo: 

cilji vzgoje in izobraževanja, 
pogoji za vključitev, 
predmetnik, 
učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi. 

Programom iz prejšnjega odstavka se dodajo navodila za 
izvajanje. 

S predmetnikom se lahko učencem, vajencem in dijakom določi 
največ za dve uri večja tedenska obveznost pouka. 

V predmetniku za osnovno šolo v italijanskem učnem jeziku in za 
dvojezično osnovno šolo se lahko določi, da mora učenec med 
izbirnimi predmeti izbrati dva, enega iz družboslovno- 
humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa. 

Javno veljavne programe, prilagojene v skladu s tem zakonom, 
objavi minister tudi v jeziku narodnosti. 

6. člen 
(učbeniki in učila) 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu v šoli z italijanskim učnim jezikom 
se uporabljajo učbeniki in učila v italijanskem jeziku, v dvojezični 
šoli se uporabljajo učbeniki in učila v slovenskem in v madžarskem 
jeziku. 

7. člen 
(soglasje oziroma mnenje) 

> 
Pred sprejemom oziroma določitvijo programov iz 5. člena tega 
zakona si mora pristojni strokovni svet pridobiti mnenje italijanske 
oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti. 

Pristojni strokovni svet ne more sprejeti oziroma določiti vzgojnega 
oziroma izobraževalnega programa brez soglasja članov sveta, 
predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

8. člen 
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela) 

V dvojezični osnovni šoli se lahko prilagodi izvajanje vzgojno- 
izobraževalnega dela, in sicer: 
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v prvem in drugem obdobju lahko poučuje vzgojne predmete 
predmetni učitelj, 
učenci se pri pouku slovenskega in madžarskega jezika delijo 
v skupine v skladu s posebnimi normativi. 

9. člen 
(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno mešanega 

območja) 

Dijakom in vajencem, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti 
oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v poklicne šole, 
srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole ali gimnazije 
zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali 
skupaj z drugimi omogočiti pouk jezika narodnosti kot 
fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, 
če se zanj odloči najmanj 5 dijakov oziroma vajencev, in je za 
dijake in vajence brezplačen. 

Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed 
dijakov oziroma vajencev, ki se izobražujejo po različnih 
izobraževalnih programih v različnih šolah v istem kraju. 

Javna mreža vrtcev in šol 

10. člen 
(javna mreža) 

Javni vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom in javni dvojezični 
vrtci in šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 23/96), sestavljajo javno mrežo vrtcev in šol za 
potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

Javna mreža vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, se lahko spreminja le s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije in samoupravnih narodnih skupnosti 
italijanske oziroma madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji. 

11. člen 
(šolski okoliš) 

šolski okoliš osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezične osnovne šole je območje, ki je v statutu lokalne 
skupnosti, na območju katere ima osnovna šola sedež, določeno 
kot narodnostno mešano območje. 

V ustanovitvenem aktu osnovne šole se kot šolski okoliš lahko 
določi območje celotne občine. 

Če je za potrebe italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti ustanovljenih več šol, se v ustanovitvenem aktu določi 
šolski okoliš za vsako šolo. Če ima osnovna šola z italijanskim 
učnim jezikom oziroma dvojezična osnovna šola podružnico, se 
v ustanovitvenem aktu določi tudi območje podružnice. 

šolski okoliš lahko sega tudi na območje več lokalnih skupnosti. 

šolski okoliš iz prejšnjega odstavka določi lokalna skupnost, v 
kateri je sedež šole, ob soglasju lokalnih skupnosti, na območje 
katerih sega šolski okoliš. Če lokalne skupnosti v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona ne dajo soglasja o določitvi Šolskega 
okoliša, ga s soglasjem pristojne samoupravne narodne skupnosti 
v Republiki Sloveniji, da bi zagotovili vzgojo in izobraževanje, 
začasno določi Vlada Republike Slovenije. 

Ustanavljanje in upravljanje javnih vrtcev in šol 

12. člen 
(ustanavljanje) 

Javni vrtec oziroma šola se lahko ustanovi oziroma organizira 
kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska 
enota vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

Javni vrtec se lahko organizira tudi kot enota oziroma podružnica 
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma kot enota 
oziroma podružnica dvojezične osnovne šole. 

Če se vrtec oziroma šolo ustanovi za več lokalnih skupnosti, je 
soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost v Republiki 
Sloveniji. 

13. člen 
(sestava sveta) 

V svetu javnega dvojezičnega vrtca oziroma javne dvojezične 
šole morajo biti zastopani pripadniki slovenskega naroda in 
pripadniki madžarske narodne skupnosti. 

Če je v vrtcu oziroma šoli manj kot 15 delavcev, se v aktu o 
ustanovitvi lahko določi sorazmerno manjše število članov sveta 
šole, kot je določeno z zakonom. 

Če se vrtec oziroma šola organizira kot organizacijska enota 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ni javni dvojezični vrtec 
oziroma javna dvojezična šola, mora biti najmanj eden od članov 
sveta pripadnik narodne skupnosti. Postopek izvolitve oziroma 
imenovanja tega člana se določi v ustanovitvenem aktu. 

Strokovni in drugi delavci 

14. člen 
(posebni pogoji) 

V vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo italijanski jezik 
kot učni jezik. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za učitelje, ki poučujejo 
slovenski jezik. 

V dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo strokovni delavci, ki obvladajo oba učna jezika. Dvojezični 
vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju skrbeti za 
sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega 
naroda in madžarske narodne skupnosti. 

15. člen 
(znanje učnega jezika) 

Strokovni delavec obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je 
končal srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom ali si je pridobil 
predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku. 

Oba učna jezika v dvojezični šoli obvlada strokovni delavec, ki je 
končal srednjo dvpjezično šolo in si je pridobil predpisano 
izobrazbo v slovenskem ali madžarskem jeziku. 
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Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka 
tega člena lahko dokaže, da obvlada učni jezik, če opravi preizkus 
znanja tega jezika. Obseg, vsebino in način preizkusa določi 
minister, pristojen za šolstvo. 

16. člen 
(znanje slovenskega jezika) 

Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom 
mora obvladati slovenski jezik v skladu s katalogom znanja, ki ga 
minister, pristojen za šolstvo, določi za ustni del strokovnega 
izpita iz tega predmeta za te strokovne delavce . 

17. člen 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu opravljajo strokovni 
izpit v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti. O tem se 
odločijo v prijavi k strokovnemu izpitu. 

18. člen 
(strokovni delavci tuji državljani) 

Če se na razpisano prosto delovno mesto ne prijavi kandidat, ki 
izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca, lahko vrtec oziroma 
šola največ za dve leti zaposli strokovnega delavca, ki ni državljan 
Republike Slovenije, če izpolnjuje pogoje, kakršni se zahtevajo 
za delo v državi, katere državljan je. 

Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka se mora v tem času 
vključiti v učenje slovenskega jezika in se lahko zaposli pod pogoji 
iz prejšnjega odstavka še največ za dve leti. 

Poslovanje in izdajanje javnih listin 

19. člen 
(poslovanje) 

Vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom poslujejo na narodnostno 
mešanem območju v italijanskem jeziku, z državnimi organi in 
organizacijami zunaj tega območja pa dvojezično. Dvojezični vrtci 
in šole poslujejo dvojezično. 

20. člen 
j (izdajanje javnih listin) 

Šole po tem zakonu izdajajo dvojezična spričevala in druge javne 
listine. 

Razvojno in svetovalno delo 

21. člen 
(strokovni delavci iz vrst narodnih skupnosti) 

Za razvojno in svetovalno delo na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga opravlja pristojni javni zavod za splošno 
izobraževanje za potrebe vrtcev in šol, je potrebno zagotoviti tudi 
strokovne delavce iz vrst narodnih skupnosti. 

22. člen 
(izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev) 

Vlada Republike Slovenije bo zagotavljala pogoje, da univerze v 
sodelovanju s sorodnimi institucijami v sosednjih državah 
omogočijo študij na ustreznih smereh za strokovne delavce 
vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom tudi v italijanskem jeziku 
in za dvojezične vrtce in šole tudi v madžarskem jeziku. 

Programi izpopolnjevanja strokovnih delavcev vrtcev in šol po 
tem zakonu morajo namenjati posebno pozornost izpopolnjevanju 
znanja učnega jezika in drugega jezika, v dvojezičnih šolah pa 
tudi metodiki dvojezičnega pouka. 

Financiranje 

23. člen 
(soglasje k normativom in standardom) 

K normativom in standardom, ki so podlaga za financiranje javnih 
šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih javnih šol, si mora 
minister, pristojen za šolstvo, pridobiti soglasje italijanske oziroma 
madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. 

24. člen 
(investicije) 

Pri investicijah v javne vrtce in javne osnovne šole za potrebe 
narodnih skupnosti, zagotavlja lokalna skupnost komunalno 
opremljeno zemljišče, iz državnega proračuna pa se zagotavlja 
50 sredstev za izgradnjo in opremo v skladu z normativi in 
standardi. 

Srednje šole za potrebe narodnih skupnosti se gradijo in opremljajo 
s sredstvi državnega proračuna, komunalno opremljeno zemljišče 
pa zagotovi lokalna skupnost. 

25. člen 
(subvencioniranje) 

Iz državnega proračuna se zagotavlja sredstva za pripravo in za 
subvencioniranje cene učbenikov v višini, ki zagotavlja, da je 
povprečna cena učbenikov za posamezen razred primerljiva s 
ceno učbenikov za isti razred, ki sicer velja v Republiki Sloveniji. 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo 
višjih stroškov za oddelke v vrtcih, kjer se pri vzgojnem delu 
uporablja italijanski jezik, oziroma kjer vzgojno delo poteka 
dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku. Pri ugotavljanju 
višje cene se upošteva dodatna oprema oziroma vzgojna sredstva 
in dodatno delo strokovnih delavcev v skladu z normativi in 
standardi. 

26. člen 
(financiranje stikov z institucijami matičnega naroda) 

Sodelovanje vrtcev in šol z institucijami matičnega naroda, 
dogovorjeno z meddržavnimi sporazumi oziroma določeno z 
izobraževalnimi programi, se financira iz državnega proračuna. 
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Prehodne in končne določbe 29. člen 

27. člen 
(zaposleni v vrtcih in šolah) 

Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona zaposleni v vrtcu ali šoli in izpolnjujejo 
pogoje za strokovne delavce, lahko ne glede na določbe 14., 15. 
in 16. člena tega zakona še naprej opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo. 

28. člen 
(rok za uskladitev) 

Normativi in standardi v skladu s tem zakonom morajo biti sprejeti 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Z dnem uveljavitve tega zakon preneha veljati Zakon o 
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list SRS, št. 12/82). 

30. člen 

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

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV 

1. člen 

Člen določa področja vzgoje in izobraževanja, na katerih imajo 
pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti posebne 
pravice. Zakon ne posega na področje višješolskega in 
visokošolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter 
glasbenega izobraževanja. S tem zakonom namreč ni mogoče 
urejati visokošolskega izobraževanja, zlasti ne univerzitetnega 
izobraževanja; univerza je po ustavi avtonomna. 

2. člert 

Določbe tega člena umeščajo izobraževanje pripadnikov 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji. Za pripadnike obeh narodnih 
skupnosti namreč veljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in 
izobraževanje v Republiki Sloveniji, ta zakon pa določa le 
posebne pravice. 

3. člen 

Cilji vzgoje in izobraževanja so sicer določeni v zakonih, ki urejajo 
posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja. Za uresničevanje posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti 
pa zakon določa, da se na narodnostno mešanih območjih 
uresničujejo še posebni cilji. 

4. člen 

Vrtci in šole sodelujejo z ustreznimi institucijami matičnega naroda 
v sosednjih državah v skladu z meddržavnimi sporazumi. To 
pomeni, da vrtci in šole, ki izvajajo vzgojno izobraževalno delo v 

italijanskem učnem jeziku in dvojezični vrtci in šole lahko sodelujejo 
z ustreznimi vrtci in šolami, s kulturnimi in športnimi organizacijami 
in z drugimi organizacijami, ki lahko prispevajo k zbliževanju ljudi 
na obeh straneh meje ali kako drugače prispevajo k razvoju 
vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske 
narodne skupnosti. Pri tem ni mišljena samo Italija in Madžarska, 
ampak tudi Hrvaška, kjer tudi živijo pripadniki obeh narodnih 
skupnosti. 

5. člen 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa 
sestavine javno veljavnih programov, področni zakoni določajo 
največje dopustno obremenitev učencev, dijakov in vajencev s 
poukom in drugim vzgojno-izobraževalnim delom, Zakon o 
osnovni šoli pa določa tudi nekatere obvezne sestavine 
predmetnika. Ker je v Zakonu o organizaciji in financiranju 
določeno, da se morajo pripadniki italijanske narodne skupnosti, 
ki se izobražujejo v šolah z italijanskim učnim jezikom, obvezno 
učiti tudi slovenski jezik, v dvojezičnih vrtcih in šolah pa poteka 
vzgojno izobraževalno delo dvojezično, ni mogoče pri pripravi 
izobraževalnih programov, če se zagotavlja enak vzgojno- 
izobraževalni standard, spoštovati omejitev pri obremenitvi s 
poukom. Ta člen določa, katere sestavine izobraževalnih 
programov je mogoče zaradi specifičnih ciljev prilagajati, dopušča 
pa za dve uri višjo tedensko obremenitev s poukom; v osnovni 
šoli pa sta obvezna samo dva izbirna predmeta. 

Zakon določa tudi, da mora dvojezični vrtec organizirati za otroke 
eno leto pred vstopom v šolo brezplačen dvojezičen program. S 
tem se ohranja tudi v razmerah postopnega prehoda na devetletno 
osnovno šolo brezplačna, vendar za otroke prostovoljna priprava 
na dvojezično osnovno šolo. 
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6. člen 

V šolah z italijanskim učnim jezikom se uporabljajo učbeniki v 
italijanskem jeziku, v dvojezičnih šolah pa se uporabljajo učbeniki 
v slovenskem in v madžarskem jeziku. S tem se zagotavlja 
zakonska podlaga za financiranje in organizirano pripravo tudi 
učbenikov v italijanskem in madžarskem jeziku. 

7. člen 

Sprejemanje javno veljavnih programov je zakonsko urejeno tako, 
da le-te, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, sprejme 
minister, pristojen za izobraževanje, v sodelovanju s pristojnim 
strokovnim svetom. Strokovni svet predlaga splošni del ter določi 
posebni del javno veljavnih programov, to je predmetnik, učne 
načrte, kataloge znanj in izpitne kataloge. Nekatere programe pa 
pristojni strokovni sveti sprejmejo sami. Zaradi take delitve 
pristojnosti med strokovnim svetom in ministrom zakon določa, 
da si mora pristojni strokovni svet pred sprejemom oziroma 
določitvijo programov pridobiti mnenje samoupravne narodne 
skupnosti; strokovni svet pa ne more sprejeti odločitve brez 
soglasja članov sveta, pripadnikov narodnih skupnosti. Tako 
zakon izpolnjuje ustavno določbo o soglasju narodnih skupnosti 
k predpisom oziroma splošnim aktom, ki urejajo zadeve, 
pomembne za njun razvoj. 

8. člen 

Zakon o osnovni šoli določa izobrazbo strokovnih delavcev, ki 
poučujejo v posameznih obdobjih osnovne šole. Zaradi specifične 
organizacije dvojezične osnovne šole je treba te določbe 
prilagoditi. S tem členom se omogoča prožnejša organizacija 
vzgojno-izobraževalnega dela v dvojezični osnovni šoli. 

9. člen 

Določba povzema dosedanje stanje in omogoča, da se za 
pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti tudi izven 
območja, ki je opredeljeno kot narodnostno mešano, organizira, 
ob določenih pogojih, brezplačen pouka maternega jezika. 

10. člen 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa 
javno mrežo vrtcev in šol v Republiki Sloveniji. Javna mreža 
vrtcev in šol za italijansko in madžarsko narodno skupnost se 
lahko spreminja le na podlagi odločitev Vlade Republike Slovenije 
in samoupravnih narodnih skupnosti. Ta zakon torej omejuje 
pravico lokalnih skupnosti, da povsem samostojno odločajo o 
javni mreži vrtcev in osnovnih šol. Soglasje narodnih skupnosti je 
dvignjeno na državno raven. 

11. člen 

Določitev šolskega okoliša je pomembna zaradi uresničevanja 
pravic staršev, da v skladu s siceršnjo zakonsko ureditvijo vpišejo 
svojega otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer stalno ali 
začasno prebivajo. Določba tega člena postavlja pravilo, da je 
šolski okoliš osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezične osnovne šole narodnostno mešano območje v občini. 
Zakon posebej ureja primere, ko je na območju občine le ena 
osnovna šola za potrebe narodne skupnosti in primere, ko sega 

šolski okoliš osnovne šole za potrebe narodnosti v več lokalnih 
skupnosti. 

12. člen 

Izkušnje so pokazale, da je v nekaterih primerih zaradi prostorskih 
in kadrovskih razlogov utemeljeno organizirati dvojezični vrtec ali 
šolo kot organizacijsko enoto drugega javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda. Ta člen tako možnost dopušča. V 
povezavi z 10. členom tega zakona pa nastopa tudi v tem primeru 
kot soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost v Republiki 
Sloveniji in ne v lokalni skupnosti. 

13. člen 

Sestavo svetov določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Vrtci in šole za narodne skupnosti so praviloma 
majhni, zato splošne zakonske določbe o sestavi svetov niso 
povsem primerne. Prav zaradi tega ta člen dopušča manjše 
število članov sveta, hkrati pa v dvojezičnem vrtcu oziroma šoli 
zapoveduje obvezno zastopanost pripadnikov slovenskega 
naroda in pripadnikov madžarske narodne skupnosti. 

14. člen 

Strokovni delavci v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 
morajo obvladati italijanščino kot učni jezik, razen učiteljev 
slovenščine, strokovni delavci v dvojezičnih vrtcih pa morajo 
obvladati slovenski in madžarski jezik. V teh šolah se zahteva 
sorazmerna zastopanost strokovnih delavcev, pripadnikov 
slovenskega naroda, in strokovnih delavcev, pripadnikov 
madžarske narodne skupnosti. To je seveda bolj usmerjevalna 
norma, saj jo je mogoče uresničevati glede na razpoložljive 
kandidate, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za strokovne 
delavce. 

15. člen 

Člen določa stopnjo znanja italijanskega in madžarskega učnega 
jezika in sicer tako, da upošteva standard obeh jezikov na ravni 
srednje šole ali posebnega preizkusa znanja. Zakon določa le 
minimalne zahteve, v konkretnih primerih pa ravnatelj šole lahko 
da prednost kandidatu, ki najbolje obvlada učni jezik. 

16. člen 

Tudi strokovni delavci v vrtcu oziroma v šoli z italijanskim učnim 
jezikom morajo obvladati slovenski jezik. Ta raven obvladovanje 
slovenskega jezika ni enaka tisti, ki je sicer določena za vse 
strokovne delavce v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, in se 
preverja pri strokovnem izpitu, ampak ravni, ki jo za te strokovne 
delavce določil minister, pristojen za šolstvo. Ta pa bo primerljiva 
z ravnijo, ki se zahteva v postopku pridobivanja državljanstva. 

17. člen 

Strokovni izpit zagotavlja licenco za opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela v javnih vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. 
Člen omogoča, da strokovni delavec sam odloči, v katerem 
jeziku bo opravljal strokovni izpit. Taka rešitev je bila uveljavljena 
tudi doslej. 
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18. člen 

Dosedanja praksa kaže, da imajo vrtci in šole z italijanskim učnim 
jezikom težave zaradi pomanjkanja strokovnih delavcev, 
pripadnikov italijanske narodne skupnosti oziroma tistih, ki na 
ustrezni ravni obvladajo italijanščino kot učni jezik. Izhod iščejo v 
zaposlovanju državljanov Italije ali Hrvaške. Ta člen tako prakso 
ustrezno ureja in omogoča, da taki strokovni delavci lahko tudi 
daljši čas opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v teh vrtcih in 
šolah. To je zaradi narave vzgojno-izobraževalnega dela edino 
smiselno. 

19. člen 

Poslovanje dvojezičnih vrtcev in šol je dvojezično, vrtci in šole z 
italijanskim učnim jezikom pa poslujejo na narodnostno mešanem 
območju v italijanskem jeziku, z državnimi organi in organizacijami 
zunaj tega območja pa dvojezično. To je glede na dosedanjo 
ureditev novost. 

20. člen 

Javne listine in spričevala izdajajo šole z italijanskim učnim jezikom 
in dvojezične šole dvojezično, kar je nadaljevanje dosedanje 
ureditve. 

21. člen 

V Republiki Sloveniji so za razvojno in svetovalno delo na področju 
vzgoje in izobraževanja z zakonom ustanovljeni ustrezni javni 
zavodi. Skrb za svetovalno in razvojno delo za potrebe dvojezičnih 
vrtcev in šol in vrtcev in šol z italijanskim učni jezikom je naložena 
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Ta zakon nalaga Zavodu 
RS za šolstvo, da zagotovi za potrebe dvojezičnih vrtcev in šol 
ter vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom tudi strokovne delavce, 
pripadnike narodnih skupnosti. Tudi ta norma je seveda bolj 
usmerjevalna, saj je njeno uresničevanje odvisno od mnogih 
dejavnikov, predvsem pa od interesa ustrezno izobraženih in 
usposobljenih pripadnikov obeh narodnih skupnosti. 

22. člen 

Določba tega člena je tudi bolj usmerjevalna, saj je njeno 

uresničevanje odvisno predvsem od lakultet in visokih šol, ki 
avtonomno pripravljajo in izvajajo študijske programe in programe 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja svojih diplomantov. 

23. člen 

S soglasjem samoupravnih narodnih skupnosti k posebnim 
normativom in standardom za vrtce in šole za potrebe narodnih 
skupnosti se uveljavlja ustavna pravica narodnih skupnosti, da 
brez njihovega soglasja ne morejo biti sprejeti predpisi oziroma 
splošni akti, ki zadevajo samo njihov razvoj. 

24. člen 

Investicijske obveznosti Republike Slovenije za javne vrtce in 
šole za potrebe narodnih skupnosti se glede na dosedanjo ureditev 
spreminjajo tako, da se v variantnem besedilu zvišujejo na 75% 
delež, ko je za ustanovitev pristojna lokalna skupnost, v vseh 
primerih pa zakon nalaga lokalni skupnosti, da zagotovi komunalno 
opremljeno zemljišče. Tako je lokalni skupnosti prepuščeno, da 
najde najugodnejšo in z vidika stroškov racionalno lokacijo. 
Dosedanja zakonska ureditev je, zaradi uveljavljene prakse, ki 
temelji na odločitvah nekdanje Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
nejasna in povzroča pri investicijah nesporazume. 

25. člen 

Cene učbenikov za potrebe šol z italijanskim učnim jezikom in 
dvojezičnih šol so zaradi nizke naklade in zaradi dodatnih stroškov 
pri prevajanju ali prilagajanju višje od cen drugih učbenikov v 
slovenskih šolah. Da bi zagotovili primerljivo ceno teh učbenikov, 
se v državnem proračunu zagotavlja sredstva za 
subvencioniranje teh učbenikov. Taka je tudi dosedanja ureditev. 

26. člen 

Iz državnega proračuna se financira tudi tiste dejavnosti vrtcev 
in šol, ki se, zaradi sodelovanja z institucijami matičnega naroda 
v sosednjih državah, določijo v meddržavnih sporazumih ali v 
izobraževalnih programih (na primer obvezne ekskurzije po Italiji 
ali po Madžarski). 
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Prehodne in končne določbe 

V prehodnih in končnih določbah se zagotavlja zaposlenim 
strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, ki so do uveljavitve tega 

zakona izpolnjevali pogoje za vzgojno-izobraževalno delo, da to 
delo opravljajo še naprej. Določen je enoleten rok, da si minister 
pridobi soglasje narodnih skupnosti k normativom in standardom 
oziroma da jih uskladi z njimi. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE TAJSKE 0 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 

PROTOKOLOM (BTHSZN) 

■ EPA 1171 ■ II - 

EVA: 2000-1811-0049 
Številka: 436-23/2000-2 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20. aprila 2000 
določila besedilo: 

- ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE TAJSKE 
O SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S PROTOKOLOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum s protokolom se v izvirniku v angleškem jeziku in 
Kraljevine Tajske o spodbujanju in zaščiti naložb s Protokolom, prevodu glasi: 
podpisan v Bangkoku 18. februarja 2000. 
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Sporazum 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Kraljevine Tajske 

o spodbujanju in zaščiti naložb 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Tajske, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje v obojestransko 
korist obeh držav in da ohranjata poštene in pravične razmere za 
naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlje druge 
pogodbenice, 

ob spoznanju, da bosta spodbujanje in zaščita naložb na podlagi 
tega sporazuma spodbujala poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga 
vlagatelji ene pogodbenice vložijo na ozemlje druge 
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi, in zlasti, 
vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine ter katere koli stvarne pravice, 
kot so zakup, hipoteka, zaseg in zastava; 

b) deleže, delnice, obveznice in kakršne koli druge podobne 
oblike udeležbe v družbi; 

c) denarne terjatve ali katere koli pogodbene storitve, ki 
imajo ekonomsko vrednost; 

d) pravice intelektualne in industrijske lastnine ter dobro ime 
in 

e) koncesije, vključno s koncesijami za iskanje, pripravljanje, 
črpanje ali izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom, 
upravnim aktom ali pogodbo podeljuje pristojni organ. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje 
investira ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot 
naložbo pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z 
zakoni in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je bila 
naložba izvedena. Obravnava ne sme biti manj ugodna od 
tiste, ki je bila zagotovljena prvotni naložbi. 

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, dividende, 
obresti, licenčnine, kapitalski dobiček "ali druge oblike 
dohodka, povezanega z naložbami. 

3. Izraz "vlagatelj" pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
v skladu z njeno zakonodajo, in 

b) pravne osebe, ustanovljene po zakonu te pogodbenice. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje vsake pogodbenice kot tudi 
izključno ekonomsko cono, morsko dno in podzemlje, nad 
katerimi ta pogodbenica uresničuje suverene pravice ali 
jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom. 

5. Izraz "prosto uporabljive valute" pomeni valute, ki jih 
Mednarodni denarni sklad od časa do časa določi za prosto 
uporabljive valute v skladu s Statutom Mednarodnega 
denarnega sklada in njegovimi amandmaji. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Pogodbenica spodbuja na svojem ozemlju naložbe vlagateljev 
druge pogodbenice in sprejema take naložbe na svoje ozemlje 
v skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Pogodbenica zagotovi naložbam vlagateljev druge 
pogodbenice na svojem ozemlju pošteno in pravično 
obravnavo ter popolno in trajno zaščito in varnost. 

3. Pogodbenica z neupravičenimi, samovoljnimi ali 
diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju ne ovira 
vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju, 
uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z njimi. 

4. Pogodbenica v okviru svoje zakonodaje dobronamerno 
obravnava prošnje vlagateljev za potrebna dovoljenja v zvezi 
z naložbami na svojem ozemlju, vključno z dovoljenji za 
zaposlovanje vodilnega poslovodnega in strokovnega osebja 
po njihovi izbiri ne glede na njihovo državljanstvo. 

3. člen 
Obravnava naložb 

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice ali dohodek, povezan z njimi, so deležne 
obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo ta druga 
pogodbenica zagotavlja naložbam in ustvarjenemu dohodku 
svojih vlagateljev ali vlagateljev katere koli tretje države, kar 
je ugodnejše. 

2. Vlagateljem ene pogodbenice druga pogodbenica glede 
upravljanja, vzdrževanja, uporabe in uživanja naložb ali 
razpolaganja z njimi zagotavlja obravnavo, ki ni manj ugodna 
od tiste, ki jo ta druga pogodbenica zagotavlja svojim 
vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države, kar je 
ugodnejše. 

3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo 
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice 
kakršno koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegij na 
podlagi: 

a) kakršnega koli obstoječega ali prihodnjega 
prostotrgovinskega območja, carinske unije, skupnega 
trga ali drugih oblik regionalnega sodelovanja, katerih 
članica je ali lahko postane ena ali druga pogodbenica, 

b) katerega koli mednarodnega sporazuma ali kakršne koli 
domače zakonodaje, ki se v celoti ali pretežno nanaša na 
obdavčenje. 

4. člen 
Razlastitev 

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice se na ozemlju druge 
pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v zvezi 
z njimi sprejeti drugi ukrepi z enakovrednim učinkom, kot ga 
ima razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju "razlastitev"), 
razen če so v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, 
v skladu z zakonitim postopkom in za takojšnje, ustrezno in 
učinkovito nadomestilo. 
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2. Tako nadomestilo je enako tržni vrednosti razlaščene naložbe 
tik pred razlastitvijo ali preden je nameravana razlastitev 
postala splošno znana, kar se je zgodilo prej, in se plača 
skupaj z obrestmi po veljavni, z zakoni ali drugimi predpisi te 
pogodbenice predpisani obrestni meri od dneva zapadlosti 
do dneva plačila. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima pravico 
zahtevati, da sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice 
takoj pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v 
skladu z načeli iz tega člena. 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije, 
narodne vstaje, izrednega stanja ali kakega podobnega dogodka 
na ozemlju druge pogodbenice, ta pogodbenica zagotovi v zvezi 
s takimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino ali 
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, nič manj ugodno obravnavo kot 
svojim vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države, kar je 
za vlagatelja ugodnejše. Vsako plačilo, opravljeno na podlagi tega 
člena, je takoj unovčljivo in prosto prenosljivo v prosto uporabljivi 
valuti. 

6. člen 
Prenos plačil 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice 
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami, in zlasti, 
vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje 
ali razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo; 

d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora; 

g) zaslužkov ali drugih prejemkov državljanov druge 
pogodbenice, ki so zaposleni in jim je dovoljeno delati v 
zvezi z naložbo na njenem ozemlju. 

2. Vsaka pogodbenica nadalje jamči, da se prenosi opravijo v 
prosto uporabljivih valutah po tržnem menjalnem tečaju, ki 
velja na dan prenosa. 

7. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta imenuje, opravi plačilo svojemu 
vlagatelju na podlagi jamstva, ki pokriva nekomercialno tveganje, 
danega v zvezi z naložbo na ozemlju druge pogodbenice, potem 
ta druga pogodbenica, ne da bi posegala v pravice prve 
pogodbenice iz 9. člena, prizna prenos vseh pravic in terjatev 
vlagatelja na prvo pogodbenico ali njeno agencijo, ki jih bo ta 
upravičena uresničevati na podlagi subrogacije v enakem obsegu 
kot odškodovana stranka. 

8. člen 
Spori med vlagateljem in pogodbenico 

1. Vsak spor med vlagateljem ene pogodbenice in drugo 
pogodbenico se rešuje po mirni poti. 

2. Če tak spor ne more biti rešen v treh (3) mesecih po datumu 
zahteve za rešitev, lahko prizadeti vlagatelj predloži spor 
bodisi: 

a) pristojnemu sodišču pogodbenice ali 

b) v spravo ali arbitražo prek Mednarodnega centra za 
reševanje investicijskih sporov (ICSID), če sta 
pogodbenici tega sporazuma državi pogodbenici 
Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami 
in državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis 
v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965, ali 

c) ad hoc arbitražnemu sodišču, ki se, če se stranki v sporu 
ne dogovorita drugače, ustanovi po Arbitražnih pravilih 
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko 
pravo (UNCITRAL). 

3. Razsodba je dokončna in zavezujoča za stranki v sporu in 
se izvrši v skladu z zakoni pogodbenice v sporu. 

9. člen 
Spori med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, kolikor je mogoče, rešujejo s pogajanji. 

2. Če spora tako ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih po 
datumu, ko je ena ali druga pogodbenica zahtevala ta 
pogajanja, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
predloži arbitražnemu sodišču. 

3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer 
na naslednji način. Vsaka pogodbenica imenuje enega člana 
arbitražnega sodišča v dveh (2) mesecih po prejemu zahtevka 
za arbitražo. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje 
države, ki se po odobritvi obeh pogodbenic imenuje za 
predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik se imenuje v 
treh (3) mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva 
člana. 

4. Če potrebna jmenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali iz 
kakršnega koli drugega razloga ne more opraviti te naloge, 
se zaprosi podpredsednik, da opravi potrebna imenovanja. 
Če je podpredsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali 
če tudi on ne more opraviti te naloge, se zaprosi po funkciji 
naslednji najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan 
ene ali druge pogodbenice ali iz kakršnega koli drugega 
razloga ne more opraviti te naloge, da opravi potrebna 
imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in 
zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške člana 
arbitražnega sodišča, ki ga je sama imenovala, in stroške 
svojega zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici 
prevzameta stroške za predsednika in druge stroške v enakih 
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delih. Glede delitve stroškov lahko arbitražno sodišče odloči 
tudi drugače. Glede vseh drugih zadev arbitražno sodišče 
samo določi svoj poslovnik. 

10. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg 
tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi 
naložbam vlagateljev iz druge pogodbenice zagotavljala 
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bodo taka 
pravila v obsegu, kolikor so ugodnejša, prevladala nad tem 
sporazumom. 

11. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe ne glede na to, ali so 
bile izvedene pred začetkom njegove veljavnosti ali po njem, 
vendar pa se ne uporablja za noben spor v zvezi z naložbo, ki se 
je začel, ali za nobeno terjatev v zvezi z naložbo, ki je bila 
poravnana, pred začetkom veljavnosti tega sporazuma. 

12. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti 

1. Pogodbenici se uradno obvestita, ko so izpolnjene ustavne 
zahteve za začetek veljavnosti sporazuma. Sporazum začne 
veljati trideseti (30.) dan po datumu prejema zadnjega 
uradnega obvestila. 

2. Sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se pod 
istimi pogoji šteje za obnovljenega za nadaljnjih deset (10) let 
in tako dalje, če ena ali druga pogodbenica vsaj dvanajst (12) 
mesecev pred iztekom veljavnosti pisno ne obvesti druge 
pogodbenice o svoji nameri, da sporazum odpoveduje. 

3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja 
veljavnosti sporazuma, veljajo določbe od 1. do 11. člena še 
za obdobje desetih (10) let po datumu prenehanja veljavnosti 
tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Bangkoku dne 18. februarja 2000 v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

dr. Marjan Senjur l.r. 

Za Vlado 
Kraljevine Tajske 

dr. Surin Pitsuvvan l.r. 

Protokol 

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kraljevine Tajske o spodbujanju in zaščiti naložb sta se podpisana, 
ki sta ju pravilno pooblastili njuni vladi, dodatno sporazumela še o 
spodaj navedenem, kar se upošteva kot sestavni del omenjenega 
sporazuma. 

Glede 2. člena se razume, da morajo za zdaj tuje naložbe na 
Tajskem in nato tudi spremembe njihovih oblik posebej pisno 
odobriti pristojni organi Tajske, da bi vlagatelji lahko vlagali zahtevke 
na podlagi sporazuma o zaščiti naložb. 

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Bangkoku dne 18. februarja 2000 v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

dr. Marjan Senjur, l.r. 

Za Vlado 
Kraljevine Tajske 

dr. Surin Pitsuvvan, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske 
o spodbujanju in zaščiti naložb, ki ga je za Republiko Slovenijo 
podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj, gospod dr. 
Marjan Senj ur, za Kraljevino Tajsko pa minister za zunanje zadeve, 
gospod dr. Surin Pitsuwan, je bil podpisan v Bangkoku, 18. februarja 
2000, v angleškem jeziku. 

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb je recipročen, bilateralen 
akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka 
kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja pravne varnosti 
naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz 
tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 

ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama, 
je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se šteje za obnovljenega 
za nadaljnja desetletna obdobja, razen če ena ali druga 
pogodbenica vsaj dvanajst mesecev pred iztekom veljavnosti 
pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da sporazum 
odpoveduje. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na 
način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma 
veljale še nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za 
naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti 
sporazuma. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Nadomestitev 

BESEDILA PREDLOGA ZAKONA 0 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 

TROŠARINAH (ZTro-B) 

■ EPA 1149-11- 

Franci ROKAVEC Besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o trošarinah nadomešča z novim besedilom. 

Ljubljana, 13/4-2000 
Franci ROKAVEC 

DRŽAVNI ZBOR RS 

NADOMESTITEV BESEDILA PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O TROŠARINAH, 
vloženega 12/4-2000 

Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 13/4-2000 

DRŽAVNI ZBOR RS 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97) vlaga 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TROŠARINAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem po HITREM POSTOPKU. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bom kot predlagatelj 
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

Franci ROKAVEC 

17. maj 2000 39 poročevalec, št. 36 



UVOD da se prične s plačevanjem trošarine malim proizvajalcem žganja 
za proizvedeno domače žganje šele z 31. marcem 2002 

I. OCENA STANJA 

Z spremembo in dopolnitvijo zakona o trošarinah UR.list 52/99, je 
bilo določeno, da se za plačevanje trošarine malim proizvajalcem 
žganja, določi prehodno obdobje od leta 2002 do leta 2005. Kjer 
so razlage vladne službe za zakonodajo, da predlagana novela 
zakona vsebuje vmesno obdobje od leta 2002- 2005 do takrat pa 
ostaja polna trošarinska stopnja. Posledica takega tolmačenja 
zakona, ki ne sledi obrazložitvam in razpravam v Državnem 
zboru in Državnem svetu pri sprejemanju novele je, da se določbe 
zakona izvajajo. Namen predlagatelja in zakonodajalca je bil jasen, 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S tem zakonom želimo konkretizirati določbe novele zakona o 
trošarinah (Ur. list RS št. 52/99 in 57/99) ter dejansko omogočiti 
uvedbo prehodnega obdobja za male proizvajalce žganja. 

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Zaradi spremembe zakona ne pričakujemo finančnih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o trošarinah (Uradni list št. 84/98, 52/99 in 57/99 se v 
tretjem odstavku 45. člena črta drugi stavek. 

2. člen 

Za 45. členom se doda nov 

45. a člen 
(mali proizvajalci domačega žganja) 

Mali proizvajalci domačega žganja pričnejo plačevati trošarino za 
proizvedeno domače žganje za preteklo leto s 31. marcem 2002. 

Prvo plačilo trošarine za proizvedeno domače žganje se določi 
31. marca 2002 v višini 33.000,00 SIT za 100 % prostominske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. marcem 
2004 se trošarina od proizvedenega domačega žganja določi v 
višini 66.000,00 SIT za 100 % prostominske vsebnosti alkohola 
na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. marcem 2005 se trošarina 
od proizvedenega domačega žganja določi v višini 100.000,00 
SIT za 100 % prostominske vsebnosti alkohola na en hektoliter 
čistega alkohola. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Določilo j. člena črta v tretjem odstavku 45. člena drugi stavek, ki 
ga zaradi nejasnosti nadomeščam z novim, 45. a členom, ki jasno 
izraža odločitev zakonodajalca, da se plačevanje trošarine za 

male proizvajalce žganja za proizvedeno domačo žganje za 
preteklo leto prične z 31. marcem 2002. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

45. člen 
(mali proizvajalci vina in žganja) 

(1) Proizvajalec alkoholnih pijač iz drugega odstavka 17. člena 
tega zakona, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja, 
obračunava in plačuje trošarino po določbah tega člena. 

(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka plačuje trošarino za 
proizvedene količine alkoholnih pijač v koledarskem 
letu,zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo. 

(3) Trošarina za proizvedene količine vina se plačuje po stopnji,ki 
velja na dan 30. novembra oziroma za vina posebnih trgatev 
na dan 31. marca, trošarina za proizvedene količine žganja 
pa po stopnjah, ki veljajo na dan 31. marca tekočega leta. Z 
31. marcem2002 se trošarina od proizvedenega domačega 
žganja določi v višini 33.000 tolarjev za 100% prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. 
marcem 2004 se trošarina od proizvedenega domačega 

žganja določi v višini 66.000 tolarjev za 100% prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. 
marcem 2005 se trošarina od proizvedenega domačega 
žganja določi v višini 100.000 tolarjev za 100% prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. 

(4) Proizvajalec predloži obračun trošarine za vino do 
31.decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina 
posebnih trgatev in žganje pa do 30. aprila tekočega leta. 

(5) Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, in ministra, pristojnega za finance, lahko Vlada 
Republike Slovenije malim proizvajalcem žganja zmanjša 
trošarino za 50%. 

(6) Obračunana trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi 
obračuna. 

(7) Zgornjo mejo količine za lastno rabo iz drugega 
odstavka,predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z 
ministrom,pristojnim za kmetijstvo. 

(8) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše 
minister,pristojen za finance. 
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Soglasje 

K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 

STATUTA JAVNEGA ZAVODA RTV 

SLOVENIJA (OdSSRTV-A) 

- EPA 1172-11- 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predsednik Državnega zbora RS 
gospod dr. Janez Podobnik 

Zadeva: Soglasje k Spremembam in dopolnitvam 
statuta Javnega zavoda RTV Slovenija 

Spoštovani predsednik! 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
RTV Slovenija, ki ga je Državni zbor sprejel 26.10.1999, je 
Svet RTV Slovenija na 17. redni seji, dne 20. aprila 2000, 
sprejel Spremembe in dopolnitve statuta Javnega zavoda RTV 
Slovenija. 

Predložene spremembe in dopolnitve se v večjem delu 
nanašajo na uskladitev s spremembo tako Zakona o RTV kot 
splošne zakonodaje. Z dopolnitvijo statutarnih določil, ki se 

nanašajo na organiziranje, vodenje, pristojnosti in 
odgovornosti, pa naj bi se začela tudi vsebinska preobrazba 
nacionalne RTV, ki terja novo sodobno evropsko 
organizacijsko shemo in nov pogled na porazdelitev 
odgovornosti ter združitev programskih in poslovnih funkcij. 

Ker spremembe statuta začnejo veljati z dnem, ko nanje da 
soglasje parlament, Vas naprošava, da priložene Spremembe 
in dopolnitve Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija uvrstite 
na dnevni red ene od naslednjih sej Državnega zbora RS. 

S spoštovanjem! 

Janez Čadež 
generalni direktor RTV Slovenija 

mag. Janez Kocijančič 
predsednik Sveta RTV Slovenija 
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RADIOTELEVIZIJA fl SLOVENIJA 

SVET RTV SLOVENIJA - Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana 

Na podlagi 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, 18/94, 29/94, 
73/94-odl. US. 73/98-odl. US, 88/99, 90/99, 102/99-sklep US ) ter 31. člena Statuta 

javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Ur. list RS, št. 66/95) je Svet RTV 
Slovenija na 17. redni seji, dne 20. aprila 2000, sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 

1. UVOD 

RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA JAVNEGA 
ZAVODA RTV SLOVENIJA 

Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija je potrebno uskladiti z določbami zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) najkasneje v 6 
mesecih po njegovi uveljavitvi (12.člen ZRTVS-B). Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 88/99) je začel veljati 30.10.1999. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih določa ZRTVS-B uvajajo nekatere novosti na področju 
financiranja, upravljanja, vodenja in nadzora javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. 
Naročnina za programe RTV Slovenija je poslej prispevek za programe RTV Slovenija, ki 
sodi v kategorijo javnih dajatev. Zato je potrebno prilagoditi del Statuta, ki govori o 
dejavnostih, potrebnih za delovanje javnega zavoda RTV Slovenija. Sprememba, ki jo uvaja 
ZRTVS-B na področju upravljanja zavoda, pa govori o soglasju predstavništev zaposlenih v 
uredništvu, ki po novem predstavlja le mnenje k imenovanju odgovornih urednikov 
programov. 

V poglavju o dejavnostih RTV Slovenija so dodane nekatere vsebine, ki so nastale sočasno s 
tehnološkim razvojem elektronskih medijev v zadnjem obdobju (Internet), ali pa so posledica 
razširitve programske ponudbe - radijski program za informiranje tuje javnosti. Velik del 
dejavnosti se odvija tudi v OE Televizijska produkcija in OE Radijska produkcija. Dodane so 
alineje, ki opredeljuje dejavnost produkcijskih in postprodukcijksih mobilnih in stacionarnih 
tehnično tehnoloških sistemov. Na področju založništva kaset in plošč so dodane dejavnosti. 
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ki opredeljujejo predvsem trgovinsko dejavnost, ki jo opravlja OE Založba kaset in plošč. 
Dejavnost omenjene organizacijske enote sodi s področje storitvene dejavnosti, ki ni 
neposredno povezana s produkcijo radijskih in televizijskih programov. Kljub predvideni 
organizacijski izločitvi tovrstnih organizacijskih enot. je potrebno zagotoviti pogoje za 
nemoteno delovanje tudi za čas, ko so organizacijsko še del javnega zavoda RTV Slovenija. 

V programski enoti Televizija Slovenija so uvedene nove uredniške producentske enote. 
Obstoječa organiziranost programske enote TA' Slovenija, ki jo je vzpostavil Statut javnega 
zavoda RTV Slovenija iz leia 1995, ni v skladu s trendi razvoja javnih nacionalnih televizij po 
svetu. Upravljanje in vodenje, kakor tudi kompetenčna razmerja in s tem povezana 
odgovornost, so v prenekaterem delu PE TVS do skrajnosti zapleteni, kar razširja 
nesporazume, zamegljuje pristojnosti in resno ovira postopke in sistem načrtovanja, 
dogovarjanja in usklajevanja, predvsem pa realizacijo programsko produkcijskih načrtov. 
Novi predlog strukture uredniško producentskih enot izhaja iz temeljite analize dosedanjih 
struktur ter temelji po eni strani na temeljnih programskih funkcijah javne televizije z 
nacionalnim programom, po drugi strani pa izhaja iz načela o združevanju po načinu 
delovanja sorodnih programsko produkcijskih skupin. V programski enoti Radio Slovenija jc 
iz podobnih razlogov uvedena nova uredniško producentska enota. Predlog za ustanovitev 
nove uredniško producentske enote izhaja iz narave sodobnega izobraževalnega programa. 

Delovanje organizacijskih enot radijske in televizijske produkcije je natančneje opredeljeno z 
vidika letnih programsko poslovnih načrtov, internega poslovanja in bolje opredeljenega 
pojma tehnične kvalitete produciranih programov. 

Opredeljena je večja samostojnost direktorjev radijskih in televizijskih programov v 
italijanskem in madžarskem jeziku, ki poslej samostojno pripravljata in urejata regionalna 
radijska in televizijska programa. Tudi organizacijska enota Glasbena produkcija bo poslej 
tesnejše umeščena v skupne letne programsko produkcijske plane. Odgovornost za izvedbo 
letnih planov bo v bodoče omejena le na vodjo Glasbene produkcije 

Za osrednja vodilna mesta je poslej potrebno imeti 5 let delovnih izkušenj. Določitev petih let 
izkušenj za osrednja vodilna mesta pomeni po eni strani izenačitev do sedaj različno 
zahtevanih izkušenj, predvsem pa vzpostavlja zahtevo po večjih predhodno pridobljenih 
izkušnjah kandidatov za vodilna mesta, lzčiščena je tudi strukturo vertikalne odgovornosti na 
posameznih nivojih pristojnosti oz. vodenja. 

II BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) V 3. členu statuta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Ur. I. RS. št. 66/95) 

se v prvem odstavku črta besedilo "kratice RTV v sredini". 

(2) Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Evidenco, hrambo in uporabo žiga določi generalni direktor zavoda z 
navodilom.". 
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Obrazložitev. 

Predlagano besedilo omogoča žig zavoda uskladili s celostno podobo zavoda 
Ker pa ima zavod več žigov, je nujno potrebno evidenco, hrambo in uporabo žigov urediti z navodilom 
generalnega direktorja" 

2. člen 

V 6. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi: 

"V odsotnosti generalnega direktorja RTV Slovenija zastopa in predstavlja RTV 

Slovenija s pisnim pooblastilom generalnega direktorja za največ 60 dni drugi 
vodstveni aii vodilni delavec. K pooblastilu za več kot 60 dni da soglasje Svet 
RTV Slovenija.". 

Obrazložitev: 

Generalni direktor lahko v času svoje odsotnosti pisno pooblasti za zastopanje in predstavljanje RTV 
Slovenija drugega vodstvenega ali vodilnega delavca in ne le programske direktorje ali vodstvene 
delavce, vendar mora k pooblastilu za več kot 60 dni dati soglasje Svet RTV Slovenija. 

3. člen 

(1) V 7. členu se v peti alinei 1. točke besedilo "za tujo javnost" nadomesti z 

besedilom "tuje javnosti;". 

(2) V 1. točki 7. člena se na koncu sedme alinee pika nadomesti s podpičjem in doda 
nova osma alinea, ki se glasi: 

uvajanje novih vsebinsko tehnoloških pristopov.". 

(3) V 1. točki 7. člena osma alinea postane deveta in deveta alinea postane deseta 

alinea, za katero se doda nova enasjta alinea, ki se glasi: 

sodelovanje z javnimi programskimi institucijami s področja nacionalne 

kinomatografije;". 

(4) V 1. točki 7. člena enajsta alinea postane dvanajsta in dvanajsta alinea postane 

trinajsta alinea, za katero se doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi: 

"- obveščanje slepih in gluhih državljanov v za njih prilagojenih tehnikah;". 

(5) V 1. točki 7. člena se doda nova šifra dejavnosti, ki se glasi: 
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"M/80.422 - izobraževanje preko radijskih in televizijskih oddaj ter drugo 
izobraževanje.". 

Obrazložitev 

Radijska in 7V dejavnost je razširjena z vsebinami s katenmi se zavod RTVSIovenija ob sprejemu 
sedanjega statuta še ni ukvarjal 
Gre za uvajanje nekaterih novih vsebinsko tehnoloških pnstopov kot je interenet , izobraževanje in 
obveščanje slepih in gluhih državljanov. 
Zagotavlja se tudi pravna podlaga za kontinuirano sodelovanje in uresničevanje dolgoročnih 
sporazumov oz. pogodb med RTV Slovenija in javnimi programskimi institucijami s področja nacionalne 
kinemotografije 

(6) V 2. točki 7. člena se v šifri dejavnosti "K/73.103" številka "103" nadomesti s 

številko "102". 

(7) V 2. točki 7. člena se v šifri dejavnosti "K/74.20" za številko "20" doda številka 
"4" ter se besedilo prve alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

"- izgradnja, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in razvoj na 
področjih graditve, instaliranja, vzdrževanja in obratovanja RTV objektov 
in naprav RTV prenosnega omrežja, tehnično tehnoloških in energetskih 
sistemov za oddajanje in produkcijo RTV programov;". 

(8) V 2. točki 7. člena se v novi šifri dejavnosti K/74.204 doda nova druga alinea, ki 
se glasi: 

"- izdelovanje investicijsko tehnične dokumentacije za graditev in za nabavo 
radiodifuznih objektov in naprav ter RTV produkcijskih in energetskih 
tehnično tehnoloških sistemov;". 

(9) V 2. točki 7. člena se pred šifro dejavnosti "K/74.30" črta šifra dejavnosti 
"K/74.20" z besedilom. 

(10) V 2. točki 7. člena se v šifri dejavnosti "K/74.30" za besedo "naprave" doda 
besedilo "ter produkcijsko tehnično tehnološke RTV sisteme;". 

(11) V 2. točki 7. člena se v šifri dejavnosti "DI/32.20" številka "20" nadomesti s 
številko "300". 

(12) V 2. točki 7. člena se črta šifra dejavnosti "0/92.12" z besedilom. 

(13) V 2. točki 7. člena se dodajo nove šifre dejavnosti z besedilom, ki se glasijo: 

"0/92.20 - produkcija radijskih in TV programov; 
- dejavnost produkcijskih in postprodukcijskih mobilnih in stacionarnih 

radijskih in televizijskih tehnično tehnoloških sistemov; 
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DL/32.300 - vzdrževanje RTV oddajnih produkcijskih in energetskih 
tehnično tehnoloških sistemov; 

K/72.20 - računalniško informacijska dejavnost.". 

Obrazložitev: 

Področje dejavnosti RTV tehnike je bilo v statutu opredeljeno predvsem glede na tehnično tehnološko 
dejavnost organizacijske enote Oddajniki in zveze, zato ker to dejavnost dovolj natančno opredeljuje 
tudi zakon o RTV Slovenija. 
Velik segment te dejavnosti pa se odvija tudi v organizacijskih enotah RA in 7V produkcija, predvsem 
tisti, ki opredeiljuje dejavnost produkcijskih in postprodukcijskih mobilnih in stacionarnih radijskih in TV 
tehnično tehnoloških sistemov. 
V sprememah so zajete tudi dejavnosti vezane na elektro energetske sisteme zavoda. 

(14) Pred 4. točko 7. člena se črta besedilo "Dejavnosti RTV Slovenija, potrebne za 
delovanje javnega zavoda RTV Slovenija:". 

(15) V 4. točki 7. člena se za šifro "DE 22/32" dodajo nove šifre dejavnosti, ki se 

glasijo: 

"G 51.43 - trgovina na debelo z gramofonskimi ploščami, kasetami, 
laserskimi ploščami in videokasetami; 

G 52.45 - trgovina na drobno z gramofonskimi ploščami, posnetimi 
magnetofonskimi in video trakovi, laserskimi ploščami in kasetami; 

G 52.61 - trgovina na drobno po pošti, prek oglasov, katalogov, modelov ali 
s podobnimi načini prodaje, kot je prodaja preko TV ali telefona; 

G 52.62 - trgovina na drobno z raznovrstnimi izdelki na premičnih 
stojnicah, na javnih mestih ali na tržnicah; 

G 52.63 - trgovina na drobno raznovrstnih proizvodov na druge načine: 
prodaja od vrat do vrat, prodaja prek prodajnih avtomatov, prodaja prek 
potujočih prodajalcev.". 

Obrazložitev: 

Ne glede na bodočo organiziranost sedanje ZKP je sedaj dejstvo, da RTV v okviru te dajavnosti opravlja 
tudi navedene storitve in mora biti za to ustrezno registriran. Tudi v kolikor bi RTV razmišljala o opustitvi 
dela dejavnosti je povsem verjetno, da bi določene izdelke prodajala bodisi samostojno bodisi preko 
drugih. Tudi v tem primeru je potrebna takšna registracija 

(16) V 5. točki 7. člena se pri šifri dejavnosti "DE/22.11" črta druga alinea. 

Obrazložitev: redakcijski propravek 
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4. Člen 

V 8. členu se v prvem odstavku za besedo "organizacijsko" doda vejica in beseda 

"tehnično". 

Obrazložitev 

Uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 

5. člen 

(1) V 9. členu se v 6. točki besedilo "Magyar Nemzetsegi Musorok Lendvai 
Szerkesztoseg" nadomesti z besedilom "Magyar Musorok Studioja, Lendva,". 

(2) Na koncu 9. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi: 

"10. Organizacijska enota SKUPNE DEJAVNOSTI.". 

Obrazložitev: 

Glede na to, da določene službe opravljajo dejavnosti, ki so nujne tako za opravljanje temeljne 
dejavnosti kot za zavod v celoti, je smiselno, da so organizacijsko opredeljene in navedene v statutu kot 
posebna organizacijska enota. 

6. člen 

(1) V 11. členu se v prvem odstavku beseda "tele" nadomesti z besedo "naslednje". 

(2) V prvem odstavku se za besedami "uredniško-producentske enote" doda kratica 

"(UPE):". 

(3) V prvem odstavku se prva, druga in tretja alinea nadomesti z novo prvo, drugo, 
tretjo, četrto, peto, šesto in sedmo alineo, ki se glasijo: 

UPE informativnih programov, 
- UPE izobraževalnih programov, 
- UPE kulturnih in umetniških programov, 
- UPE dokumentarnih programov, 
- UPE otroških in mladinskih programov, 
- UPE razvedrilnih programov, 
- UPE športnih programov.". 

Obrazložitev: 

Obstoječa organiziranost programske enote TV Slovenija, ki jo je vzpostavil Statut javnega zavoda RTV 
Slovenija iz leta 1995, ni v skladu s trendi razvoja javnih nacionalnih televizij po svetu, zato se na stopnji 
preživetih modelov PE TVS ne more prilagoditi sodobnim oblikam takoimenovanega projektnega 
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vodenja. Upravljanje in vodenje, kakor tudi kompetentna razmerja in s tem povezana odgovornost, so v 
prenekaterem delu PE TVS do skrajnosti zapleteni, kar razširja nesporazume, zamegljuje pristojnosti in 
resno ovira postopke in sistem načrtovanja, dogovarjanja in usklajevanja, predvsem pa realizacijo 
programsko produkcijskih načrtov. 
Sedanja organizacijska povezanost programov povzroča neobvladljivost nujnega nadzora ter ohlapno 
transmisijo odločanja. Težave se kažejo v načrtovanju, uresničevanju in končni analitični presoji o 
smotrnosti ali upravičenosti uredniških odločitev, čutiti je pomanjkanje interakcije ustvarjalnega procesa 
med zasnovo in končnim izdelkom, obenem pa je onemogočena potencialna ustvarjalna energija za 
strokovno obrtni razvoj posameznih zvrsti in žanrov 
Vodjem uredniško producentskih enot (odgovornim urednikom) so bile dodeljene preobsežne in po 
programskem namenu, zvrsteh in načinu proizvodnje docela različne skupine (programi). 
Novi predlog stmkture uredniško producentskih enot izhaja iz temeljite analize dosedanjih stmktur ter 
temelji po eni strani na temeljnih programskih funkcijah javne televizije z nacionalnim programom, po 
drugi strani pa izhaja iz načela o združevanju po načinu delovanja sorodnih programsko produkcijskih 
skupin. 

Komisija vodstva Zavoda zadolžena za pripravo predloga sprememb in dopolnitev statuta Zavoda RTV 
Slovenija se ne strinja z vloženim amandmajem statutarne komisije, ki je zapisan v predlogu B) 

7. člen 

V 12. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Strukturo programov v uredniško producentskih enotah na predlog 
dogovornega urednika in ob soglasju direktorja programa določi generalni 
direktor z organizacijskim aktom. 

Uredništvo v smislu 35. člena ZJG tvorijo vsi programski delavci posamezne 
uredniško producentske enote.". 

Obrazložitev: 

Zakon ureja temeljna statusna vprašanja, temeljna organizacijska vprašanja pa statut, ki ga sprejema 
svet. Statut ne ureja podrobne strukture in notranje organizacije TV oz. radijskih programov, zato je 
predvideno, da to opredeli na predlog odgovornega urednika in ob soglasju direktorja programov 
generalni direktor z organizacijskim aktom. 

8. člen 

(1) V 14. členu se v prvem odstavku beseda "tele" nadomesti z besedo "naslednje". 

(2) V prvem dostavku se za besedo "enote" doda kratica "(UPE):". 

(3) V prvi, drugi in tretji alinei prvega odstavka se na začetku besedila vsake alinee 
doda kratica "UPE". 

(4) Na koncu tretje alinee prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda nova 
četrta alinea, ki se glasi: 

"- UPE izobraževalni programi.". 
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Obrazložitev: 

Predlog za ustanovitev nove uredniško producentske enote izhaja iz narave sodobnega 
izobraževalnega programa. Način dela te redakcije se je v nekaj letih povsem spremenil Hitri razvoj 
družbe postavlja v ospredje izobraževanje in ne le informiranje. Izobraževanje namreč združuje največ 
značilnosti sodobnega razvoja (poznavanje sodobnih tehnologij, novih sistemov v demokratični družbi, 
sam družbeni razvoj in njegove težnje). Zaradi tega mora to uredništvo združevati dovolj vidikov, pretok 
informacij mora biti hiter, hkrati pa se ne sme podrejati obstoječim enotam, denimo zgolj informativnemu 
vidiku. Izobraževalna redakcija zahteva poglobljenost zaradi naglih sprememb in specializacij ne ponuja 
le možnosti dostopa do informaciji, ampak tudi poglobljen vpogled v nove pndobitve. 

9. člen 

V 15. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Strukturo programov v uredniško producentskih enotah na predlog 
dogovornega urednika in ob soglasju direktorja programa določi generalni 

direktor z organizacijskim aktom. 

Uredništvo v smislu 35. člena ZJG tvorijo vsi programski delavci posamezne 
uredniško producentske enote.". 

Obrazložitev: 

Zakon ureja temeljna statusna vprašanja, temeljna organizacijska vprašanja pa statut, ki ga sprejema 
svet. Statut ne ureja podrobne strukture in notranje organizacije TV oz. radijskih programov, zato je 
predvideno, da to opredeli na predlog odgovornega urednika in ob soglasju direktorja programov 
generalni direktor z organizacijskim aktom. 

10. člen 

(1) V 16. členu se v prvem odstavku besedilo "po naročilu in za potrebe programov 
Televizije Slovenija izdeluje TV oddaje" nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"zagotavlja tehnične storitve za realizacijo TV oddaj za potrebe uredniško- 
producentskih enot programske enote TV Slovenija.". 

(2) Besedilo tretjega odstavka se spremeni in se glasi: 

"S prostimi produkcijskimi kapacitetami lahko opravlja storitve tudi za 
druge enote v zavodu ali druge interesente.". 

(3) Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

"Predviden obseg dela za uredniško producentske enote se opredeli z letnim 

programsko poslovnim načrtom, izvršuje pa se na osnovi posamičnih naročil. 
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Storitve se obračunavajo na osnovi naročil, opravljenega obsega dela in v 
skladu s ceniki, ki jih določi generalni direktor (interno fakturiranje). 

Pri opravljanju svoje dejavnosti mora TV produkcija zagotavljati tehnično 
kvaliteto produciranih programov v skladu z veljavnimi standardi in 

priporočili.". 

11. člen 

(1) V 17. členu se v prvem odstavku besedilo "po naročilu in za potrebe programov 
Radia Slovenija izdeluje radijske oddaje" nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

" zagotavlja tehnične storitve za realizacijo RA oddaj za potrebe uredniško 
producentskih enot programske enote RA Slovenija.". 

(2) Besedilo tretjega odstavka se spremeni in se glasi: 

"S prostimi produkcijskimi kapacitetami lahko opravlja storitve tudi za 
druge enote v zavodu ali druge interesente.". 

(3) Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

"Predviden obseg dela za uredniško producentske enote se opredeli z letnim 

programsko poslovnim načrtom, izvršuje pa se na osnovi posamičnih naročil. 

Storitve se obračunavajo na osnovi naročil, opravljenega obsega dela in v 

skladu s ceniki, ki jih določi generalni direktor (interno fakturiranje). 

Pri opravljanju svoje dejavnosti mora RA produkcija zagotavljati tehnično 

kvaliteto produciranih programov v skladu z veljavnimi standardi in 
piriporočili.". 

Obrazložitev 16 in 17. člena: 

Oprdelitev oryanizaicjskih enot TV in RA produkcija ni bila dotovolj natančna, predvsem v segmentih 
opravljanja storitev za druge enote zavoda, kot tudi za zunanje interesente 
Opredeliti je bilo potrebno tudi odgovornost produkcijskih enot za kvaliteto produciranih programov. 

12. člen 

18. člen se spremeni in se glasi: 

"Regionalni RTV Center Koper-Capodistria z lastno radijsko in TV produkcijo 
ustvarja, pripravlja in oddaja regionalni radijski in TV program, radijski in TV 

program za italijansko narodnostno skupnost, radijski in TV program za 
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slovensko manjšino v Italiji ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in TV 
programe.". 

Obrazložitev: 

Sprememba tega člena je pogojena in smiselno prilagojena spremembam 11. in 14 člena statuta. 

13. člen 

19. člen se spremeni in se glasi: 

"TV in radijske programe iz prejšnjega člena pripravljajo naslednje uredniško 
producentske enote: 

UPE TV program za italijansko narodno skupnost, 
UPE radijski program za italijansko narodno skupnost, 

UPE regionalni TV program, 

UPE regionalni radijski program. 

Pripravo radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost 
vodita in usklajujeta odgovorna urednika v sodelovanju in soglasju direktorja 
radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost. 

Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in usklajuje vodja 

regionalnega RTV centra.". 

Obrazložitev: 

Sprememba tega člena je pogojena in smiselno prilagojena spremembam 12. in 15. člena statuta. 

14. člen 

20. člen se spremeni in se glasi: 

"Regionalni RTV Center Maribor z lastno radijsko in TV produkcijo ustvarja, 
pripravlja in oddaja regionalni radijski in TV program, radijski in TV program 

za madžarsko narodnostno skupnost, radijski in TV program za slovensko 
manjšino v Avstriji in Madžarski ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in 
TV programe ter oddaje v tujih jezikih.". 

Obrazložitev: 

Sprememba tega člena je pogojena in smiselno prilagojena spremembam 11. in 14 člena statuta. 
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15. člen 
21. člen se spremeni in se glasi: 

"TV in radijske programe iz prejšnjega člena pripravljajo naslednje uredniško 

producentske enote: 
UPE TV program za madžarsko narodno skupnost, 

UPE radijski program za madžarsko narodno skupnost, 
UPE regionalni TV program, 
UPE regionalni radijski program. 

Pripravo radijskega in televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost 

vodita in usklajujeta odgovorna urednika v sodelovanju in soglasju direktorja 

radijskega in televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost. 

Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in usklajuje vodja 
regionalnega RTV centra.". 

Obrazložitev: 

Sprememba tega člena je pogojena in smiselno prilagojena spremembam 12. in 15. člena statuta 

16. člen 

V 22. členu se za besedo "naročilu" doda besedilo "ali v sodelovanju". 

Obrazložitev: 

Opredeljujemo delno že sedanje stanje, predvsem pa tudi morebitni bodoči razvoj. Produkcija glasbe z 
orkestroma in zborovskimi ansambli ni namenjena izključno zadovoljevanju potreb programov ampak 
postaja tudi samostojna kulturna dejavnost v okviru zavoda namenjena tudi širšemu občinstvu. Zaradi 
tega ne more delati le po naročilu programskih uredništev v zavodu. 

17. člen 

23. člen se spremeni in se glasi: 

"Produkcijska razmerja med vodstvi radijskih in TV programov ter Glasbeno 

produkcijo temelje na skupnih letnih programsko produkcijskih planih. 

V programsko produkcijskih planih se opredelijo tudi finančni odnosi za izvedbo 

dogovorjenega programa. 
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Za realizacijo glasbeno produkcijskega sporeda za koncertne programe ter za 

umetniško raven ansamblov in zborov skrbi in odgovarja vodja glasbene 
produkcije.". 

Obrazložitev: 

Iz spremembe gornjega člena in tudi sicer je potrebno zagotoviti, da bo vodja te enote imel tako 
odgovornost za poslovanje (tudi s finančnimi sredstvi), kot tudi osnovne pravice iz vodenja, torej, da bo 
tisto, kar je skupaj dogovorjeno našlo svoje mesto tudi pri ustrezni delitvi stroškov 

18. člen 

V 24. členu se v prvem odstavku besedilo "razen avdio in video storitev" nadomesti z 
besedilom "ki se nanašajo na to enoto.". 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

19. člen 

(1) Pred 26. členom se v naslovu pod točko "3. Notranja organizacija dela in 
poslovanja" doda besedilo "ter enote za podporo in nove aktivnosti". 

(2) V 26. členu se v prvem odstavku črta besedilo "in delovanja služb". 

(3) Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Za nemoteno izvajanje programskih funkcij se lahko oblikujejo sektorji in 
službe, ki so lahko na nivoju zavoda (skupne dejavnosti) ali znotraj 
programskih enot oz. regionalnega centra. 

Sektorje, službe ali nove dejavnosti vodijo od generalnega direktorja 
imenovane osebe, ki mu redno poročajo o svojih aktivnostih.". 

Obrazložitev: 

V dosedanji statutarni ureditvi je bilo področje organiziranosti pomankljivo urejeno Sedaj poudarjamo, 
da mora biti področje organiziranosti na vseh nivojih urejeno z obveznim aktom generalnega direktorja. 
To, da v zavodu nimamo le enot naštetih v 9. členu je vsakomur jasno. Odločili smo se. da tudi sedaj ne 
zapišemo obvezno organizacijo drugih nujnih služb, ampak to prepustimo organizacjskemu predpisu 
generalnega direktorja. To velja tudi za aktivnosti, ki jih RTV tako kot podobne inštitucije pričenja 
izvajati Prav tako določamo tudi, kdo je pristojen za imenovanje vodij teh služb. 

20. člen 

(1) V 27. členu se v prvem odstavku Črtata besedi "RTV Slovenija". 
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(2) V prvem odstavku se za besedo "ureja" dodata novi besedi "RTV Slovenija". 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

21. člen 

(1) V 31. Členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni in se glasi: 

"o razvojnih načrtih,". 

(2) Za 3. točko prvega odstavka se doda nova točka 3.a. ki se glasi: 

"3.a o letnih programsko poslovnih načrtih RTV Slovenija in o njihovih 
spremembah,". 

(3) Besedilo 4. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"o predlogu spremembe višine RTV prispevka,". 

(4) 5. točka prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

"sprejema zaključni račun ter odloča o uporabi presežka prihodkov nad 
odhodki, oz. sklepa o načinu pokrivanja izgube,". 

(5) V 8. točki prvega odstavka se besedilo "s finančnim načrtom" nadomesti z 
besedilom "(temeljnih razmerjih programskih vsebin in zvrsti),". 

(6) 9. točka prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

"o sprejemu pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in 
radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV 

prispevka,". 

(7) Črta se drugi odstavek 31. člena, tretji odstavek postane nov drugi odstavek. 

(8) Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

" Odločbe Sveta so dokončne. Zoper njih je dopustno sodno varstvo.". 

Obrazložitev: 

št. 3. in št. 3.a: gre za razdelitev na večletne razvojne načrte in v točki 3. a. za običajne letne načrte. 

št. 4. nujno potrebna uskladitev z zakonom o RTV Slovenija, Svet namreč sedaj predlaga spremembo 
višine prispevka, vlada oziroma državni zbor pa to sprejemata 
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št. 5. gre za potrebno dikcijo na osnovi zakona o računovodstvu. 

št. 8. I/ izogib nesporazumom in iz njih izhajajočim zapletom, ki so dolga leta izhajali iz različnega 
razumevanja terminov oz. presplošne oznake "programska shema", je neobhodno potrebno z dodatkom 
v oklepaju jasno in nedvoumno opredeliti pojem v konkretnem primeru. Gre torje za "temeljno razmehe 
programskih vsebin in zvrsti", ki jih producira oz. predvaja javna televizija v svojem nacionalnem 
programu. 

št. 9. nujno potrebna uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 

št 10. redakcijski popravek 

22. člen 

(!) V 32. členu se črta besedilo 2. točke prvega odstavka. 

(2) Točke 3., 4. in 5. postanejo točke 2., 3. in 4. 

Obrazložitev: 

Partn?x pri kolek,ivnih pogodbah je vodstvo (na drugi strani pa sindikat) Organ upravljanja je lahko o tem obveščen, še posebej, če bi uresničevanje preseglo plansko postavljene okvire. V kolikor bi bila to 
pomembna višina bo vodstvo predlagalo Svetu RTV Slovenija rebalans programsko poslovnega načrta. 
Dodatni razlog za črtanje je tudi to, da vodstvo mora svetu predložiti s kolektivnimi pogodbami usklajen 
Pm9™msl<0 poslovni načrt, kajti kolektivne pogodbe so pogodbe v pravnem smislu in iztožljive na 
cn/i/cr// J 

23. člen 

(1) V 35. členu se v 1. točki prvega odstavka za besedo "Slovenija" doda besedilo, ki 
se glasi: 

"ter usklajuje delo direktorjev programov in vodij organizacijskih enot,". 

(2) 11. točka prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

"odloča o ukrepih za realizacijo letnega programsko poslovnega načrta,". 

(3) V 12. točki prvega odstavka se besedilo "višino RTV naročnine" nadomesti z 

besedilom "podlage za oblikovanje predloga za spremembo višine RTV 

prispevka,". 

(4) V 14. točki prvega odstavka se beseda "naročnine" nadomesti z besedo 

"prispevkom,". 

Obrazložitev: 

točka 1. uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 
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točka 11.: Ko je sprejet programsko poslovni načrt mora generalni direktor skrbeti za najustreznejše 
uresničevanje. Vendar pa pri tem lahko prihaja do problemov, ki zahtevajo odločanje Torej tudi manjše 
drugačno ravnanje, kot je bilo predvideno. Zaradi tega se s to alinejo daje generalnemu direktorju 
pooblastila, da se lahko odloči za določene ukrepe, ki jih morajo direktorji programov, direktor OZ in 
vodje izvajati, kajti sicer bi lahko prišlo do motenj v poslovanju. Predvsem programski direktorji imajo 
možnost v kolikor ocenijo, da gre za takšne posege, ki bistveno odstopajo od sprejetih planov, da 
izpostavijo problematiko na Svetu. Torej se s tem ne dajejo direktorju pristojnosti za spremembo 
Programsko poslovnih načrtov, ampak le za nujno fleksibilnost pri izvajanju. 

točka 12.uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 

točka 14. uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 

24. člen 

(1) V 37. členu se v prvem odstavku druge alinee za besedo "mora" doda beseda 

"univerzitetno". 

(2) V prvem odstavku se četrta alina spremeni in se glasi: 

" - imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih in mora biti usposobljen za vodenje večjih organizacijskih 

sistemov". 

Obrazložitev: 

(1) Uskladitev razpisnega pogoja z Zakonom o visokem šolstvu. 
(2) Glede na to, da je po zakonu in statutu ena temeljnih nalog generalnega direktorja organiziranje in 
vodenje dejavnsoti in poslovanja zavoda, je smiselno, da je v razpisnih pogojih navedena tudi zahteva 
po delovnih izkušnjah. 

25. člen 

V 38. členu se tretji odstavek spremeni in se glasi: 

"O predlogu za razrešitev po 3. in 4. točki mora Svet seznaniti generalnega 
direktorja z razlogi za predlog in mu dati možnost, da o njih pove svoje 
mnenje.". 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

26. člen 

(l) V 42. členu se v drugi alinei prvega odstavka pred besedo"visokošolska" doda 
beseda "univerzitetna". 

poročevalec, št. 36 58 17. maj 2000 



(2) V tretji alinei prvega odstavka se v oklepaju za besedo "programe" črta beseda 

"tudi". 

(3) Četrta alinea prvega odstavka spremeni in se glasi: 

najmanj 5 let delovnih izkušenj (z referencami uspešnosti) na 
informativnih, kulturnih, umetniških, izobraževalnih in razvedrilnih 
vsebin,". 

Obrazložitev: 

(1) Uskladitev razpisnega pogoja z Zakonom o visokem šolstvu. 
(2) S tem popravkom se odpravlja dvoumno tolmačenje razpisnega pogoja o znanju tujega jezika za 
delovni mesti direktorjev radijskih in TV programov za narodnosti. 
(3) Določitev petih let izkušenj za osrednja vodilna mesta pomeni po eni strani izenačitev do sedaj 
različno zahtevanih izkušenj, predvsem pa vzpostavlja zahtevo po večjih predhodno pndobljenih 
izkušnjah kandidatov za vodilna mesta 

27. člen 

(1) V 43. členu prvega odstavka se beseda "tele" nadomesti z besedo "naslednje". 

(2) Prva, druga, tretja, četrta in peta alinea prvega odstavka se nadomestijo z novo 

prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo in deveto alineo, ki se glasijo: 

" - pripravljata in zagovarjata programske zasnove ter letne programsko 

produkcijske in finančne načrte v okviru programsko poslovnega načrta 
RTV Slovenija, 

- vodita in usklajujeta uresničevanje letnih programsko produkcijskih in 
finančnih načrtov in najmanj na vsake tri mesece o njihovem 

uresničevanju pisno poročata generalnemu direktorju, 
- na predlog odgovornega urednika odločata o prerazporejanju finančnih 

sredstev znotraj uredniško producentske enote, 
- ob vnaprejšnjem soglasju z generalnim direktorjem v izjemnih nujnih 

primerih odločata o prerazporejanju finančnih sredstev med uredniško 

producentskimi enotami, 
- odgovarjata generalnemu direktorju za uresničevanje programsko 

produkcijskega in finančnega načrta enot, ki jih vodita, 
- predlagata imenovanja in razrešitve odgovornih urednikov ter imenujeta 

in razrešujeta urednike programov in urednike uredništev, 

- vodita in usklajujeta delo odgovornih urednikov in odločata v sporih med 

njimi, 
- na predlog odgovornega urednika dajeta soglasje k strukturi programov 

in uredništev v uredniško producentskih enotah, ki jo določa generalni 

direktor z aktom o notranji organizaciji, 
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- odločata ali sodelujeta pri odločanju o drugih vprašanjih, povezanih z 
njunimi delovnimi področji.". 

Obrazložitev: 

Dopolnjen 43 člen izčiščuje strukturo vertikalne odgovornosti na posameznih nivojih pristojnosti oz. 
vodenja. Na nekaterih mestih gre pri spremembah terminov le za pravilnejše navedbe oz. poenotenje 
terminologije. 
Za prerazporejanje finančnih sredstev med uredniško producentskimi enotami direktorja televizijskih oz 
radijskih programov, morata pridobiti tudi soglasje generalnega direktorja 

28. člen 

(1) V 45. členu se v prvem odstavku črta besedi "in to". 

(2) V prvem odstavku se beseda "tehle" nadomesti z besedo "naslednjih". 

(3) Pred prvo alineo prvega odstavka se doda nova prva alinea, ki se glasi: 

" - če razrešitev zahteva direktor programov sam s pisno odstopno izjavo;". 

(4) Dosedanja prva alinea prvega odstavka postane druga alinea, v kateri se besedilo 

"sprejetih produkcijskih načrtov" nadomesti z besedilom "sprejetega 
programsko-produkcijskega in Finančnega načrta enote, ki jo vodi;". 

(5) Druga alinea prvega odstavka postane nova tretja alinea. 

(6) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ob predlogu za razrešitev po 2., 3. alinei mora Svet seznaniti 
programskega direktorja z razlogi za predlog in mu dati možnost, da o njih 
pove svoje mnenje.". 

Obrazložitev: 

Gre zgolj za poenotenje principov med poglavjema o generalnem direktorju in direktorjih programov. 

29. člen 

(1) V 46. členu se v prvem odstavku beseda "tele" nadomesti z besedo "naslednje". 

(2) Druga alinea prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

odgovorni so za uresničevanje uredniške politike v skladu s programsko 

zasnovo in sprejetim programsko-produkcijskim načrtom in finančnim 
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načrtom uredniško-producentske enote, ki ga sprejme direktor programov v 

okviru programsko poslovnega načrta RTV Slovenija;". 

(3) V tretji alinei prvega odstavka se za besedo "in" doda beseda "urednikov". 

(4) Četrta alinea prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

"- odgovorni so za porabo finančnih sredstev v skladu s programsko- 
produkcijskim in finančnim načrtom uredniško producentske enote, ki jo 
vodijo ter predračuni posameznih programskih projektov.". 

Obrazložitev: 

Gre zgolj za preglednejše in terminološko ustreznejše formulacije posameznih točk ter jasneje 
opredeljeno polno odgovornost odgovornih urednikov uredniško producentskih enot za izvajanje 
sprejetih programsko produkcijskih in finančnih načrtov enot, ki jih vodijo. 

30. člen 

(1) V 47. členu se v prvem odstavku beseda "soglasju" nadomesti z besedo 

"mnenju". 

(2) V tretjem odstavku se za besedo "leta" pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
"z možnostjo ponovnih izvolitev.". 

(3) V četrtemodstavku se za besedo "pod" doda beseda "smiselno". 

Obrazložitev: 

(1) Gre za nujno potrebno uskladitev z zakonom. 
(2), (3) Redakcijski popravek 

31. člen 

(1) V 48. členu prvega odstavka se druga alinea spremeni in se glasi: 
imeti mora univerzitetno visokošolsko izobrazbo družboslovne ali 

humanistične smeri (VII), za odgovornega urednika glasbenega programa pa 

univerzitetno izobrazbo glasbene smeri,". 

(2) Tretja alinea prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

"- imeti mora § let novinarskega dela (za dogovorne urednike informativnih, 
izobraževalnih in športnih programov) oz. 5 let potrjenega in uveljavljenega 
dela na kulturnem oz. umetniškem področju (za odgovorne urednike 
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kulturnih in umetniških, glasbenih, dokumentarnih, otroških in mladinskih 

ter razvedrilnih programov),". 

(3) Četrta alinea prvega odstavka se spremeni in se glasi: 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (za narodnostne 
programe aktivno znanje italijanščine oz. madžarščine),". 

(4) Črta se peta alinea prvega odstavka, šesta alinea postane nova peta alinea. 

(5) V prvem odstavku se na koncu nove pete alinee pika nadomesti z vejico ter doda 
nova šesta in sedma alinea, ki se glasita: 

imeti mora poslovno organizacijske sposobnosti, 
- imeti mora sposobnost in pripravljenost zagotavljanja 4. člena Zakona o 

RTV Slovenija.". 

Obrazložitev: 

(1) Uskladitev razpisnega pogoja z Zakonom o visokem šolstvu. Dopolnitev razpisnega pogoja se je pn 
dosedanjih imenovanjih izkazala za nujno, saj gre za specifično delovno področje 

(2) Določitev petih let izkušenj za osrednja vodilna mesta pomeni po eni strani izenačitev do sedaj 
različno zahtevanih izkušenj, predvsem pa vzpostavlja zahtevo po večjih predhodno pridobljenih 
izkušnjah kandidatov za vodilna mesta. 

(3), (4), S to spremembo se odpravlja dvoumno tolmačenje razpisnega pogoja o znanju tujega jezika za 
delovna mesta odgovornih urednikov radijskih in 7V programov za narodnostni in hkrati izenačuje z » 
razpisnim pogojem, ki velja za durektorje radijskih in TV programov za narodnosti. 

(5) Zakon o RTV Slovenija v 4. členu opredeljuje kaj je pri ustvarjanju in pripravljanju programov RTV 
Slovenija potrebno spoštovati, zagotavljati, promovrati, razvijati in zadovoljevati, zato je smiselno, da se 
od kandidatov za odgovorne urednike že bo razpisu zahteva poznavanje oz. sposobnost in 
pripravljenost zagotavljanja tega zakonskega določila 

32. člen 

(1) V 50. členu se v drugi alinei prvega odstavka pred besedo "visokošolska" doda 
beseda "univerzitetna". 

(2) V četrti alinei prvega odstavka se beseda "telekomunikacij" nadomesti z besedo 
"dejavnosti,". 

Obrazložitev: 

(1) Uskladitev razpisnega pogoja z Zakonom o visokem šolstvu. 
(2) Redakcijski popravek. 
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33. člen 

V 56. členu se beseda "naročnikov" nadomesti z besedo "zavezancev". 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

34. člen 

V 61. členu se v drugem odstavku za besedo "pojasnila" pika nadomesti z vejico ter 
doda besedilo, ki se glasi: 

"pri tem pa morajo člani Nadzornega odbora upoštevati akte o varovanju 
poslovnih in drugih podatkov v zavodu RTV Slovenija.". 

Obrazložitev: 

Prvi del drugega odstavka dopušča Nadzornemu odboru pridobitev vseh dokumentov, vendar pa pri tem 
moramo upoštevati, da vse dokumente ne bomo mogli predložiti ker so zaščiteni z zakoni, z dmgimi pa 
se zahteva ustrezno ravnanje v skladu z akti zavoda in širše. 

35. člen 

V 62. členu se v Četrti alinei prvega odstavka beseda "naročnina" nadomesti z besedo 

"prispevek". 

Obrazložitev 
Uskladitev z zakonom o RTV Slovenija 

36. člen 

69. člen se spremeni in se glasi: 

"V uredniško-producentskih enotah, ki štejejo več kot 20 programskih delavcev, 
programski delavci izvolijo svoje zastopstvo. 

V uredniško producentskih enotah, ki štejejo 20 ali manj programskih delavcev, 

programski delavci lahko izvolijo svoje zastopstvo ali se odločijo, da bodo svoje 

interese zagovarjali in izražali vsi programski delavci uredniško producentske 
enote. Programski delavci uredniško producentske enote odločijo o izvolitvi 
zastopstva z večino glasov navzočih članov.". 

Obrazložitev: 
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Gre za nujno potrebno uskladitev z Zakonom o javnih glasilih. 

37. člen 

(1) V 70. členu se v prvem odstavku beseda "tele" nadometi z besedo "naslednje". 

(2) V 1. točki prvega odstavka se beseda "soglasje" nadomesti z besedo "mnenje". 

Obrazložitev: 

Gre za nujno potrebno uskladitev z Zakonom o RTV Slovenija 

38. člen 

V 72. členu se v tretjem odstavku beseda "naročnine" nadomesti z besedo 

"prispevka". 

Obrazložitev: 

Gre za nujno potrebno uskladitev z Zakonom o RTV Slovenija. 

39. člen 

V 74. členu se črta besedilo tretjega odstavka. 

Obrazložitev: 

Tretji odstavek, ki se črta je nesmiselen, ker način ravnanja določata prva dva odstavka. Amortizacija ni 
nikoli 'sredstvo" za obnovo Obnovo je potrebno vedno plačevati. 

40. člen 

(1) V 75. členu se v prvem odstavku črta beseda "skupnega". 

(2) V prvem odstavku se beseda "računa" nadomesti z besedilom "in deviznih 
računov.". 

(3) Drugi odstavek se spremeni in se glasi: 
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"Plačila za storitve OE Oddajniki in zveze se evidentirajo posebej in 
vključujejo v finančni obračun te enote.". 

Obrazložitev: 

Po predviđeni ureditvi (in tudi že po sedaj veljavni) bo imela RTV Slovenija več tolarskih računov in tudi 
deviznih računov. Vsi pa bodo pod 'nadzorom' vodstva. 

41. člen 

V 76. členu se v četrtem odstavku besedilo "Uradnem listu RS" nadomesti z 

besedilom "skladu z zakonom.". 

Obrazložitev: redakcijski popravek 

42. člen 

V 81. členu se v 4. točki prvega odstavka črta besedilo "(stanovanjski standard, 
letovanje, izobraževanje, pomoči itd.)". 

Obrazložitev: 

Delovanje zavoda se bo na socialnem področju zagotovo zrii&njievztc. ?*?•"»£*•' to^ajc ra$(evanje 
področij nesmiselno 

43. člen 

V 82. členu se za besedo "razmerja" doda besedilo "ter avtorska in izvajalska 
razmerja". 

Obrazložitev: • 

Smiselno je , da pravilnike, ki urejajo avtorska in izvajalska razmerja z zunanjimi sodelavci, sprejme 
Svet RTV Slovenija 

44. člen 

V 84. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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"Splošni akti morajo biti usklajeni s spremembami statuta v 60-ih dneh.". 

Obrazložitev: radakcijski popravek 

45. člen 

V 85. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Ker)e rok za uveljavitev predhodnih določb pretekel, je smiselno, da se le črtajo. 

46. člen 

Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi: 

"Na predlog odgovornega urednika uredniško producentske enote se lahko že v 
času njegovega mandata eden od njegovih programov preoblikuje v samostojno 
uredniško producentsko enoto v skladu z 11. in 14. členom statuta.". 

Obrazložitev: 

S tem predhodnim določilom se dopušča možnost, da se. če to narekujejo utemeljeni razlogi in interes 
zavoda, na predlog odgovornega urednika že v času trajanja njegovega mandata iz uredniško 
producentske enote lahko izločijo posamezni deli programa in se v skladu z 11. in 14. členom 
preoblikujejo v samostjne uredniško producentske enote. 

V 86. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko da nanje soglasje 

Državni zbor Republike Slovenije.". 

Obrazložitev redakcisjki popravek 4 

85.a člen 

47. člen 

n 

Ljubljana. 9 5. 2000 
mag. Janez Kocijančič 
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Letno poročilo 

0 POSLOVANJU IN DELU SKLADA ZA 

REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 

POSELJENOSTI SLOVENSKEGA 

PODEŽELJA, D.O.O., RIBNICA ZA 

LETO 1999 

Sklad za regionalni razvoj 
in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja, d.o.o. 

Številka: 128/99 
Datum: 3.5.1999 

Državni zbor Republike Slovenije 
Komlsila za nadzor lastninskega 
peoblikovanja podjetij 
Gregorčičeva 20 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Letno poročilo sklada za leto 1999 

Spoštovani, 

v prilogi vam pošiljamo Poročilo o poslovanju in delu Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja, d.o.o., Ribnica za leto 1999 za vašo uporabo. 

S spoštovanjem 

direktor 
Bojan Dejak 
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POROČILO O POSLOVANJU IN 

REZULTATIH DELA 

z zaključnim računom 

za leto 1999 

Sklad za regionalni razvoj 

in ohranjanje poseljenosti 

slovenskega podeželja d.o.o. 

V Ribnici, marca 2000 
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GLAVNI PODATKI O SKLADU ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 

POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je bil ustanovljen 4. avgusta 
1995, z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Republike Slovenije. Sklad je vpisan v sodni 
register pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko SRG 96/01512. 

KAPITAL SKLADA na dan 31.12.1999 6,408.708.134,46 SIT 
(vpisan v sodni register) 

PODROČJE DELOVANJA 

Sklad je finančna organizacija, ki skrbi za upravljanje, razpolaganje in usmerjanje sredstev, pridobljenih v 
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij in drugih pridobljenih sredstev, namenjenih spodbujanju razvoja 
razvojno šibkih in razvojno nestabilnih območij ter za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

DIREKTOR 

Bojan DEJAK 

UPRAVNI ODBOR 

V letu 1999 je upravni odbor Sklada za regionalni razvoj deloval v naslednji sestavi: 

Predsednik: Ivo PIRY 
člani: mag. Stanka KUKAR, Karmen SONJAK, mag. Rosana ŠČANČAR, 

Igor HROVATIČ, dr.Marko KOŠĆAK, mag. Andrej PAGON 

NADZORNI ODBOR 

Državni zbor Republike Slovenije je 19. septembra 1996 imenoval nadzorni odbor sklada v sestavi: 

Predsednik: dr. Dušan PLUT 
člani: dr. Lojze GOSAR, Bojan MAŽGON. mag. Peter SUVOROV, Slavko TEKAVČIČ 
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Škrabčev trg 9a 
1310 Ribnica 
p.p. 88 

(01)8361-953 -n.c. 
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I. ORGANI SKLADA 

Organi sklada po sprejetem statutu so : 

- skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in direktor sklada. 

1.1. Skupščina sklada 

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine sklada 22. aprila 1999 sprejela Finančni načrt ter poslovno in 
naložbeno politiko sklada. V letu 1999 je Vlada Republike Slovenije tekoče dokapitalrzirala sklad s kupninami v 
višini 885.528.359,57 SIT in o tem sprejela ustrezne sklepe. Kupnine so edini sistemski finančni vir sklada, ki 
jih je sklad pridobival na osnovi 7. člena zakona o uporabi sredstev iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij v višini 11,5% od prispelih sredstev. 

Vlada Republike Slovenije je v juniju 1999 po več letih priprav poslala v Državni zbor RS predlog Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet in objavljen 29.7.1999 v Uradnem listu RS, 
št. 60/99. Zakon na novo določa cilje, načela in organizacijo spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in 
dodeljevanje razvojnih spodbud. 

Zakon v tretjem poglavju med ostalimi nosilci regionalne razvojne politike (Svet za strukturno razvojno politiko - 
15.člen, Agencija za regionalni razvoj - 16. člen, Regionalnimi razvojnimi agencijami - 17.člen) opredeljuje v 
18. členu vlogo Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, in sicer: 

• Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je finančna organizacija, ki je 
namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politike. Pri tem sklad zbira in 
dodeljuje sredstva za regionalno strukturno politiko. Sklad je pravna oseba. 

• S statutom sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki jih opravlja sklad. 
• Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja se pri svojem delu povezuje z 

Agencijo za regionalni razvoj, Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovensko razvojno družbo in 
regionalnimi agencijami ter z drugimi organizacijami. 

Ob tem zakon v 1. odstavku 19. člena, ki opredeljuje vire spodbud za regionalni razvoj, določa spodbude 
pomembne za skladni regionalni razvoj Slovenije, ki jih oblikuje z usklajenim usmerjanjem sredstev Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter proračunskih sredstev ministrstev, ki 
zajemajo tudi sredstva mednarodnih finančnih pomoči in se usklajeno usmerjajo v regionalne razvojne 
programe, in definira v 21. členu, da se spodbude dodeljujejo v obliki: 

subvencij," 
ugodnih posojil, 
poroštev, 
davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi, 
kapitalskih vložkov, 
prenosa državnega premoženja v upravljanje državnim skladom, z namenom vlaganja tega premoženja v 
regionalne razvojne projekte, 
podeljevanja statusa ekonomskega območja, 
podeljevanje statusa območij za pospeševanje zaposlovanja, 
prenos državnega premoženja v last in posest lokalnih skupnosti z namenom uporabe tega premoženja v 
razvojne namene. 

Vlada RS mora v skladu s 3. odstavkom 20. člena zakona predpisati pogoje in merila za spodbujanje 
regionalnega razvoja. Dokler ta merila niso predpisana, je sklad, v skladu z 28. členom zakona za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi in za spodbujanje njihovega razvoja, uporabljal pogoje in merila iz 
Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92). 
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Vlada RS je s sklepom tudi naložila skladu, da s sredstvi v višini 300 mio SIT sodelujejo pri revitalizaciji objekta 
Rimskih Toplic za turistično-zdraviliščni program. 

23. decembra 1999 je Vlada RS podaljšala mandat upravnemu odbora sklada do 23. 6.2000. 

1.2. Upravni odbor sklada 

Upravni odbor sklada se je v letu 1999 sestal na 8 rednih in 2 korespondenčnih sejah in med drugim: 

• sprejel poročilo o poslovanju in rezultatih dela z zaključnim računom za leto 1998, 
• sprejel predlog finančnega načrta in naložbene politike sklada za leto 1999, 
• odločil o predlogu odobritve nepovratnih sredstev in ugodnih posojil iz razpisa za financiranje razvojnih 

programov v okviru popotresne obnove Posočja, 
• sprejel objavo četrtega javnega razpisa za dodeljevanje sredstev sklada, ki je bil objavljen 30. aprila v Delu, 

Večeru, in Dnevniku in v Uradnem listu RS (št. 30-31/99), 
• sprejel objavo javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju razvojnih programov na 

kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva, ki je bil objavljen v Kmečkem glasu 12. maja in 7. maja v Uradne/n 
listu Republike Slovenije (št. 32-33/99), 

• odobril sofinanciranje brošure Korenine slovenske identitete v sklopu projekta Po poteh dediščine, 
• odločil o odobritvah vlog po četrtem javnem razpisu, 
• sprejel pobudo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, da sklad izvede finančno realizacijo izvedenega 

razpisa za lokalno infrastrukturo, 
• odobril dodatna sredstva za izvedbo programa Mladi gospodarji na kmetijah, 
• odobril sredstva za pripravo dokumentov za izvedbo nagrade za najboljše regionalne projekte in potrdil 

imenovanje komisije za izvedbo nagrade, 
• obravnaval informacijo o osnutku finančnega načrta sklada za leto 2000 in 2001, 
• obravnaval informacijo o vlogi sklada pri projektu oživljanja Rimskih Toplic, 
• odobril vsebino in sredstva za izvedbo Posveta o izvajanju zakona skladnem regionalnem razvoju v 

organizaciji sklada, 
• obravnaval informacijo o predlogu vključitve sklada v izvedbo razvojnega prestrukturiranja zadrug s projekti 

regionalnega pomena in 
• sprejel pobudo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, da sklad odkupi kredite posojilojemalcev iz 

Posočja iz naslova demografsko ogroženih naselij iz Posočja od Komercialne banke Triglav (v stečaju). 

1.3. Nadzorni odbor sklada 

Nadzorni odbor sklada se v letu 1999 ni sestal, ker Računsko sodišče do zaključka leta 1999 skladu ni 
dostavilo poročila Računskega sodišča za leto 1998. 

1.4. Strokovne službe sklada 

Na skladu je po stanju dne 31.12.1999, zaposlenih sedem (7) delavcev, in sicer: 

• direktor sklada, 
• finančna direktorica, 
• vodja razpisa, 
• 2 finančno-računovodski referentki, 
• projektni vodja in 
• tajnica. 
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V delo sklada so vključeni tudi stalni zunanji sodelavci s področja računovodstva, informatike, nadzora in 
splošnih poslov. 

Za vrednotenje projektov, prispelih na razpise sklada, so bile imenovane različne strokovne komisije po 
posameznih kategorijah: 

- za vrednotenje projektov na razpisu za razvojne programe v Posočju sta bili imenovani dve 
5 - članski komisiji, sestavljeni iz predstavnikov sklada, pristojnih ministrstev in lokalnih skupnosti, 
za vrednotenje projektov iz kategorije B (gospodarski projekti) je direktor sklada imenoval 
3 - člansko komisijo, ki je pregledala in ocenila prispele projekte in 
za vrednotenje projektov v kmetijstvu (E1, E2 in E3) je direktor sklada skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano imenoval 3 skupne komisije. Komisija za vrednotenje projektov iz programa A1 in 
A2 je zaradi velikega števila projektov (skupaj 1.361) delovala v podkomisijah, dopolnjenih s 24 
ocenjevalci Uprave RS za pospeševanje kmetijstva, ki so po enotni metodologiji pregledale, ovrednotile in 
rangirale posamezne projekte. 
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II. FINANČNO POSLOVANJE SKLADA 

Sklad opravlja svojo dejavnost kot finančna organizacija. Prejeta sredstva s strani ustanovitelja in njegovih 
organov dodeljuje upravičencem v obliki ugodnih posojil in izdaja jamstva za bančna posojila. Zato se v 
sredstvih sklada nahajajo predvsem dolgoročne in kratkoročne finančne investicije, med viri sredstev pa 
predvsem kapital, ki ga predstavljajo sredstva dokapitalizacije ustanovitelja in dolgoročne ter kratkoročne 
finančne obveznosti. Prihodke sklada predstavljajo večinoma prihodki od obresti, tako kot odhodki vsebujejo le 
stroške delovanja sklada in odhodke od financiranja. 

Sklad, ki je bil za razliko od drugih skladov, ustanovljen kot družba z omejeno odgovornostjo, izkazuje rezultate 
svojega poslovanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za gospodarske družbe, kar je 
potrebno upoštevati pri analizi izkazanih poslovnih rezultatov sklada. Poslovanje sklada je vsako leto predmet 
revizije, ki jo opravlja Računsko sodišče. Izražena revizijska priporočila izrečena v izdanih mnenjih Računskega 
sodišča, se pri poslovanju sklada dosledno upoštevajo. 

Finančno poslovanje sklada je v letu 1999 potekalo v povečanem obsegu v primerjavi z letom prej. Sklad je v 
tem letu posredoval pri razdelitvi 8,3 mrd SIT sredstev, ki so bila v obliki posojil, nepovratnih sredstev ali 
jamstev odobrena neposrednim upravičencem. Dejavnost sklada je v obravnavanem letu potekala brez težav, 
povezanih z likvidnostjo in financiranjem. 

2.1. Prihodki 

Prihodke sklada so v letu 1999 sestavljale osnovne skupine: 

prihodki provizij za izdana jamstva v višini 2.445.087 SIT 
prihodki iz namenskih nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za financiranje obnove in 
razvoja v Posočju v višini 210.000.000 SIT 
prihodki obresti in drugi prihodki financiranja po sklenjenih posojilnih in depozitnih pogodbah v višini 
402.502.554 SIT 
izredni prihodki v višini 6.271.825 SIT, ki jih sestavljajo prihodki prodaje obrazcev in prihodki obresti iz 
preteklih let. 

Prihodki obresti so v letu 1999 višji kot v predhodnem letu, prav tako pa so tudi višji od načrtovanih prihodkov 
obresti za leto 1999. 

2.2. Odhodki 

Sklad je s poslovanjem v letu 1999 ustvaril 316.548.202 SIT stroškov. 

«♦ material, pisarniški material in strokovna literatura 
^ stroški storitev skupaj 

zajemajo: 
0 najemnina. 
0 stroški plačilnega prometa in storitev bank 
0 stroški intelektualnih storitev 
0 stroški promocije sklada in reprezentanca 
0 stroški oglasov 
0 zavarovalne premije 
0 poštni stroški 
0 stroški nadomestil in izobraževanj 
0 drugi stroški storitev 

=» stroški dela 
=» rezervacije za tveganja iz garancij 
-=♦ amortizacija 

Najpomembnejši stroški so bili: 

3.544.717 SIT 
81.569.956 SIT 

253 
53.463 
15.234 

761 
5.071 

534 
1.534 
2.925 
1.790 

51.523 
8.529 
6.699 

.538 SIT 

.967 SIT 

.265 SIT 

.148 SIT 

.686 SIT 
673 SIT 
178 SIT 

.669 SIT 

.832 SIT 

.771 SIT 

.534 SIT 
666 SIT 
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i r^ooo09! '° V' Znasaj0 164-680-558 SIT, je izkazano 157.926.092 SIT sredstev, ki jih je sklad v le u 1999 nakazal kot nepovratna sredstva upravičencem za financiranje obnove in razvoja v Posočju, za kar je 

Ud^nrC.iran S franl Republlke Sl°venije. Razlika do prejetih 210 mio SIT je bila za ta namen uporabljena v letu 1998, to je v letu potresa v Posočju. 

V primerjavi s predhodnim letom so se v letu 1999 najbolj povečali stroški, vezani na povečan obseg 
poslovanja sklada, to so stroški bančnih provizij in dela zaradi novih zaposlitev. 

Sklad je tudi,leta 1999 v svoje breme pokril stroške v višini 50.967.227 SIT za obdelavo in vodenje posojil pri 
pooblaščenih bankah, tako daje obrestna mera za skladove posojilojemalce, glede na tržno obrestno mero 
realno vsaj se za 1 % nižja. 

SJfJj Z fk;,UČn'TČUn0m 23 leto 1999 oblikoval dolgoročne rezervacije za tveganja za izdane garancije v 
S ^0o°Q^Soo?fn porostven,h P°9odb. in sicer v višini 8.529.534 SIT, in popravke iz finančnih terjatev v visim /4o.y4^oli. 

V letu 1999 je sklad na podlagi naložbene politike v okviru svojih stroškov namenil naslednja sredstva za 
financiranje raziskovalnih, publicističnih, izobraževalnih in promocijskih vsebin, ki neposredno zadevajo 
pripravo ukrepov za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, v višini 4.724.424 SIT, in sicer: 

- za financiranje projektnih nalog: 
0 Predstavitev Slovenije skozi gibanje »slow food« -124 704 SIT 
0 Proizvodnja alternativnih vrst mesa na širšem področju Kozjanskega 1 500 000 SIT 
0 Razvoj blagovne znamke »Dobrote izpod Pece« 2.400 000 SIT 

za pripravo Nagrade za regionalni razvoj 699 720 SIT 

Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja v skupni višini 324.588.958 SIT so sestavljeni iz: 

- popravkov dolgoročnih finančnih naložb (obveznic) 13 281 221 SIT 
- odpisov in popravkov dolgoročnih finančnih naložb ?q ORn 1 qr cit 

" rrcijsk:ga prim?njkljaja zSSiS m - Obresti za najeta posojila 5.486.615 SIT 

pTetekliMet°dki V ^ 173'959 SIT Pr8dStavlJaj0 iZ9ube pri prodai' tovnih sredstev in druge odhodke iz 

i:z
red;l^ ri,h0dk0r,': odhodk°v' ^^enju sredstev in virov sredstev sklad kot gospodarska družba izhaja iz določil slovenskih računovodskih standardov. Glede na strukturo sredstev in virov sredstev imaio 

rezultat smr'rrr 0breSti (TOM) in indeksa stroškov bistveni vpliv na izkazani poslovni 
Sal kof oSdilf ■ ^ 1 "9 '"T™' P° °Cenah 18 94 mi° SIT 'Zpada reva'orizacijskih prihodkov " Je nastal kot posledica nižje stopnje revalorizacijskih obresti naložb v primerjal z rastjo indeksa življenjskih 

Sf, 9 30?,S re,tr,i2a0i,° kapi,ala-M teto 1999 zaključil z izgubo » 19"305-134 SIT■ kl bo Pokrita 2 nerazdeljenim dobičkom iz preteklih let. 

2.3. Sredstva 

™Je VJetU i"9 V 0Sn0Vna SredStVa Vl0Žil sreds,va v skupnem 2nesku 6.860.656 SIT za nakup strojne programske in druge pisarniške opreme. ' 

S^r°SCnihj'nrĆn,h oal0Žb je 0dViSna predvsem 0d uresničitve sklepov odobrenih posojil po razpisih 
je name^2 667Smfo s!t2| ® ^len0m..l

zakona 0 uporabi sredstev v letu 1999 razpisal četrti javni razpis. Zanj 
n r^oTVPo^čZ 6^0 SItT <^ * najetih P°S°jil 23 financiranje obnove 

m « d 28 JamStVa Na dan 31.12.1999 so investitorji po četrtem javnem razoisu in po azp'su za Posočje črpali 2.147.800.869 SIT. črpanje je v večjem delu kot v preteklih letih prenesemo! 
naslednje leto, ker je bilo več odobritev v jesenskih rokih. 
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m Prav tako je sklad v letu 1999 začel z izvajanjem finančne realizacije kreditne sheme PHARE 97: financiranje 
malih in srednjih podjetij. V letu 1999 je bilo v okviru te sheme sklenjenih za 54.850.000 SIT dolgoročnih 
depozitnih pogodb. 

Dolgoročne finančne naložbe tako vsebujejo dolgoročna posojila po razpisanih namenih sklada, dolgoročne 
depozite pri bankah in dolgoročne vrednostne papirje. 

Sklad je začasno prosta sredstva naložil skladno z odredbo o strukturi naložb nekaterih institucionalnih 
investitorjev. Na dan 31.12.1999 je imel tako v vrednostnih papirjih 1.043.371.989 SIT, in sicer: 

=» 452.707.311 SIT v zakladnih menicah Ministrstva za finance, 
=* 96.366.910 SIT v obveznicah bank in 
=> 494.297.768 SIT v obveznicah Republike Slovenije. 

Ostala prosta sredstva v okviru kratkoročnih finančnih naložb se nahajajo v obliki kratkoročnih finančnih 
depozitov pri poslovnih bankah in so namenjena za razpis v letu 2000. 

2.4. Viri sredstev 

V skladu s 14. členom zakona o uporabi sredstev, pridobljenih s kupninami na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur. list RS št. 45/95), se sredstva za poslovanje sklada zagotavljajo: 

s sredstvi, pridobljenimi na podlagi tega zakona, 
z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, 
s prihodki, ustvarjenimi z lastnim poslovanjem in 
z drugimi viri, v skladu z zakonom. 

Vlada Republike Slovenije je v proračunu za leto 1999, na podlagi sklepov vlade Republike Slovenije o 
dokapitalizaciji, zagotovila sredstva v višini 885.528.360 SIT. 

Kapital sklada je na dan 31.12.1999 znašal 7.772.456.717 SIT, od tega je bil osnovni kapital 
6.408.708.134 SIT. Sklad je imel na dan 31.12.1999 oblikovane rezerve v višini 93.122.337 SIT in 
nerazdeljeni dobiček iz preteklih let v višini 60.724.064 SIT. Izguba sklada iz poslovanja v tekočem letu je bila 
ugotovljena v višini 19.305.134 SIT. Sklad je v letu 1999 revaloriziral vse vire kapitala v višini zakonsko 
določene revalorizacije. Tako pridobljeni viri sredstev so v letu 1999 znašali 523.768.457 SIT, kar je povečalo 
znesek revalorizacijskega popravka kapitala na 1.229.207.316 SIT. 
Rezerve sklada se nahajajo v obliki obveznic Republike Slovenije. 
Dolgoročne rezervacije za pokrivanje odhodkov danih garancij znašajo konec leta 1999 skupaj z 
revalorizacijskimi učinki 21.897.759 SIT. V letu 1999 je sklad črpal dolgoročne rezervacije za vnovčene 
garancije v višini 16.051.278 SIT. 

Po stanju na dan 31.12.1999 znašajo dolgoročne obveznosti iz financiranja 657.277.916 SIT in so 
sestavljene iz: 

558.617.166 SIT dolgoročnega posojila, ki ga je sklad najel za financiranje razvoja in obnove v Posočju 
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in 
98.660.750 SIT donacije v okviru PHARE-ove sheme za financiranje malih in srednjih podjetij. 

Kratkoročne obveznosti poslovanja, ki znašajo 1.249.849.403 SIT, vsebujejo predvsem obveznosti do bank 
od provizij in obveznosti od neizplačanih nepovratnih sredstev v letu 1999. 

V letu 1999 je sklad prevzel tudi finančno realizacijo natečaja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za 
dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji in razpisa za 
sofinanciranje priprav regionalnih razvojnih programov v Republiki Sloveniji v skupni višini 2.007.800.000 SIT. 
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V okviru rednega razpisa sklada je z nepovratnimi sredstvi sodelovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v okviru posoškega razpisa pa Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem. 

Dodeljena nepovratna sredstva iz drugih virov so bila v letu 1999: 

prejeto izplačano do 31.12.99 neizplačano 
Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj 

2.007.800.000 1.377.204.812 630.595.188 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

1.091.476.220 709.836.769 381.639.451 

Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem 

49.977.871 23.321.697 26.656.174 

Nerazdeljena nepovratna sredstva se bodo upravičencem dodeljevala v skladu z že sprejetimi a finančno 
nerealiziranimi sklepi in navodili posameznih ministrstev v letu 2000. Na dinamiko izplačil nepovratnih sredstev 
vpliva tako obveznost predložitve določene dokumentacije s strani prejemnika teh sredstev kot tudi stališče 
sklada, da je črpanje nepovratnih sredstev možno po črpanju posojilnih sredstev, kar naj bi pripomoglo k temu, 
da se investicija realizira v predvidenem obsegu. 

Poslovanje sklada za leto 1998 je pregledalo Računsko sodišče. Na podlagi predhodnega mnenja 
Računskega sodišča o opravljeni reviziji je sklad popravil celotni dobiček v letu 1998 na 60.723.661 SIT in v 
tem smislu tudi popravil izkaz uspeha in izkaz stanja za leto 1999. V tem poročilu so za leto 1998 izkazani tako 
popravljeni podatki. 

17. maj 2000 77 poročevalec, št. 36 



TT to 
> S s 

N 
s? 

S 

? 
S 

¥ R fN co s s cxi ai 

? s 

13 
S R 

? r< 
S 
s 

SIT) rv »-i r\ in m 
$ S rsi rn 

Rcn m m m 
S (*> fN rv 
8 

< 
□ LU 
•a 
o 
o o. 
< 
u> IU 
* 
(S) 
z UJ 
> 
o -J 
en 

8 
K 

t£ Jf 

< -i s s 

== 9 < nt 
I 2 M M 

E g N N U 

i i i k a s s Q o $ O o z z 
a a a a > > 

s i S 2 2 W txj UJ z z 

f!f?i O Q O 2 2 
53 s 3 1 i 
S 8 2 i i 

cd U li ci ni u.' 

8 

š > 

N *■« 

* 
5 N 4. '-i 

R cn 
S 

2 N I o n (5 o1 O o; t m h oi ui tri oi 
? a-g a n i-* 

° s 
in T-4 

S S 8 N H ® 

8 O 
8 

v u? m oo cm m m m rv o »O *r 
s s a s 

8 § "! S 
? IV V in 
4 

S m in fN T rv m rv ov oo o* 
t S 8 R m H 8 8 m ro 

< 
Z 
o HH 
tu 
CĆ 

s 
o 
s 
* 
VI 

> 
t- 

poročevalec, št. 36 78 17. maj 2000 



t 1/5 
> 

i* 
S 5 «n r~ in <*i o « vS oo rs r- 

s s "5 — 

S "5 

§ 4 
fi O* 9> 00 
i i 

cr 
cr> 
CTi 
*-H 

2 
OJ 
ro rsl 
< 
X 
IJJ 
O. 
tO 

a 

< 
3 
u 
•s 
o 
2 

o 

CA 
Z 
U 
> 
o 
J vi 
H v> 
O 
Z 

s u CA 
2 

z 
< 
z 
2 
s 
o 
S 
■» 
o 
> 

z 
J 
«c 
z 
o 
o 
g 

CA 

8s 

i 
x 

o 
_ £ Z — 

1 § 
5« 
| i SB 9 

ti 
ti ' 
3 

s a 
3 2 & — 

S | •o 5 5 DC 

Q Q 
S z 
a E 
> m 
s 
3 § a M 
1 1 2 o 

1 Z 

! = 

i i £ i s £ 
* -i 2 z - = 

O «N w-i 
rs rJ 

«t\ & r-» r- T <r\ <N ©i 

1 <'* 
11 i 
3 p < 
2 P I 
§ s i 

I f 1 

lil g 2 te 

11 i 

5 
S 
i 
1 

> 0 
S 

1 s 
i 8 
S 1 ^ a. 
< Z 
O ai £ £ 

2 = S 5 

C S S 8 o r~- — 
H S ; rr — — o 00 IA f*> 

§§11 
Sil? «•> &> P* © >© S5 
Sv O* ri r» tt r*» fN V — -O 
8 3 S S 

<; 5 2 
Isp- 
ili t/j io 35 

§ a 
s 

1 

= s 
>© ^ o. r> oo — 00 r~ o r»" 

i 11 

w <e w 
8 »A S 
l*> S § «« >o — 

" s 
t J 
■s 3 
S 0 8 J! 

H 

: 3 3 

si" 

š i 5 
gi 2 S 0 <N — 
" S 3 

1 i i 
* S ? 

= s s ■* o «r» 
3 gi | r- -T 05 

< 

i 
3 i 
1 I 
2 3 

< ta o <J Q ui 

17. maj 2000 79 poročevalec, št. 36 



III. DELO SKLADA V LETU 1999 

3.1. Glavne aktivnosti sklada 

Sklad je v letu 1999 izjemno razširil področje delovanja in s tem obseg spodbud, namenjenih regionalnemu 
razvoju in ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja. Sklad je skupno prejel 2.241 vlog in jih odobril 
1.457 v skupni višini 8.346 milijonov SIT spodbud, kar je več kot v preteklih treh razpisih skupaj. 

V letih 1996-1998 je sklad na razpise prejel skupno 2067 vlog. Od tega je bilo 989 vlog za kmetijstvo, 635 
vlog za gospodarstvo, 44 vlog za infrastrukturo, 39 vlog za aktivno politiko zaposlovanja, za jamstvo 16 vlog, za 
program Mladi gospodarji na kmetijah skupno 159 vlog, za program Sanacija kmetij 145 vlog in za program 
Sanacija kmetijskih podjetij in zadrug smo prejeli 25 vlog v skupni zaprošeni višini 16.736 mio SIT. Odobrenih 
vlog je bilo skupno 1105, od tega 584 kmetijskih, 239 gospodarskih, 28 za infrastrukturo, 33 za 
zaposlovanje, 9 za jamstvo in 212 vlog za sanacijo. Za odobrene vloge so bila porabljena sredstva v višini 
3.575 mio SIT za posojila, 174 mio SIT za nepovratna sredstva in 1.327 mio SIT za jamstev. 

Obseg spodbud posredovanih prek sklada v letu 1999 že predstavlja slab odstotek proračuna Republike 
Slovenije in pomeni tudi realno povečanje sredstev za ta namen. S takim povečanjem sredstev in predvsem s 
koordinacijo programov z drugimi ministrstvi je bila omogočena tudi koncentracija sredstev za doseganje 
nekaterih ključnih ciljev razvojne politike. Prav razpršenost instrumentov in sredstev regionalne politike je bila 
doslej, tudi po mnenju ekspertov Evropske unije, največja slabost pri izvajanju te politike. Menimo, da smo v 
okviru projektov: 

- razvojna obnova Posočja, 
- akcija Mladi gospodarji na kmetijah in 
- obnova hladilniških kapacitet za sadjarstvo 

dosegli nujne strukturne premike na teh področjih, ki bodo z nadaljevanjem teh programov v naslednjih letih še 
bolj izraziti. 

Sklad je v letu 1999 sodeloval pri izvajanju naslednjih javnih razpisov: 

9. januarja je sklad skupaj s Slovensko razvojno družbo objavil Javni razpis za dodeljevanje sredstev, 
namenjenih financiranju razvojnih programov v Posočju, 
30. aprila je sklad objavil Četrti javni razpis za dodeljevanje posojil in jamstev projektom, ki so namenjeni 
skladnejšemu regionalnemu razvoju in ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, 
7. maja je sklad objavil Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju razvojnih programov 
na kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva, 
avgusta je sklad podpisal pogodbo s SKB banko, d.d., in Pomursko banko, Murska Sobota ter Banko 
Posavje, d.d., Trbovlje o izvajanju projekta PHARE SME. 

3.2. izvajanje programov v Posočju 

Sklad je bil na podlagi 10. in 43. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju 
postavljen za enega izmed nosilcev izvajanja razvojne pomoči v Posočju. Sklad je bil za izvajanje razvojne 
pomoči na osnovi tega zakona tudi dokapitaliziran s strani posebnih sredstev proračuna Republike Slovenije za 
izvajanje ukrepov popotresne obnove. Na podlagi 7. člena zakona je sklad najel ugoden kredit pri Skladu sveta 
Evrope za socialni razvoj. Državni zbor je sprejel Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela 
Stanovanjski sklad RS in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti pri Skladu sveta Evrope za 
socialni razvoj, z# izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (Ur. list RS št. 
67/98zdne 2.10.1998). 
Razvojno pomoč je koordiniral Svet za razvoj Posočja Vlade Republike Slovenije, ki je na svoji 2. seji dne 
23.10.1998 sprejel Program ohranjanja delovnih mest razvoja gospodarske infrastrukture in javnih del. Na 
osnovi tega programa, ki ga je Vlada obravnavala na svojih sejah dne 5. in 26.11.1998, je bil sklad imenovan 
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za koordinatorja posebnega javnega razpisa. Svet za razvoj Posočja je na 3. seji dne 24.12.1998 sprejel 
predlog Javnega razpisa, ki sta ga dne 8.1.1999 skupaj objavila sklad in Slovenska razvojna družba. 

Svet za razvoj Posočja je na pobudo občinskih svetov občin Bovec, Kobarid in Tolmin obravnaval možnosti za 
zagotovitev dodatnih sredstev za razvojno obnovo Posočja. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novelo 
zakona o popotresni obnovi' in razvoju Posočja, s katero naj bi zagotovili dodatna sredstva za izvajanje razvojne 
pomoči. Sklad se je že dogovoril z banko Sveta Evrope za socialni razvoj za pridobitev dodatnih 2 mio EUR-ov 
ugodnega kredita, ki bodo omogočili nadaljevanje razvojne obnove. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj pri izvajanju programa v delu, ki je v pristojnosti Sklada za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja lahko ugotovimo, da je bil koncept zakona, ki je predvideval 
širitev popotresne obnove tudi na reševanje razvojnih problemov pravilen in že daje ustrezne rezultate Način 
reševanja problematike je namreč že usklajen z načeli, ki so bila kasneje sprejeta tudi v zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. Svet za razvoj Posočja je zagotavljal medresorsko koordinacijo in povezavo z 
lokalnimi skupnostmi, ki je nujna za uspešno izpeljavo tako kompleksnega programa. 

Ugotavljamo, da poteka črpanje kreditnih sredstev iz razpisa relativno počasi, kar je posledica dejstva da 
investitori, sočasno rešujejo administrativne in druge postopke, vezane na realizacijo investicije. Postopoma 
smo skupaj z Državno tehnično pisarno (DTP) razvili model postopkov, ki omogoča učinkovito reševanje 
problemov. 

Sklad je bil pri reševanju problematike zavarovanja kreditov individualnih investitorjev prilagodljiv in je skušal 
preko Nove KBM, d.d., sprotno odgovarjati na postavljene zahteve oz. probleme. Res pa je, da kreditna 
sposobnost investitorjev zaostaja za povprečjem v drugih regijah v Sloveniji. 

Ugotavljamo tudi, da je bila razpisana vsota dovolj velika glede na absorcijsko moč gospodarskega prostora v 
regiji in da je omogočila izvajanje ali vsaj začetek izvajanja veliki večini projektov z urejeno dokumentacijo. 

3.3. izvajanje razpisa za dodeljevanje posojil in jamstev projektom, namenjenih skladnemu 
regionalnemu razvoju 

Predmet razpisa je bilo dodeljevanje posojil in jamstev sklada investitorjem (fizične osebe, poslovni subjekti in 
občine) iz območij, ki se na podlagi zadnje objavljene uredbe v RS štejejo za demografsko ogrožena in sicer 
za posamezne namene opredeljene v točkah B. C, Č in D. Po razpisu je bilo za kreditiranje projektov na 
razpolago 800.000.000 SIT, za dodeljevanje jamstev pa 500.000.000 SIT. 

B. Za financiranje projektov gospodarskih dejavnosti so lahko kandidirale gospodarske družbe 
samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani v Republiki Sloveniji, in začetniki (ki morajo pogoje za 
opravljanje dejavnosti izpolnjevati ob dokončanju investicije), ki so projekt izvajali v naseljih, naštetih med 
demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi. 

Pogoji za financiranje gospodarskih naložb so bili: 
- delež posojila v finančni konstrukciji je bil lahko na/več 50% predračunske vrednosti 
- doba vračanja posojila do 8 let, 
- obrestna mera TOM + 3%, 
~ največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila. 
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C. Za premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov so lahko kandidirale samo občine v Republiki 
Sloveniji. 

Pogoji za premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov krajev na demografsko ogroženih in gorsko- 
višinskih območjih, ki so vključeni v program CRPOV in VTC ali kak drug celovit sektorski ali regionalni 
program, ki ga je sklad verificiral in so bili pogoj za gospodarsko dejavnost predvideno v programu, so bili: 
- delež posojila je bil lahko največ 30% predračunske vrednosti 
- doba vračanja posojila do 2 leti, 
- obrestna mera TOM + 5%, 
- šestmesečni moratorij na odplačevanje posojila, 
- garancija občinskega proračuna. 

Č. Za financiranje projektov za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja so lahko kandidirale 
fizične osebe, vključene v program samozaposlitve na Zavodu za zaposlovanje in so projekt izvajali v 
naseljih, naštetih med demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi, in prosilci v občinah, 
v katerih je stopnja brezposelnosti večja kot je povprečje v Republiki Sloveniji. 

Dopolnilno financiranje projektov, ki izhajajo iz programov aktivne politike zaposlovanja na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi z naslednjimi pogoji: 
- delež posojila v finančni konstrukciji je bil lahko največ 50% predračunske vrednosti, 
- doba vračanja posojila do 8 let, 
- obrestna mera TOM + 3%, 
- največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila. 

Za ta program posebno rizičnih investicij je sklad oblikoval tudi blažje pogoje za zavarovanje teh posojil. 
Izvedbo tega programa ocenjujemo za uspešno, ker so bila predvidena sredstva za ta namen izčrpana, saj za 
primerljive ponudbe nekaterih podobnih institucij ni bilo posebnega zanimanja. 

D. Dodeljevanje jamstev za projekte na območjih s posebnimi razvojnimi problemi 

Sklad je jamstva razpisal za investitorje, ki so izpolnjevali pogoje za katerokoli točko oz. podtočko pod A, B, C, 
Č in E in so imeli podpisano pogodbo z banko o dodelitvi posojila ter niso uspeli pridobiti drugega jamstva 
zaradi negativnih vplivov nepremičninskega trga na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. 

Na razpis v letu 1999 je prispelo 322 vlog. Od tega je bilo 122 vlog za namen B, 162 vlog C, 16 vlog Č in 22 
vlog tipa D. Skupni zaprošeni znesek je znašal 5.357.430.880 SIT. Posojilo je bilo odobreno 266 prosilcem v 
skupni višini 3.679.484.453 SIT, in sicer 73 projektom iz gospodarske dejavnosti, 162 projektom za 
infrastrukturo in 12 projektom aktivne politike zaposlovanja. Odobrenih je bilo tudi 19 jamstev v skupni višini 
925.000.000 SIT. Povprečna odobritev na gospodarskem delu je znašala 10.075.000 SIT, za infrastrukturni 
namen je bilo odobreno v povprečju 12.181.000 SIT in pri projektih zaposlovanja 3.809.000 SIT. 

3.4. Izvajanje skupnih programov z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Po tem razpisu je bilo za financiranje projektov iz virov ministrstva na voljo: 

• 700 mio SIT nepovratnih sredstev za financiranje projektov kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, 

• 180 mio SIT nepovratnih sredstev za financiranje posebnih projektov v kmetijstvu ter iz virov sklada, 
• 1.500 mio SIT ugodnih posojil, 
• 130 mio SIT za poroštva, 

in sicer: 
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A. Za financiranje projektov kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so lahko kandidirale 
fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti. 

A1. Financiranje strukturnih sprememb na kmetijah: pogoji: 
delež posojila in nepovratnih sredstev v finančni konstrukciji je bil lahko največ 50% predračunske 
vrednosti, od tega v strukturi: 

-> na gorsko-višinskih območjih (delež nepovratnih sredstev 25%, posojilo 25%) 
—> na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in demografsko ogroženih območjih 

(delež nepovratnih sredstev 20%, posojilo 30%) 
-» na vseh ostalih območjih (delež nepovratnih sredstev 15%, posojilo 35%) 

posojilni pogoji: doba vračanja posojila do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, največ dveletni moratorij 
na odplačevanje posojila 
minimalna višina zaprošenih sredstev je bila 4 mio SIT, najnižja višina predračunske vrednosti 
investicije je bila 8 mio SIT 
projekt bo moral najkasneje po zaključku investicije zagotoviti delovno mesto kot glavno zaposlitev 
vsaj prosilcu ali zakoncu, kar je dokazal s poslovnim načrtom in moral bo postati kmetijski 
zavarovanec 
prosilci, ki so pridobili po tem razpisu več kot 8 mio SIT sredstev, so se morali zavezati, da bodo vsaj 
še 10 let spremljali rezultate gospodarjenja po metodologiji FADN 
prosilec je moral zagotoviti financiranje programa s strani poslovne banke oz. HKS-a ali občine v višini 
do 25% predračunske vrednosti oziroma praviloma v sorazmernem deležu z ostalimi viri. 

A2. Financiranje izvedbe modernizacije kmetij: pogoji: 
delež posojila in nepovratnih sredstev v finančni konstrukciji je bil lahko največ 50% predračunske 
vrednosti, od tega v strukturi: 

-> na gorsko-višinskih območjih (delež nepovratnih sredstev 25%, posojilo 25%) 
na območjih t omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in demografsko ogroženih območjih 
(delež nepovratnih sredstev 20%, posojilo 30%) 

-» na vseh ostalih območjih (delež nepovratnih sredstev 15%, posojilo 35%) 
posojilni pogoji: doba vračanja posojila do 8 let, obrestna mera TOM + 2%, največ dveletni moratorij 
na odplačevanje posojila 
zaprošeni znesek sredstev ni smel biti višji od 4 mio SIT in ne nižji od 1 mio SIT, prosilec je moral 
zagotoviti financiranje s strani poslovne banke oz. HKS-a ali občine ali dobavitelja v višini do 25% 
predračunske vrednosti oziroma praviloma v sorazmernem deležu z ostalimi viri. 

Področja investicijskih vlaganj v kmetijstvu so bila sledeča: 

• investicije s področja gradnje ali obnove hlevov, nakupi hlevske opreme in osnovne črede za govedorejo, 
rejo drobnice, prašičerejo, konjerejo, rejo kuncev ter izgradnja ali obnova prostorov za skladiščenje gnoja in 
gnojevke; 

• investicije s področja gradnje ali obnove objektov (vključno s pripadajočimi napravami in opremo) za 
skladiščenje, dodelavo (kot je sušenje, sortiranje, pakiranje, kletarska oprema) in predelavo kmetijskih 
pridelkov oz. proizvodov slovenskega izvora; 

• investicije v vrtnarski pridelavi: postavitev ali adaptacija vseh vrst zavarovanih prostorov za vrtnarsko 
pridelavo (vključno s pripadajočo opremo) za moderno vrtnarsko proizvodnjo; 

• investicije na področju gradnje ali obnove objektov (vključno s pripadajočimi napravami in opremo) za 
usposobitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; 

• investicije v postavitev zaščitnih mrež proti toči za zavarovanje v sadovnjakih, na vrtninah, v trsnicah in 
drevesnicah ter postavitve hmeljskih žičnic; 

• nakup kmetijskih zemljišč; 
• podpora pri nakupu specialne mehanizacije: 

« posebni vrtnarski stroji in oprema, 
« mehanizacija za uporabo na nagnjenih terenih, 
* okoljevarstveno sprejemljivi stroji, 
* mehanizacija v okviru strojnih krožkov. 
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E. Za financiranje posebnih projektov v kmetijstvu so lahko kandidirale fizične osebe, državljani 
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti. 

E1. Financiranje programa "Mladi gospodarji na kmetijah"; pogoji: 
skupni delež posojila in nepovratnih sredstev v finančni konstrukciji je bil lahko največ 75% 
predračunske vrednosti, od tega v strukturi do: 

—» na gorsko-višinskih območjih (delež nepovratnih sredstev 35%, posojilo 40%) 
-» na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in demografsko ogroženih območjih 

(delež nepovratnih sredstev 25%, posojilo 50%) 
-» na vseh ostalih območjih (delež nepovratnih sredstev 15%, posojilo 60%), 

posojilni pogoji: doba vračanja posojila do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, ki bo subvencionirana 
za čas moratorija na odplačevanje posojila, dveletni moratorij na odplačevanje posojila, 
minimalna višina zaprošenih sredstev je bila 5 mio SIT, najnižja višina predračunske vrednosti 
investicije pa 10 mio SIT. 

Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sredstev so bili sledeči: 

Upravičenci so bili lahko lastniki in/ali najemniki kmetij, ki opravljajo kmetijsko dejavnost ter izpolnjujejo ostale 
pogoje, določene s programom Mladi gospodarji na kmetijah, ki so naslednji: 
• kmetovalec, ki v letu razpisa dopolni največ 35 let, izjemoma na območjih s posebnimi razvojnimi problemi 

(območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in demografsko ogrožena območja) 40 let. 
• kmetijski zavarovanec 
• izobrazba: kmetijska ali glede na proizvodno usmeritev ustrezna poklicna šola 
• lastnik kmetije ali vsaj pretežnega dela kmetije, ali pa najemnik z najmanj desetletno zakupno pogodbo za 

kmetijo v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Nelastniki so imeli tudi možnost kandidiranja z 
dokazilom, da je bil prenos lastništva v postopku (predlog vpisa v zemljiško knjigo). 

• minimalna velikost kmetijskih zemljišč v uporabi: 
8 ha njiv ali vrtov ali za 8 ha primerljivih kmetijskih površin, pri čemer za 1 ha primerljive kmetijske površine 
po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev šteje: 

» 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 
* 4 ha pašnikov ali 
« 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali 
» 8 ha gozdov ali 
* 5 ha gozdnih plantaž ali 
« 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 

Projekt mora najkasneje po zaključku investicije prosilcu omogočati dohodek v višini povprečnega dohodka 
zaposlenih v R Sloveniji, kar vlagatelj pokaže s poslovnim načrtom. S vključitvijo v program se je vlagatelj 
obvezal, da bo vsaj še 10 let obvezno spremljal rezultate gospodarjenja po metodologiji FADN. 

Prednostni kriteriji za uvrstitev v program so bili: 

- enakomerna regijska razporeditev, 
- kmetija, katere razvojna sposobnost je ugodno ocenjena in 
- kmetija, ki predloži načrt celovite investicije, s katero se poveča konkurenčna sposobnost kmetije. 

E2. Financiranje programa "Sanacije kmetij", pod posebnimi pogoji z odobritvijo dodatnih posojil, 
reprogramiranjem obveznosti do bank z izdajo poroštev, in/aii subvencioniranimi obrestmi in nepovratnimi 
sredstvi: 
• posojilni pogoji: doba vračanja posojila do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, ki bo subvencionirana za čas 

moratorija na odplačevanje posojila, dveletni moratorij na odplačevanje posojila. 
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Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sredstev so bili sledeči: 

Upravičenci so bili kmetje - fizične in pravne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost kot samostojni podjetniki na 
osnovi 38. člena zakona o dohodnini, katerih obstoj je ogrožen zaradi individualne škode, ki so jo povzročili 
požar na gospodarskih in stanovanjskih objektih, kmetijskih strojih in opremi ter plazovi, poplave, večji pogini 
živali, neurja s točo, pozeba, suša, potres ter uničenje večjih strojev in naprav. Kmetje so bili upravičeni do 
sredstev za reševanje prezadolženosti v primeru, ko je do nezmožnosti poravnavanja obveznosti prišlo iz 
objektivnih razlogov, navedenih zgoraj, ali podobnih tehtnih razlogov. 

E3. Enkratna sanacijska pomoč prosilcem - fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v 
primeru družinske nesreče ali naravne nesreče individualnega značaja v obliki nepovratnih sredstev 
do višine 1 mio SIT. 

Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sredstev so bili sledeči: 

Upravičenci so bili kmetje - fizične osebe in pravne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost kot samostojni 
podjetniki na osnovi 38. člena zakona o dohodnini, katerim kmetijska dejavnost skupaj z dopolnilnimi 
dejavnosti predstavlja osnovni vir dohodka, obstoj kmetije pa je ogrožen zaradi individualne škode, ki so jo 
povzročili požar na gospodarskih in stanovanjskih objektih, kmetijskih strojih in opremi ter plazovi, poplave, 
večji pogini živali, neurja s točo, pozeba, suša ter uničenje večjih strojev in naprav. 

Na razpis v letu 1999 je prispelo 1.686 vlog. Od tega je bilo 1.361 vlog namena A, 185 vlog E1, 100 vlog E2 
in 40 vlog E3. Skupno zaprošeni znesek je znašal 8.544.493.386 SIT. Posojilo je bilo odobreno 1.063 
prosilcem v skupni višini 3.494.625.573 SIT, in sicer 832 projektom iz kmetijstva, 147 projektom E1, 76 
projektom E2 in 8 projektom E3. Povprečna odobritev na kmetijskem delu je znašala 2.369.000 SIT, 
9.042.000 SIT na programu E1, na sanacijah 2.479.000 SIT in 787.500 na programu E3. 

Zaradi izjemno velikega števila vlog sta tako ministrstvo kot sklad povečala sredstva za ta namen na osnovi 
dejstva, da mora Slovenija v predpridružitvenem obdobju Evropski uniji intenzivno usposobiti kmetijske 
proizvajalce za boj s konkurenco. Ker pa so bila v proračunu Republike Slovenije za leto 1999 za to 
namenjena premajhna sredstva, se je sklad intenzivneje angažiral na tem področju. 

3.5. Finančna realizacija projektov z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v letu 1999 izvedlo tudi naslednja razpisa: 

- javni razpis za sofinanciranje priprav regionalnih razvojnih programov in gradnje infrastrukturnih objektov in 
naprav regionalnega značaja in 

- natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji 
za leto 1999 

za demografsko ogrožena območja za sofinanciranje lokalne infrastrukture ter inicialnih razvojnih programov, v 
skupni vrednosti 2.008 mio SIT. V skladu z med letom sprejetim zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja je finančno izvajanje teh postavk preneslo na sklad. 

3.6. Izvajanje projekta PHARE SME 

Sklad je v letu 1999 nadaljeval z aktivnostmi, ki izhajajo iz nacionalnega programa PHARE za leto 1997. 
Podpisal je pogodbo z Komisijo evropske skupnosti pri projektu kreditne sheme v višini 1 mio ECU-jev za razvoj 
malih in srednjih podjetij v 4 izbranih občinah: Brežice, Lendava, Nova Gorica in Zagorje. Sklad je podpisal 
izvajalski pogodbi z Garancijskim skladom Zasavja ter Razvojnim skladom Lendava za izvajanje kreditne sheme 
v teh regijah. Za regiji Nova Gorica in Brežice je podpisana pogodba s SKB banko, ki bo omogočila izvajanje 
sheme v teh dveh regijah. Regionalna sklada in SKB banka bodo s svojimi sredstvi dopolnili potencial in 
omogočili podjetnikom cenejši in lažji dostop do posojil. V letu 1999 je bilo tako v 31 projektov vloženih 
109.700.000 SIT skupnih sredstev. 
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3.7. Spodbujanje projektov regionalnega razvoja 

Sklad je lahko v skladu z Naložbeno politiko za ieto 1999 namenjal 10% stroškov za neposredno financiranje 
raziskovalnih, publicističnih, izobraževalnih in promocijskih vsebin, ki neposredno zadevajo področja 
regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Tako je v preteklem letu podprl 
naslednje projekte: 

• projekt Razvoja blagovne znamke za produkte kmetijstva iz Mežiške doline, 
• projekt Proizvodnje alternativnih vrst mesa na širšem območju Kozjanskega ter 
• projekt Po poteh dediščine - Korenine slovenske identitete, ki je sestavni del izvajanja razvoja 

regijskega turističnega proizvoda za ribniško, cerkniško in cerkljansko regijo. 

3.8. Skupni pogoji razpisov ter postopek dodeljevanja spodbud 

UO sklada je obravnaval vloge po utečenem postopku, ki je sestavljen iz naslednjih korakov: 
• evidentiranje vloge, 
• obravnava predloga na komisiji, 
• usklajevanje in preverjanje, 
• odločanje, 
• črpanje sredstev, 
• odplačevanje in 
• kontrola namenske porabe. 

Sklad je pri presoji projektov upošteval kriterije iz 10. člena zakona, in sicer: 

- ohranitev realne vrednosti dodeljenih sredstev; 
- donosnost (profitabilnost) projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva; 
- finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (obseg lastnih sredstev pravne osebe, 

namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih virov financiranja); 
- razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, 

nastopanje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest); 
- boniteta pravne osebe, ki se ji dodeljujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrezne inštrumente zavarovanja 

vračila dodeljenih sredstev). 

Sklad je pri izboru naložb upošteval tudi strategijo gospodarskega razvoja, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
sprejela 20.4.1995, zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji, 
strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, zakon o kmetijskih zemljiščih ter uredbo o uvedbi finančnih intervencij 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Prav tako je upošteval tudi Zakon o financiranju občin (Ur. list št. 80/94), ki 
omejuje zadolževanje občin in ne dopušča zadolževanja občinam, ki nimajo urejenih premoženjskopravnih 
razmerij po 100. členu Zakona o lokalni samoupravi. 

Pri načrtovanju svojega programa so bili, opirajoč se na osnovi prejšnjega odstavka, izoblikovani sledeči 
prednostni nameni: 

• financiranje razvojno in ekonomsko upravičenih ter ekološko sprejemljivih projektov na demografsko 
ogroženih območjih po zakonu in uredbi glede na sektorsko usmerjenost investicije, 

• financiranje projektov, ki izhajajo iz že izdelanih razvojnih projektov Celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi (CRPOV), na področju t.i. delovnega prostora ter Vinsko turističnih cest (VTC), 

• financiranje posebnih projektov v kmetijstvu, 
• financiranje projektov zaposlovanja s področja aktivne politike zaposlovanja, 
• financiranje projektov popotresne obnove v Posočju. 

Sklad želi pospešiti delo na lokalnih in regionalnih razvojnih programih, zato daje, kot je razvidno iz odobritev, 
izrazito prednost projektom, ki so vključeni v projekte celovite obnove. V tem okviru posebej podpira projekte, 
ki predstavljajo ekonomsko nadaljevanje projektov CRPOV oziroma izgradnje posameznih točk v okviru vinsko- 
turističnih cest. 
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Sklad pri tem upošteva in sodeluje s heterogeno strukturo agencij, ki so jih za pospeševanje razvoja ustanovile 
občine, regije in obrtne zbornice. Slovenija je dokaj nesorazmerno pokrita s tovrstnimi institucijami, tako da 
lahko v nekaterih območjih opažamo veliko aktivnost pospeševalne mreže, nekatera kritična območja pa imajo 
te enote slabše razvite. Dokler novi regionalni zakon ne bo ustvaril trdne mreže pospeševalnih enot z bolj 
opredeljenimi obveznostmi, bo sklad pri sodelovanju s temi enotami ohranil obstoječ način dela. 
Sklad je v letu 1999 nadaljeval z dajanjem jamstev kot specifično obliko razvojne pomoči. Slovenski trg 
nepremičnin zaznamuje namreč velike razlike v ceni nepremičnin med večjimi mesti ob cestnem križu in 
podeželjem. Banke zaradi nezmožnosti trženja težje ali s prevelikim faktorjem tveganja prevzamejo v 
zavarovanje nepremičnine na podeželju. Sklad je izoblikoval politiko, ki upošteva nadomestitveno vrednost 
objektov in opreme ter s tem odprl možnost zavarovanja projektov pri bankah tudi investitorjem iz teh območij. 
Sklad se s svojim poroštvom vključi tudi takrat, kadar so banke previdne zaradi nerazrešenih lastninskih 
razmerij. 

Sklad je uveljavil model jamstev, katerega značilnosti so: 

- sklad pokriva jamstvo do 100% zneska, vendar brez zamudnih obresti in stroškov; 
- prednost imajo investicije z nižjo obrestno mero; 
- sklad zavaruje obroke po amortizacijskem načrtu, zato ni možna predčasna zapadlost brez 

njegovega soglasja; 
- banke uveljavljajo primarno zavarovanje iz naslova akceptnih nalogov, menic ipd.; 
- sklad uveljavlja zavarovanja in hipoteke ter zastavne pravice. 

3.9. Spremljanje projektov 

Sklad je za finančno spremljanje projektov iz prvega in drugega javnega razpisa razvil poseben računalniški 
program, ki omogoča sprotno spremljanje poteka plačil. Na osnovi podatkov, predstavljenih v poglavju 
II. Finančno poslovanje sklada, ocenjujemo, da poteka vračilo posojil v okviru pričakovanih določil določenih 
meril in bistveno ne odstopa od rezultatov, ki jih pri tovrstnih naložbah dosegajo poslovne banke. 

Sklad je v letu 1997 uveljavil Pravilnik o spremljavi projektov v fazi izgradnje in o spremljavi učinkov 
investicijskih projektov. V skladu s tem pravilnikom je začel sklad sistematično zbirati podatke o uspešnosti 
projektov, ki jih financira. Sistem je postavljen tako, da so investitorji s pogodbo obvezani pošiljati določene 
podatke, ki jih sklad preverja z redno in naključno kontrolo. Finančna uspešnost se nanaša na individualno 
uspešnost projektov, seveda pa sklad z zbranimi podatki ne more meriti uspešnosti izvajanja svoje politike v 
gospodarskih kazalcih na regionalni ali nacionalni ravni. 

Na podlagi Pravilnika o spremljanju projektov v fazi izgradnje in spremljanju učinkov investicijskih projektov je 
bilo v letu 1999 pregledanih oziroma nadziranih 13 projektov, od tega 9 kmetijskih in 4 gospodarski. Po 
namenu pregleda je bilo 10 rednih pregledov in 3 izredni. V kategoriji izrednih pregledov je bila v vseh primerih 
s strani investitorjev podana vloga za spremembo posojilnih pogojev zaradi težav pri dokončanju investicije ali 
težav pri poslovanju. Pri rednih pregledih nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi kazale na nenamensko porabo 
sredstev ali neuresničitev smotrov in ciljev investicij. 
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3.10. Slovenska regionalna nagrada 

Upravni odbor sklada je sprejel pobudo, da bi v okviru sklada izdelali Smernice za podeljevanje Slovenske 
regionalne nagrade. V ta namen je oblikoval tudi odbor v sestavi: dr. Dušan Plut (predsednik), Janja Kokolj 
Prošek, Mateja Mešl, Iztok Altbauer, mag. Stanka Kukar, Andrej Horvat, Barbara Zrimšek, Boris Dolničar, mag. 
Luka Juvančič, Margita Jančič in mag. Boris Malej. 

Namen slovenske regionalne nagrade bo: 

• nagraditi razvojne programe, ki po obsegu delovanja presegajo meje lokalnega in sektorskega razmišljanja, 
• nagraditi tiste ideje in usmeritve, katerih izvedba v območju bo v soglasju z regionalnimi viri in bo vodila do 

višjega življenjskega standarda okolja. 

Nagrada bo zgled za strokovno delo na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Nagrada bo 
podpirala izvajanje projektov, usklajenih z razvojnimi dokumenti lokalnega, državnega in mednarodnega 
značaja. 

V okviru izvedbe projektov je namen nagrade spodbujati povezovanje partnerjev, in sicer na lokalni, državni in 
mednarodni ravni. Hkrati je ob tem potrebno spodbuditi povezovanje zasebnega in javnega sektorja. 

, * i 
Nagrada je namenjena spodbujanju razvojnih projektov regionalnega značaja na naslednjih področjih: 
- podeželje, 
- turizem, 
- podjetništvo, 
- inovacije, 
- človeški viri, 
- kultura, 
- izobraževanje, 
- narodnosti in etnične skupine in 
- dejavnosti mladih. 

Odbor je sprejel Smernice za pripravo nagrade, ki bo prvič razpisana v letu 2000. 
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IV. ANALIZA DODELJENIH SPODBUD V LETU 1999 

Statistika dodeljenih spodbud v priloženih pregledih za leto 1999 ni več homogena in zato primerljiva z rezultati 
razpisov v letih 1996-98. V teh letih je sklad podpiral le kmetijske in gospodarske projekte na demografsko 
ogroženih območjih z ugodnimi posojili. V letu 1999 pa so v prikaz vključena tudi nepovratna sredstva 
posameznih ministrstev, ki so sodelovala v skupnih razpisih. V skupnih razpisih tudi sredstva niso bila omejena 
samo na demografsko ogrožena območja, ampak so bile sheme pomoči horizontalne. Prav tako v prikazih 
skupno upoštevamo vse oblike danih spodbud: ugodna posojila, jamstva in nepovratna sredstva, kar je seveda 
z metodološkega vidika kakovostno različno. Za spremljanje državnih pomoči sklad razpolaga tudi s podatki, ki 
so z ekonomskega vidika ustreznejši. Vendar navajanje diskontiranih vrednosti presega okvir tega poročila. 

Z enakim problemom se srečujemo tudi pri prikazu strukture naložb po namenih. Sklad namreč financira zelo 
raznoliko strukturo naložb v okviru posameznih programov. V pregledu navajamo sanacije, jamstva in program 
aktivne politike zaposlovanja kot posamezen namen, čeprav imajo tudi ti programi svojo sektorsko strukturo. 
Vendar se nam zdi ločen prikaz teh instrumentov primernejši z vidika vodenja politike sklada. Sektorsko 
gledano je sklad v letu 1999 podprl v največjem deležu naložbe v kmetijstvu. Ugotovimo lahko, da ima 
kmetijska reforma, ki temelji na povečanju investicij in s tem dodane vrednosti v kmetijstvu, dobre temelje v 
preferencah potencialnih investitorjev in da mora Slovenija v predpridiužitvenem obdobju Evropski uniji 
intenzivno usposobiti kmetijske proizvajalce za boj s konkurenco. Ker pa so bila v proračunu Republike 
Slovenije za leto 1999 za to namenjena premajhna sredstva, se je sklad intenzivneje angažiral na tem 
področju. 

Nasprotno pa ugotavljamo, da postopno upada podjetniški interes v demografsko ogroženih območjih. Za 
nadaljnji razvoj teh krajev je ključnega pomena to, da so posamezni projekti vključeni v širše regionalne ali 
sektorske programe. Taka politika je našla tudi odraz v zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
ki predvideva nadaljnje-.financiranje le na podlagi sprejetih regionalnih razvojnih programov. 

Regionalna struktura dodeljenih spodbud odstopa od prikazov v preteklih poročilih, predvsem zaradi 
povečanega obsega investicij v zgornjem Posočju. Ostali podatki po regijah, upravnih enotah in občinah, 
analitično, gledano ne dovoljujejo posebnih zaključkov glede povezanosti kraja investicije in regionalne 
strukture. 

Na skladu ugotavljamo, da so investitorji sprejeli obstoječo tehniko izvedbe razpisa. Celoten postopek od 
objave razpisa, priprave poslovnega načrta, postopek izbora ter način črpanja sredstev se je uveljavil in 
predstavlja že utečen zbir postopkov, ki imajo tudi s tega vidika učinek na razvojna razmišljanja. 

Priloge k poglavju IV.: 

Priloga 1 - Demografsko ogrožena območja RS v letu 1999 
Priloga 2 - Investicije po regijah 

. Priloga 3 - Investicije po namenih razpisa 
Priloga 4 - Investicije po občinah 
Priloga 5 - Skupni pregled odobrenih vlog 
Priloga 6 - Pregled spodbud iz razpisa za Posočje 
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BELEŽKE 



Poročilo o 

DELU IN URESNIČEVANJU 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

V LETU 1999 

Številka: 050-00/99-2 
Ljubljana, 21.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20.4.2000 
sprejela: 

-POROČILO O DELU IN URESNIČEVANJU NACIONAL- 
NEGA PROGRAMA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ V LETU 
1999, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Boris TKAČIK, svetovalec direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

o delu in uresničevanju 

Nacionalnega programa statističnih 

raziskovanj v letu 

1999 

Ljubljana, marec 2000 
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Uresničevanju nalog državne statistike v Republiki Sloveniji v letu 1999 

Povzetek 

Statistični urad je skupaj z drugimi organi, ki so pooblaščeni za izvajanje statističnih 
raziskovanj v letu 1999, nadaljeval prilagajanje slovenske statistične ureditve novim 
domačim zahtevam, pri čemer so imele prednost pri izvajanju naloge v zvezi z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda Evropske unije do leta 2002. Pogajalska 
izhodišča iz leta 1998 določajo Uradu obsežne naloge na vseh statističnih področjih, 
posebej pa še pri dodatnem prilagajanju statistične zakonodaje, in vpliv na druge 
zakone ter določila v delu, ki obravnava določanje administrativnih podatkovnih osnov 
in evidenc. Naloge za leto 1999 so praktično uresničene. 

Tudi druga področja dela v državi se prilagajajo tržnim in tekmovalnim oblikam in se 
evropeizirajo in globalizirajo. S pomočjo gradiv 31 pogajalskih skupin in njihovih 
prizadevanj in s pomočjo sosvetov ter v Statističnem svetu je Urad pridobival dodatne 
potrebne podlage za nova ravnanja in dopolnjevanje vsebin Nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj in drugih obveznosti. Te so nastale predvsem še v razmerju do 
Mednarodnega denarnega sklada, OECD-ja in organizacij v okviru OZN. 

Regionalna sodelovanja so potekala v raznih oblikah, podprtih s pomočjo Pharovih 
programov in na drugih osnovah (CEFTA ipd). Nasploh je mednarodno sodelovanje 
postalo velika Uradova obveznost, saj se je v tem času sodelovanje v OECD, z Natom 
in posebej z Mednarodnim monetarnim skladom okrepilo. Pri izpolnjevanju IMF-ovih 
diseminacijskih standardov je bila slovenska državna statistika ocenjena zelo visoko, 
kar seveda vključuje tudi delo Banke Slovenije in Ministrstva za finance. 

Težave se pojavljajo zaradi zastajanja reform in sprememb v domačih ureditvah. Med 
drugim bi moral Urad predlagati do leta 2001 novo statistično teritorialno ureditev za 
statistično členitev teritorija države na ravni NUTS-3. Potrebe zaradi strukturnih pomoči 
so pokazale, da je treba s tem pohiteti že v letu 1999 ali 2000. Izvedbene težave so 
posledica tega, da Slovenija še ni določila pokrajin in tudi ne upravne teritorialne 
reorganizacije, ki je skoraj pogoj za nove členitve. 

Poseben, večkrat izpostavljen problem, je bilo in verjetno še bo dodatno vključevanje 
nekaterih statističnih pojavov v razne obračune in vključevanje njihovega obračuna za 
nazaj. Metodološka usklajevanja z Unijo in OECD-jem na področju obračuna bruto' 
domačega proizvoda so zaradi dodatnih obračunov in usklajevanj povzročala stalne 
popravke v osnovi in indeksih, kar moti uporabnike in analitike, posebej če se časovne 
vrste popravijo še za nazaj. 

Zahtevno delo v okviru sodelovanja z mednarodnimi in nadnacionalnimi institucijami in 
še posebej izpolnjevanja zahtevnih vsebinskih ter drugih pogojev za pridobivanja 
donacij in drugih sredstev seje nadaljevalo tudi v letu 1999. Menjava konceptov pomoči 
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v Uniji je spremenila tudi Uradove koncepte in pristope. Žal sodelovanja pri vsebinskem 
prijavljanju konkretnih nalog za tako financiranje še ni urejeno in ustrezno koordinirano. 

Razvoj uporabniških znanj in skupne statistične kulture je bil tudi vodilna tema rednega 
(devetega) posvetovanja Statistični dnevi 1999, ki sta ga skupaj pripravila Urad in 
Statistično društvo Slovenije. Velik mednarodni odziv in zbornik referatov uvrščajo to 
posvetovanje v osrednje na tem področju predvsem za statistike iz držav članic. 
Elektronsko poslovanje in vprašanja statističnega spremljanja informacijske družbe so 
pokazali, da se tudi države kandidatke zanimajo za te pomembne naloge. 

V letu 1999 so se nadaljevala prilagajanja programske in strojne opreme zaradi 
napovedanega milenijskoga ali datumskega prehoda. Napori strokovnjakov so bili veliki, 
posebna komisija je delala več kot tri leta in prehod je uspel brez težav. Pri tem je treba 
vedeti, da je Urad ena od najstarejših računalniških hiš v Sloveniji in je imel in ima temu 
primerno največ stare in še delujoče programske opreme in specifično - tudi zastarelo 
tehniko. Pomoč preko PHARE z nacionalnim programom je bila glede tega izredno 
pomembna. 

S koncem leta 1999 je Urad dokončno prenesel zadnje odgovornosti in dele pristojnosti 
ter operativne naloge v zvezi s Centralnim registrom prebivalstva in tudi naloge v zvezi 
s teritorialnim registrom na Geodetsko upravo RS, v okviru nalog in vsebin, ki jih ta vodi 
v Prostorskem registru Slovenije, kot je bilo določeno z zakonom v začetku osemdesetih 
let. Priprave na prenos obveznosti poslovnega registra na APP in kasneje na Agencijo 
za javnopravne evidence in storitve so bile v letu 1999 ustrezno začete. Potrebno je 
novo zakonsko urejanje poslovnega registra v letu 2000. 

Statistični urad je sodeloval pri več projektih za gradnje raznih informacijskih sistemov v 
drugih telesih oz. organih. Predlagatelji metodoloških osnov za zbiranje podatkov za 
evidence naj bi po veljavnem zakonu pred tem pridobivali mnenja Urada. Tega 
praviloma ne delajo pravočasno, zato je sodelovanje Urada v telesih Vlade edina še 
dobra možnost medsebojnega vplivanja in harmonizacije evidenčnih zbirk podatkov ter 
potreb izvajalcev državnih statistik oziroma pooblaščenih organov za njihovo izvajanje. 

Publicistična in diseminacijska dejavnost Urada se je v letu 1999 še naprej selila v 
elektronsko podprto sporočanje in v tehnologijo interneta. Najpomembnejša je pri tem 
nastavitev podatkov o izvozu in uvozu blaga, ki je bila predstavljena tudi tujim 
ambasadam. Posebne uspehe pa smo dosegli pri vključevanju slovenskih statističnih 
podatkov v evropske tabele in primeijave s članicami. 

Določila iz pogajalskih izhodišč, ki zadevajo Urad, pa niso v celoti uresničena. Urad 
potrebuje (zaradi varovanja zaupnosti in boljše funkcionalnosti) nove poslovne prostore 
ali optimizacijo in obnovo na sedanjih dveh lokacijah. Prizadevanja vladnih služb na tem 
področju še niso uspešna. Prav tako je moral Urad upočasniti priprave na načrtovani 
popis prebivalstva in gospodinjstev (v letu 1999), ker zanje ni bilo določenih sredstev v 

poročevalec, št. 36 110 17. maj 2000 



Proračunu RS. Popis 2001 se bo zato premaknil v leto 2002, če bosta vlada in Državni 
zbor zanj določila potrebna sredstva. 

Urad je v okviru možnost izpolnil svoj letni program, ki je, kot je razvidno iz poročila, 
vmes povzel mnogo vsebin drugih programov in novih zahtev. Ob dobrem spremljanju 
dela in z drugimi sredstvi je uspelo izvršiti še nekaj nalog iz dopolnilne ali lastne 
dejavnosti, vendar pa motivacija za izvajanje teh nalog v Uradu "pada" zaradi načina 
obračunavanja in poračuna. 
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Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 

Beseda urednika 

Poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999, ki ga 
je pripravil Statistični urad Republike Slovenije je drugo letno poročilo o delu in uresničevanju 
tega programa, ki je bil sprejet v državnem/zboru decembra 1997 za obdobje 1997 - 2002. 
Poročilo je izdelano v skladu z Zakonom o državni statistiki; zajema predvsem delo 
Statističnega urada RS, vsebuje pa tudi navedbe o delu ostalih pooblaščenih izvajalcev 
statističnih raziskovanj, to je Banke Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inštituta za varovanje zdravja, Zavoda RS 
za zaposlovanje in Agencije RS za plačilni promet. Poročilo obravnava in sprejme Vlada RS 
in ga nato pošlje Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem. 

Poročilo za leto 1999 v osnovi sledi razporeditvi, kot jo je imelo tudi Poročilo za leto 1998. 
Tako ga lahko primerjamo z zastavljenim Nacionalnim programom in z delom, ki je bilo 
opravljeno v letu 1998. Tretji razlog za tako strukturo poročila je v tem, da je tako moč 
prikazati tudi tisto, kar se pri uresničevanju nalog iz Nacionalnega programa uvede kot 
nekaj novega ali pa se zaradi razvoja v že sprejetem programu mora spremeniti, in sicer tako 
na področju vsebine raziskovanj kot tudi na področju uvajanja novih metod pri izvajanju 
raziskovanj. Na oboje v veliki meri vpliva prilagajanje pravnega reda Slovenije pravnemu redu 
Evropske unije, pri čemer za področje statistike kaže poudariti, da ne gre le za prilagajanje 
zakonskih in drugih aktov^ temveč tudi za prilagajanje in uvajanje metodologij, ki veljajo v 
statistiki EU. Tudi zato je posebej prikazan proces tega prilagajanja, ki na področju statistike 
poteka v okviru 12. delovne skupine in po sprejetem programu. 

Poročilo prikazuje poleg opravljenega dela tudi oblike, načine in možnosti Urada pri 
uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj. V ta namen so posebej 
obdelana področja mednarodno sodelovanje Urada, diseminacija statističnih podatkov in 
metod in pa tudi temeljni okviri in možnosti delovanja Urada v letu '1999 (organiziranost, 
informacijsko tehnološka infrastniktura in podpora uporabnikom, tehnologija zbiranja in 
obdelave podatkov, problemi zaščite in varovanja - kar je bilo še posebej izpostavljeno 
področje pri pregledu prilagajanja v Bruslju ter seveda viri, obseg in struktura porabljenih 
finančnih sredstev). 

Seznam kratic, uporabljenih v poročilu, boste našli med prilogami na koncu poročila. 

Deli besedila v ležečem tisku bralca še posebej opozarjajo na uresničene naloge in raziskovanja 
v letu 1999 ali na naloge, začete v tem letu. 

Ljubljana, marec 2000 
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1. Osnovne smernice in cilji Urada v letu 1999 

1.1 Uresničevanju nalog državne statistike v Republiki Sloveniji 

Statistični urad je skupaj z drugimi organi, ki so pooblaščeni za izvajanje statističnih 
raziskovanj v letu 1999, nadaljeval prilagajanje slovenske statistične ureditve novim 
domačim zahtevam, pri čemer so imele prednost pri izvajanju naloge v zvezi z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda Evropske unije do leta 2002. Pogajalska izhodišča 
iz leta 1998 določajo Uradu obsežne naloge na vseh statističnih področjih, posebej pa še 
pri dodatnem prilagajanju statistične zakonodaje, in vpliv na druge zakone ter določila 
v delu, ki obravnava določanje administrativnih podatkovnih osnov in evidenc. Naloge za 
leto 1999 so praktično uresničene. 

Tudi druga področja dela v državi se prilagajajo tržnim in tekmovalnim oblikam in se 
evropeizirajo in globalizirajo. S pomočjo gradiv 31 pogajalskih skupin in njihovih 
prizadevanj in s pomočjo sosvetov ter v Statističnem svetu je Urad pridobival dodatne 
potrebne podlage za nova ravnanja in dopolnjevanje vsebin Nacionalnega programa 
statističnih raziskovanj in drugih obveznosti. Te so nastale predvsem še v razmeiju do 
Mednarodnega denarnega sklada, OECD-ja in organizacij v okviru OZN. 

Regionalna sodelovanja so potekala v raznih oblikah, podprtih s pomočjo Pharovih 
programov in na drugih osnovah (CEFTA ipd). Nasploh je mednarodno sodelovanje 
postalo velika Uradova obveznost, saj se je v tem času sodelovanje v OECD, z Natom 
in posebej z Mednarodnim monetarnim skladom okrepilo. Pri izpolnjevanju IMF-ovih 
diseminacijskih standardov je bila slovenska državna statistika ocenjena zelo visoko, kar 
seveda vključuje tudi delo Banke Slovenije in Ministrstva za finance. 

Težave se pojavljajo zaradi zastajanja reform in sprememb v domačih ureditvah. Med 
drugim bi moral Urad predlagati do leta 2001 novo statistično . teritorialno ureditev za 
statistično členitev teritorija države na ravni NUTS-3. Potrebe zaradi strukturnih pomoči 
so pokazale, da je treba s tem pohiteti že v letu 1999 ali 2000. Izvedbene težave so 
posledica tega, da Slovenija še ni določila pokrajin in tudi ne upravne teritorialne 
reorganizacije, ki je skoraj pogoj za nove členitve. 

Poseben, večkrat izpostavljen problem, je bilo in veijetno še bo dodatno vključevanje 
nekaterih statističnih pojavov v razne obračune in vključevanje njihovega obračuna za 
nazaj. Metodološka usklajevanja z Unijo in OECD-jem na- področju obračuna bruto 
domačega proizvoda so zaradi dodatnih obračunov in usklajevanj povzročala stalne 
popravke v osnovi in indeksih, kar moti uporabnike in analitike, posebej če se časovne 
vrste popravijo še za nazaj. 

Zahtevno delo v okviru sodelovanja z mednarodnimi in nadnacionalnimi institucijami in 
še posebej izpolnjevanja zahtevnih vsebinskih ter drugih pogojev za pridobivanja donacij 
in drugih sredstev se je nadaljevalo tudi v letu 1999. Menjava konceptov pomoči v Uniji 
je spremenila tudi Uradove koncepte in pristope. Žal sodelovanja pri vsebinskem 
prijavljanju konkretnih nalog za tako financiranje še ni urejeno in ustrezno koordinirano. 

Razvoj uporabniških znanj in skupne statistične kulture je bil tudi vodilna tema rednega 
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(devetega) posvetovanja Statistični dnevi 1999, ki sta ga skupaj pripravila Urad in 
Statistično društvo Slovenije. Velik mednarodni odziv in zbornik referatov uvrščajo to 
posvetovanje v osrednje na tem področju predvsem za statistike iz držav članic. 
Elektronsko poslovanje in vprašanja statističnega spremljanja informacijske družbe so 
pojkazali, da se tudi države kandidatke zanimajo za te pomembne naloge. 

V letu 1999 so se nadaljevala prilagajanja programske in strojne opreme zaradi 
napovedanega milenijskega ali datumskega prehoda. Napori strokovnjakov so bili veliki, 
posebna komisija je delala več kot tri leta in prehod je uspel brez težav. Pri tem je treba 
vedeti, da je Urad ena od najstarejših računalniških hiš v Sloveniji in je imel in ima 
temu primerno največ stare in še delujoče programske opreme in specifično - tudi 
zastarelo tehniko. Pomoč preko PHARE z nacionalnim programom je bila glede tega 
izredno pomembna. 

S koncem leta 1999 je Urad dokončno prenesel zadnje odgovornosti in dele pristojnosti 
ter operativne naloge v zvezi s Centralnim registrom prebivalstva in tudi naloge v zvezi 
s teritorialnim registrom na Geodetsko upravo RS. v okviru nalog in vsebin, ki jih ta 
vodi v Prostorskem registru Slovenije, kot je bilo določeno z zakonom v začetku 
osemdesetih let. Priprave na prenos obveznosti poslovnega registra na APP in kasneje na 
Agencijo za javnopravne evidence in storitve so bile v letu 1999 ustrezno začete. 
Potrebno je novo zakonsko urejanje poslovnega registra v letu 2000. 

Statistični urad je sodeloval pri več projektih za gradnje raznih informacijskih sistemov 
v drugih telesih oz. organih. Predlagatelji metodoloških osnov za zbiranje podatkov za 
evidence naj bi po veljavnem zakonu pred tem pridobivali mnenja Urada. Tega 
praviloma ne delajo pravočasno, zato je sodelovanje Urada v telesih Vlade edina še 
dobra možnost medsebojnega vplivanja in harmonizacije evidenčnih zbirk podatkov ter 
potreb izvajalcev državnih statistik oziroma pooblaščenih organov za njihovo izvajanje. 

Publicistična in diseminacijska dejavnost Urada se je v letu 1999 še naprej selila v 
elektronsko podprto sporočanje in v tehnologijo interneta. Najpomembnejša je pri tem 
nastavitev podatkov o izvozu in uvozu blaga, ki je bila predstavljena tudi tujim 
ambasadam. Posebne uspehe pa smo dosegli pri vključevanju slovenskih statističnih 
podatkov v evropske tabele in primeijave s članicami. 

Določila iz pogajalskih izhodišč, ki zadevajo Urad, pa niso v celoti uresničena. Urad 
potrebuje (zaradi varovanja zaupnosti in boljše funkcionalnosti) nove poslovne prostore 
ali optimizacijo in obnovo na sedanjih dveh lokacijah. Prizadevanja vladnih služb na tem 
področju še niso uspešna. Prav tako je moral Urad upočasniti priprave na načrtovani 
popis prebivalstva in gospodinjstev (v letu 1999), ker zanje ni bilo določenih sredstev v 
Proračunu RS. Popis 2001 se bo zato premaknil v leto 2002, če bosta vlada in Državni 
zbor zanj določila potrebna sredstva. 

Urad je v okviru možnost izpolnil svoj letni program, ki je, kot je razvidno iz poročila, 
vmes povzel mnogo vsebin drugih programov in novih zahtev. Ob dobrem spremljanju 
dela in z drugimi sredstvi je uspelo izvršiti še nekaj nalog iz dopolnilne ali lastne 
dejavnosti, vendar pa motivacija za izvajanje teh nalog v Uradu "pada" zaradi načina 
obračunavanja in poračuna. 
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O vseh zadevah, ki so zadevale Urad in pooblaščene organizacije v 1999, ne moremo 
pisati v uvodu. Izbrali in poudarili smo samo najvažnejše. Vabimo k branju celega 
poročila in pričakujemo kritike, vprašanja. Med drugim se lahko obmete na elektronski 
naslov http//www.gov.si/zrs/slo/index.html (v slovenščini) ali 

http//ww\v.gov.si/zrs/eng/index.html (v angleščini). 

1.2 Procesi prilagajanja slovenske statistike statistiki Evropske unije 

Uskladitev državne statistike z zahtevami Evropske unije le v določenem delu izhaja iz 
neposrednih obveznosti, določenih v uredbah in direktivah. Večino vsebinskih nalog 
določajo medsebojni dolgoročni dogovori med statističnimi uradi članic in Eurostatom 
(Statističnim uradom EU). 
Pravila delovanja opredeljuje statistični zakon EU (Community Statistical Law, 1997). 
Eurostat1 je v juliju 1998 izdal celovit seznam vseh statističnih zahtev (Statistical Require- 
ments Compendium, 1998), ki predstavlja celoto obveznosti držav članic. Postopno izpolnjevanje 
teh zahtev in popolno usklajenost ob vstopu v EU, tudi v državah kandidatkah, zahteva 
spremembo statistične zakonodaje, načinov sprejemanja ter vsebine programov statističnih 
nalog. Dokument predstavlja eno od podpornih orodij za načrtovanje dela državnih statistik 
v procesu približevanja standardom evropskega statističnega sistema. Dinamičnost statistične 
zakonodaje se prav zaradi vključevanja statistike v neposredno izvajanje administrativnih 
odločitev povečuje2 (ekonomska in monetarna unija, konkurenčnost, rast in zaposlovanje ter 
širitev EU), kar se odraža tudi v srednjeročnem statističnem programu EU. 
Vloga in pomen statistike se večata, hkrati pa zahtevata visoko stopnjo strokovnosti, s 
katero je mogoče preseči morebitne pritiske politik, ohraniti strokovno neodvisnost in 
ustrezno varstvo podatkov ter kakovostno izpolniti pričakovanja uporabnikov podatkov. 
Transparentnost zakonodaje in metodoloških osnov vse bolj prihaja v ospredje, saj 
uporabnikom pomaga pri izbiri najustreznejših podatkov. 
V pogajalskih izhodiščih se je slovenska državna statistika zavezala, da bo najkasneje do 
konca leta 2002 v celoti sprejela ustrezno statistično zakonodajo in uskladila posamezna 
področja statistik s statističnimi standardi EU. Sprememba Zakona o državni statistiki ter 
nov način določanja programov statističnih raziskovanj sta temeljni pogoj za vsebinsko in 
časovno prilagajanje standardom EU. 

Zakon o državni statistiki (Ur. 1. RS št. 45/95) je bil sprejet avgusta 1995. Slovenija ima 
funkcionalno decentraliziran institucionalni statistični sistem z nacionalno statistično 
institucijo v vlogi metodološkega koordinatorja pri izvrševanju statistične funkcije v 
državi. Temeljne statistične funkcije opravlja Statistični urad RS, ki v skladu s sprejetim 
Nacionalnim programom statističnih raziskovanj (Ur. 1. RS št. 70/97) opravlja približno 
70 % vseh statističnih raziskovanj, preostalih 30 % pa izvajajo naslednje pooblaščene 
institucije: Banka Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

1) Vloga Eurostata je opredeljena v »Commission Decision of 21 April 1997 on the role of Eurostat as regards the 
produetion of Communitv statistics«. 

2) V Amsterdamski dogovor je bil vključen člen 213 a. ki govori o pomenu statistike v EU.Novi 213.a člen pogodbe 
o ustanovitvi Evropske unije, dodan v Amsterdamu, določa, da mora biti izdelava statistike Skupnosti v skladu 
z načeli nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti, nizkih stroškov in statistične zaupnosti. 
Uredba določa zakonodajni okvir za sistematično in programirano izdelavo statistike skupnosti s stališča 
Gormulacije. uporabe, nadzora in ocene politik Skupnosti . 
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencija RS za plačilni promet, Inštitut za 
varovanje zdravja ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Kljub dejstvu, da je bil slovenski statistični zakon ob primerjavi slovenske zakonodaje z 
evropsko (bilateralni sereening oz analitični pregled, julij 1998) ocenjen kot dobra pravna 
osnova za nadaljnji razvoj državne statistike, so spremembe in dopolnitve zakona nujne, 
in to iz naslednjih razlogov: 
- Dolgotrajni postopek sprejemanja programa statističnih raziskovanj ne omogoča potrebne 

fleksibilnosti za vključevanje novih zahtev. Evropska statistika je v zelo dinamični fazi 
prilagajanja predvsem novim politikam (torej moramo hkrati s prilagajanjem obstoječemu 
stanju slediti razvoju zaradi premikajočih ciljev); 

- Evropska komisija je posebej opozorila na pomen strokovne neodvisnosti Urada kot 
izvajalca državne statistike, in sicer predvsem pri imenovanju predstojnika in trganju 
njegovega mandata in pri zagotavljanja finančnih in kadrovskih virov. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki, katerega cilji in načelo 
so 
- večja fleksibilnost postopka določanja programov statističnih raziskovanj, 
- maksimalna uporaba že obstoječih administrativnih virov za statistične namene, 
- poglobitev strokovne neodvisnosti Statističnega urada RS, 
- varstvo statistične zaupnosti, 
je Vlada RS obravnavala na svoji 110. seji dne 20. 5. 1999 in ga poslala v obravnavo v 
Državni zbor Republike Slovenije, kjer ga je Odbor DZ za znanost in tehnologijo obravnaval 
na svoji seji dne 9. 12. 1999. 
V skladu z Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU 
(v nadaljevanju DP) do konca leta 2002 mora biti zakon v DZ RS sprejet do konca 
leta 2000. 

Nacionalni program statističnih raziskovanj (v nadaljevanju: NPSR) je pripravljen v 
obliki natančnega kataloga statističnih raziskovanj. Sprejet je bil v obliki »nacionalnega 
programa«, ki je glede na vsebino poslovnika Državnega zbora RS poseben zakonodajni 
akt in se sprejema po enaki formalni proceduri kot zakon. V fazi tretjega branja 
(postopek sprejemanja je trajal štiri leta), bi bil program naše statististične ureditve 
zaradi izredne dinamike prilagajanja statistični ureditvi EU že potreben temeljitih 
popravkov, česar pa poslovnik DZ ne omogoča. 

Po predlaganih spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki se NPSR 
spremeni tako, da Urad skupaj s pooblaščenimi izvajalci pripravi predlog Srednjeročnega 
programa statističnih raziskovanj (SPSR), ki ga sprejme Vlada RS za petletno obdobje. 
Program bo konceptualno primerljiv s srednjeročnim statističnim programom Unije in bo 
določal ustrezno statistično pokrivanje politik in potreb drugih uporabnikov. Pri pripravi 
tega programa bodo upoštevani državni razvojni dokumenti3 in zakonodaja ter dokumenti 
EUJ. 

3) Upoštevani bodo predvsem: Državni program RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, Strategija 
RS za vključitev v EU. Prehodni državni razvojni program (2000-2002). sektorske razvojne politike in zakonodaja. 

4) Poleg zakonodaje EU iz »sereening liste A« sta posebej pomembna dokumenta za pripravo SPSR še Srednjeročni 
statistični program EU 1998-2002 in pregled vseh načrtovanih nalog v EU, tudi tistih, ki temeljijo na medsebojnih 
dogovorih (Statistical Requirements Compendium. 1998). 
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V letu 1999 so bili pripravi SPSR že namenjeni obsežni organizacijski in vsebinski razgovori 
tako v Uradu kot tudi v Statističnem svem RS in v statističnih sosvetih. 
Cilji, ki jih želi Urad doseči s sprejemom Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj so: 
- usklajeno statistično pokrivanje posameznih politik, njihovih potreb po podatkih že v 

času pogajanj z EU in drugih mednarodnih izkazovanj ter specifičnih potreb domačih 
uporabnikov; 

- postopna načrtna uskladitev s statističnimi standardi EU; pri tem je treba upoštevati 
premične cilje; 

- jasna določitev statističnih potreb za spremljanje politik države za potrebe domačih 
uporabnikov in za vključevanje v EU ter mednarodno okolje; 

- izboljšanje kakovosti storitev, predvsem pravočasnosti in zanesljivosti, učinkovite izrabe 
virov in njihovo vrednotenje; projektni pristopi; 

- upoštevanje racionalnih pristopov do dajalcev podatkov; 
- nadaljnji razvoj registrsko usmerjene statistike s poudarkom na administrativnem 

zbiranju podatkov; razvoj klasifikacij, indentifikacij, povezovanja podatkov na mikroravni. 

Poleg SPSR bodo Urad in pooblaščenimi izvajalci pripravili tudi Letni program statističnih 
raziskovanj in sicer v obliki veljavnega nacionalnega programa, torej v obliki kataloga 
statističnih raziskovanj. Potrdil ga bo predstojnik Urada na podlagi soglasja pooblaščenih 
izvajalcev statističnih raziskovanj.5 Program bo objavljen v Uradnem listu RS. Poročilo o 
uresničitvi letnega programa bo Urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci predložil 
Statističnemu svetu RS do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto. Na obseg in 
vsebino nalog letnega statističnega programa bodo vplivale že dogovoijene naloge iz 
srednjeročnega programa, nove nacionalne in mednarodne obveznosti ter razpoložljivi viri 
(človeški viri, sredstva dela. predmeti dela, finančna sredstva). 

Za kakovost statističnih programov bo poleg strokovnih odločitev delavcev Urada skrbel 
tudi Statistični svet Republike Slovenije, v katerem so predstavniki Državnega zbora, 
državnega sveta, vlade, Banke Slovenije, delodajalcev in delojemalcev, sodne veje oblasti 
in statistične stroke ter statističnih sosvetov, ki pokrivajo posamezna statistična področja 
in katerih člani so poleg delavcev Urada tudi strokovnjaki za- določena področja, 
zaposleni zunaj Urada. V SPSR bodo omenjena tudi področja, kjer pričakuje Urad 
težave zaradi omejenih virov. Omejitev virov in hkratno povečevanje nalog že zahtevata 
skrajno inovativen odnos do procesov zbiranja, obdelovanja in izkazovanja podatkov. Vse 
to pa zahteva institucionalno krepitev, predvsem še več izobraževanja, projektnega in 
timskega dela, ob vsem tem pa upoštevanje uporabnikov, ki pričakujejo kakovostne in 
prijazne storitve. 

Delovna skupina 12 "Statistika" je maja 1999 opravila pisni analitični pregled usklajenosii 
slovenske statistične zakonodaje z zakonodajo EU (t. im. screening). Novo sprejeta statistična 
zakonodaja je bila vključena v screening listo A, ki je bila na posameznih zakonodajnih 
področjih dopolnjena s horizontalno povezavo z drugimi delovnimi skupinami. Struktura 
zapisnika bilateralnega screeninga je bila enaka strukturi predhodnega in Evropska komisija 
nanj ni imela pripomb. 

5) Če Urad in pooblaSčeni izvajalci ne dosežejo soglasja, mora predstojnik Urada o spornem vprašanju obvestiti 
Vlado in zahtevati, da ta odloči o spornem vprašanju. Če ni doseženo soglasje z Banko Slovenije. Vlada obvesti 
o spornem vprašanju Državni zbor. 
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Vsebino za Državni program RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002° ki 
predstavlja Komisiji ES eno izmed podlag za pripravo rednih letnih poročil o napredku, je 
Statistični urad RS v letu 1999 pripravil dvakrat, drugič zaradi novo sprejete strukture 
Državnega programa, ki je sedaj prirejena po strukturi rednega poročila Komisije ES.7 Ta v 
svojem poročilu ugotavlja dober napredek na področju statistike. 

Tekoče delo na področju statistik, kjer Komisija še pričakuje potreben napredek: 
- Za povečanje kakovosti in dostopnosti podatkov za potrebe nacionalnih računov 

načrtuje Urad izvedbo statističnega raziskovanja strukturnih poslovnih statistik v letu 
2001. Uvaja EDISENT (elektronsko zbiranje in izmenjava podatkov o bilanci stanja in 
uspeha v skladu s SRS- - Slovenskimi računovodskimi standardi in o stanju investicij 
med podjetji in Statističnim uradom RS - razpoložljivi bodo tudi podatki za finančne 
račune). Uvaja statistično raziskovanje za potrebe kvartalnega ocenjevanja BDP po 
proizvodni in potrošni metodi. Makroekonomske statistike so vključene v 15 projektov 
za izboljšanje kakovosti statističnih podatkov, ki jih vodijo strokovnjaki iz Evropske 
unije (projekte financira Eurostat). Rezultati tega dela bodo predvidoma vključeni v 
tekoče objave nacionalnih računov v letih 2000 in 2001. Regionalne statistike in 
statistike proizvajalčevih cen so sestavni del horizontalne pomoči Evropske unije 
slovenski statistiki. Projekta sta v začetni fazi. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev 
v RS v letu 2000 je bil v Državnem zboru RS sprejet novembra 1999. 

V Državnem programu je že predvidena kadrovska krepitev SURS-a. Višina proračuna 
za leto 2000 pa Statističnemu uradu RS ne omogoča uresničitve priprav za popis 
prebivalstva 2001. 

V poglavju o institucijah za izvajanje pravnega reda EU je v Državnem programu Urad 
zapisal zahtevo Komisije po doslednem zagotavljanju tehničnega in fizičnega zavarovanja 
podatkov. Urad posluje na dveh precej oddaljenih in nefunkcionalnih lokacijah. Skupno 
lokacijo je treba zagotoviti iz naslednjih razlogov: 

- Zaradi varovanja in zaščite podatkov; odločba Ministrstva za okolje in prostor RS, 
Inšpektorat RS za okolje in prostor, štev. 3562-0317/98-ZM z dne 16. 7. 1998 z 
ugotovitvijo, da objekt na naslovu Parmova 33 v Ljubljani (poslovni prostori Statističnega 
urada Republike Slovenije), ki stoji na zemljšču s parcelno štev. 2187 k. o. Bežigrad, 
ogroža varnost ljudi in okolice; 

- Zaradi racionalnosti dela na eni lokaciji; 
- Zaradi predvidenega povečanja števila zaposlenih 
- Zaradi prevzema delavcev Agencije RS za plačilni promet. 

Načrtovana in finančno ovrednotena lokacija za nove prostore Urada je bila iz predloga 
Proračuna za leto 2000 izključena. 

Predpisi, za katere je na podlagi Pogajalskih izhodišč in Državnega programa RS za 
prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 odgovoren Statistični urad Republike 
Slovenije, so naslednji: 

6) Državni program je dokument Vlade RS, ki ga je le-ta sprejela januarja 1999 in ga posredovala v obravnavo 
Državnemu zboru RS, kot tudi v pregled Komisiji ES. Državni zbor je gradivo obravnaval aprila 1999 in o njem 
sprejel sklepe in stališča kol tudi napotilo Vladi RS pri njegovem izvajanju, dopolnjevanju in spreminjanju. 

7) 1999 Regular report from the Commission on Slovenia's Progress towards Accession -13. 10. 1999 
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Zap. 
št. Predpis Organ Sprejem in 

uvelj.-PI 
Sprejem in 
uvelj.-DP 

1. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 2001 

SURS 2000-III 
2000-IV 

2000-III 
2000-IV 

*% Zakon o poslovnem registru Slovenije SURS 20.02.1995 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslovnem registru Slovenije 

SURS 2001-III 
2001-IV 

3.01 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije 

SURS 2002-11 
2002-IV 

4. Zakon o državni statistiki SURS 25.07.1995 

4.01 Uredba o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije gradbenih objektov po vrstah 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.02 Uredba o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije izobrazbe po stopnjah 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.03 Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije 
vladnih funkcij 

SURS 2001-111 
2001-IV 

2001-III 
2001-IV 

4.04 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.05 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.06' Uredba o standardni klasifikaciji 
teritorialnih enot 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.07 Uredba o uvedbi in uporabi osrednje 
klasifikacije proizvodov 

SURS 2000-III 
2000-IV 

4.08 Uredba o določitvi srednjeročnega 
programa statističnih raziskovanj 

SURS 2001-III 
2001-IV 

2001-III 
2001-IV 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o državni statistiki 

SURS 2001-III 
2001-IV 

2000-III 
2000-IV 

6. Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju 
in uporabi podatkov iz javno pravnih evidenc 

SURS 2001-III 
2001-IV 

2001-III 
2001-IV 

Urad Je konec leta 1999 predlagal Vladi RS. da navedene zakone in uredbe, potrebne za uskljevanje slovenskega 
pravnega reda s pravnim redom EU, sprejme v letu 2000. 
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2. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v 

letu 1999 

2.1 Nacionalni računi in cene 

2.1.1 Nacionalni računi 

V letu 1999 je Urad nadaljeval proces postopnega prevzemanja in uvajanja statističnih 
standardov nacionalnih računov, ki veljajo v Evropski uniji. Glede na temeljne faze pri 
razvijanju in uvajanju sistema nacionalnih računov(ti so: (1) bruto domači proizvod po 
proizvodni in izdatkovni metodi, (2) računi odnosov s tujino s temeljnjimi agregati 
nacionalnih računov, (3) nefinančni računi sektorja država, (4) nefinančni računi drugih 
institucionalnih sektorjev in (5) finančni računi in računi stanj) je Urad v letu 1999 
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 se je po posameznih področjih pričelo že v letu 1997 in je bilo 
v letu 1999 zelo intenzivno. Pod vodstvom Eurostata je trenutno organiziranih 12 delovnih 
skupin, ki so pripravljene za delo na posameznih področjih razvoja nefinančnih nacionalnih 
računov. Delo bodo delovne skupine končale do maja leta 2000. 
Eksperti Eurostata so v letu 1999 pripravili vmesna poročila in tudi osnutke končnih poročil, 
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 delovno skupino za "področje finančnih 
statistik z državami kandidatkami", ki naj bi izpeljale glavni namen delovne skupine 
oddelkov za nacionalne račune pristopnih držav in jih usposobila za redno ocenjevanje 
in pošiljanje podatkov o tekočem deficitu in stanju dolga državnih institucij glede na 
sedaj veljavno direktivo (Excessive Deficit Procedure, direktiva 3605/93) in na metodologijo 
ESA 95. Naloga te delovne skupine bo tudi 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 v začetni fazi, ki v ok\'iru nacionalnih 
računov zadevajo področje kvartalnih računov, regionalnih računov, prevod ESA 95, in računov 
za kmetijstvo, ocenitev zalog osnovnili sredstev in razvoj posameznih statističnih raziskav, 
pomembnih za nacionalne račune (npr. strukturno poslovno poročilo podjetij). 

2.1.2 Obračun bruto domačega proizvoda 

Od leta 1990 Urad redno letno objavlja podatke o bruto domačem proizvodu po 
proizvodni in izdatkovni metodi v tekočih in stalnih cenah. Proizvodni pristop ocene BDP 
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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 
klasifikacije izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu in vrstah (COICOP). 
Tudi bruto investicije so z nekaterimi dopolnitvami statistične raziskave od leta 1995 
prikazane glede na glavne vrste investicijskih proizvodov po ESA 95 v vsem razdobju. • 

Zaradi metodoloških dopolnitev in izboljšav plačilne bilance Banke Slovenije glede na 
mednarodne standarde s podatki iz leta 1994 je bilo potrebno v letu 1999 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 nacionalnih računov. 
V naslednjem obdobju bo potrebno zagotoviti metodološko zanesljivost, primerljivost in 
polno zajetje agregatov in kategorij glede na ESA 95. Tako so v okviru projektov, ki jih 
organizira Eurostat, že v delu ocene za nekatere agregate, ki bodo v naslednji fazi 
vključeni v obračun BDP, in druge agregate. 

V teku je 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. 

Na podlagi novih virov bo dopolnjena ocena proizvodnje kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti v gospodinjstvih, ki ji bo dodana ocena za proizvodnjo hrane, pijač in kurjave 
za lastne potrebe v nekmečkih gospodinjstvih. 

Izdelana je bila tudi prva ocena ilegalnih dejavnosti za Slovenijo za leto 1998. 

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 
driamega sektorja z oceno porabe stalnega kapitala za ceste z vsemi pripadajočimi uifrastruktumimi 
objekti, kar zahteva ESA 1995. 

Obračun proizvodnje stanovanjskih storitev je Urad 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.. 
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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. 
Za bančni sektor je izračunana celotna finančno posredniška storite\' merjena indirektno (global 
FISIM) za leta 1996, 1997 in 1998. V končni fazi je priprava tekočih računov za dva 
podsektorja finančnih družb, in sicer za kreditne ustanove (S.122) in zavarovalnice (S.125). 

2.1.3 Input-ouput tabele 

Delo pri pripravi input-output tabel je bilo v let 1999 usmerjeno v iskanje metodoloških 
rešitev za integracijo rezultatov proizvodnih, bilančnih in izvedenih statistik ter evidenc, 
ki se nanašajo na leto 1996, v makroekonomske agregate, (v skladu s priporočili ESA 
95). Končana je matrika ponudbe, v zaključni fazi je tudi priprava matrike porabe. V skladu 
z Eurostatovimi standardi bo treba pripravljati tabele ponudbe in porabe letno ter 
petletno tudi input-output tabelo za Slovenijo na pet let. 

2.1.4 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 področja, kjer naše 
metode še niso v skladu z ESA 95 in Eurostatovimi priporočili. Bistvene izboljšave v 
preteklem letu so bile dosežene na področjih ocene netržnih storitev (input cenovna metoda 
za kolektivne storitve, raziskave in razvoj, zdravstvo, socialno varsnv in druge netrine 
storile), gradbeništva (uporaba novih deflatorjev) ter davkov na proizvode in storile (ocena 
na podrobneje razčlenjeni ravni). 

2.1.5 Ocenjevale državnega primanjkljaja in dolga 

Na področju ocenjevanja državnega primanjkljaja in dolga je Urad v letu 1999 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, sektorskemu tretmanu 
posameznih primerov enot; izvajanju "accrual" načela; razmerju med državnim in 
javnim dolgom, identifikaciji kapitalskih transferjev; odpisom, odpustom in preklicem 
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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. 

2.1.6 Četrtletni nacionalni računi 

Četrtletne ocene bruto domačega proizvoda v stalnih cenah po proizvodni metodi je Urad 
objavljal v predvidenih rokih (90 dni po koncu četrtletja). Poleg redne priprave in 
objavljanja navedenih podatkov je potekalo tudi delo, ki je usmerjeno k nadaljnji širitvi 
sistema četrtletnega ocenjevanja makroekonomskih agregatov. Cilj razvojnega dela, ki je 
vključen tudi v Pharov nacionalni program (STATCOP98), je zagotoviti ocene BDP po 
izdatkovni metodi v tekočih in stalnih cenah ter po proizvodni metodi v tekočih cenah. 
Pomembena faza v razvoju sistema je bila uvedba četrtletnega raziskovanja gospodarskih 
družb. Poleg tega se je nadaljevalo ugotavljanje in opredeljevanje zanesljivosti in 
uporabnosti obstoječih statističnih ter administrativnih virov podatkov, opredeljevanje 
razpoložljivih podatkov po glavnih kategorijah izdatkovne in proizvodne strukture ter 
določanje potrebnih izboljšav in dopolnitev. Vse te dejavnosti so namenjene opredelitvi 
postopkov in metod ter zajetja za četrtletno ocenjevanje omenjenih agregatov in 
kategorij po tekočih in stalnih cenah v skladu z ESA 95. 

2.1.7 Regionalni računi 

Pn>a metodologija, ki je nastala v 1998, je bila leta 1999 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 leto 1996, po metodologiji, ki je v skladu 
z načeli Eurostata, in tudi že revizija podatkov ( po dodatni izboljšavi metodologije). V letu 
2000 Urad načrtuje nadaljnje izpolnjevanje metodologije za račun proizvodnje in njeno 
razširitev na elemente računa za gospodinjstva ter investicije. 

2.1.8 Ekonomski računi za kmetijstvo 

V letu 1999 se je nadaljevalo uvajanje metodologije EAA 97, ki je usklajena z ESA 95 
(prehod na bazne cene). Kmetijska proizvodnja je ocenjena po sektorjih. Za leto 1998 
sta za korporacijski sektor kmetijstva in 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 1994 do 1997 so bili vneseni naknadni popravki o pridelanih količinah 
posameznih pridelkov. Osnova za popravljeno oceno o kmetijski pridelavi je bil vzorčni 
strukturni popis, ki ga je oddelek kmetijskih statistik izvedel v letu 1997. 

Za obdobje 1995 • 1998 sta bila izdelana račun proizvodnje ter račun dohodka v skladu z 
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novo shemo računov, kar pomeni osnovo za delo pri projektu agromonetamih statistik, ki se 
bo predvidoma začelo spomladi leta 2000. 

2.1.9 Plačilna bilanca 

Banka Slovenije tudi v letu 1999 redno mesečno objavlja podatke plačilne bilance. 
Metodološke spremembe so v letu 1999 zajele prilagoditev predpisom nove devizne 
zakonodaje (vključitev nekaterih novih poslov z nerezidenti) in nove institucionalne 
sektorizacije domačih sektorjev. Prilagajanje standardom Evropske unije pa bo povzročilo 
v bližnji prihodnosti nekaj tehničnih prilagoditev na izhodni strani plačilne bilance. 

Banka Slovenija je leta 1999 prav tako nadaljevala s pripravo, objavljanjem, pa tudi z 
izboljševanjem statistik neposrednih naložb in kratkoročnega komercialnega kreditiranja. 

2.1.10 Finančni računi 

Banka Slovenije pripravlja iz razpoložljivih podatkov na letni ravni tudi sektorske 
finančne račune, kar sodi med obveznosti držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo. 
Sprva poenostavljene zahteve Eurostata in Evropske centralne banke se stopnjujejo v 
smeri večje razčlenitve, upoštevanja metodologije ESA 1995 in prehoda na kvartalno 
frekvenco računov. 

2.1.11 Statistika cen 

V letu 1998 je Urad izpolnjeval predvsem redne naloge oz. izpeljal predvidene statistične 
raziskave, ki so na področju cen zajele: 
a) raziskave 

- s področja drobnoprodajnih cen, in sicer: 
- indeks cen na drobno; 
- indeks cen življenjskih potrebščin; 
- indeks cen gostinskih storitev; 
- s področja cen industrijskih izdelkov'pri proizvajalcih; 
- s področja cen za potrebe izračuna paritet kupnih moči in mednarodne primerjave 

BDP po kupni moči. 
Omenjene raziskave oz. kazalce je Urad objavljal v predvidenih rokih. 

b) Pomembnejše dodatne naloge v letu 1999, ki jih je moral Urad upoštevati pri 
omenjenih raziskavah, pa so izvirale iz naslednjih okoliščin: 
- prehod glede merjenja inflacije od indeksa cen na drobno na indeks cen življenjskih 

potrebščin; 
- povečane zahteve Eurostata v zvezi s harmonizacijo metodologije indeksa cen 

življenjskih potrebščin (vprašalniki, obiski); 
- reforme mednarodnega programa primeijave BDP po kupni moči; 
- naloge v zvezi z izvedbo COP. 
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c) Na področju razvojnih nalog je Urad opravil revizijo indeksa življenjskih potrebščin 
(nova ponderacija, izpopolnjen program proizvodov). V indeks so sicer bili vgrajeni 
nekateri elementi harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar je za 
njegovo oblikovanje potrebno oblikovati drugačno ponderacijo (domači princip). 

2.2 Ekonomske statistike 

2.2.1 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.l. Urad aktivno sodeluje v 
Eurostatovi delovni skupini NACE/CPA, ki skrbi za vzdrževanje in razvoj sistema 
statističnih ekonomskih klasifikacij, pripravlja skupna tolmačenja spornih razvrstitev, ipd. 
V preteklem letu je Urad sodeloval pri Operaciji 2000, ki jo vodi Eurostat. Skupina pripravlja 
spremembe in dopolnitve CPA in NACE Re\'.l, ki jih bo potrebno vnesti tudi v SKD. 

Na Uradu deluje, v okviru Poslovnega registra Slovenije, interna komisija za razvrščanje 
poslovnih subjektov po standardni klasifikaciji dejavnosti. Komisija rešuje nesoglasja med 
Uradom in poslovnimi subjekti glede razvrstitve po glavni dejavnosti. Ukvarja pa se tudi 
s problematiko uporabe SKD za nastatistične namene. V preteklem letu je Urad razrešil 
okrog 200 spornih vlog in pripravil vrsto strokovnih mnenj in pojasnil za potrebe poslovnega 
registra. 

Urad tekoče spreminja in dopolnjuje vse tiste evropske klasifikacije, ki jih Eurostat zaradi 
zunanjih (administrativnih) sprememb letno usklajuje za statistični namen. To sta predvsem 
Kombinirana nomenklatura (KN), ki se v statistiki uporablja za spremljanje zunanjetrgovinske 
menjave, in Prodcom Lista - evropska nomenklatura industrijskih proizvodov, ki je 
osnova slovenske NIP za spremljanje razvoja in sprememb v industrijski proizvodnji. Po 
številu postavk sta obe klasifikaciji obsežni, vsako ažuriranje pa hkrati pomeni tudi 
vzpostavitev novh povezovalnih ključev z drugimi klasifikacijami. 

Pripravljena je Nomenklatura kmetijskih proizvodov (NKP), ki temelji na CPA, a opredeljuje 
proizvode podrobneje. Pripravljena so tudi podrobna pojasnila k postavkam te nomenklature, 
obenem z angleškimi in latinskimi prevodi posameznih postavk in abecednim seznamom. 
NKP bo uporabljena prvič pri popisu kmetijstva 2000, izšla pa bo tudi v posebni 
publikaciji. 

V preteklem letu je Urad poskusno preko povezovalnih ključev med NIP in KN obdelal 
vrednostne in količinske podatke o proizvodnji, prodaji, zalogah, uvozu in izvozu po 
posameznih proiz\'odih za leti 1997 in 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 uporabljeni za potrebe I/O 
analize; ob upoštevanju načela zaupnosti podatkov je Urad pripravil nekaj tržnih analiz 
za posamezne naročnike. Poskusni rezultati so pokazali tudi probleme v kakovosti 
poročanja, ki jih bo potrebno rezrešiti v nadaljnjem razvoju statistike razpoložljivega 
proizvoda. 
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2.2.2 Razvoj strukturne statistike podjetij 

Projekt vzpostavitve strukturne statistike podjetij je bil zasnovan v letu 1998. Osnovni 
cilji vzpostavitve strukturne statistike podjetij so: 
^ zagotoviti mednarodno primerljive podatke z upoštevanjem evropskih standardov na 

področju statistike podjetij (SBS - Structural Business Statistics) in evropskega sistema 
nacionalnih računov (ESA); 
zagotoviti primerljive indikatorje za analizo stanja in strukturnih sprememb poslovne 
populacije; 

^ zagotoviti osnovne informacije za potrebe analize trga in poslovnega odločanja v 
podjetjih, zagotoviti osnovne podatke za obračuna BDP in oceno osnovnih 
makroekonomskih kategorij statistike nacionalnih računov; 

^ zagotoviti racionalnejši pristop pri zbiranju, obdelavi in diseminaciji podatkov; 
^ izboljšati kakovost in pravočasnost statističnih rezultatov na področju strukturne 

statistike podjetij. 

V letu 1999 je Urad v ok\iru projekta vzpostavile strukturne statistike podjetij pričel s 
pripravami za prevzem evropske zakonodaje na področju strukturne statistike podjetij (v 
nadaljevanju SBS). Pregledana je obstoječa evropska zakonodaja in metodološki dokumenti 
v zvezi s strukturno statistiko podjetij ter pripravljen pregled razpoložljivih podatkov za 
spremenljivke, določene v uredbi EU o strukturni statistiki podjetij. 

Pripravljen je elektronski vprašalnik EDI-FIN, s katerim se bodo zbirali računovodski 
podatki, ki jih bo potrebno zagotavljati po uredbi EU o strukturni statistiki podjetij. Z 
omenjenim vprašalnikom želi Urad zadovoljiti tudi potrebe statistike nacionalnih računov 
in potrebe Banke Slovenije. Vprašalnik je pripravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in kontnim načrtom za gospodarske družbe. Pri pripravi vprašalnika so 
upoštevane tudi možnosti pridobivanja podatkov iz različnih virov ter za različne potrebe. 

Na podlagi uredbe EU o strukturni statistiki podjetij, ki opredeljuje statistično spremljanje 
trgovine, je Urad za leta 1995-1997 pripravil serijo podatkov. Kot vir podatkov so 
uporabljeni različni razpoložljivi administrativni viri ter podatki, zbrani z že obstoječimi 
raziskovanji v okviru Nacionalnega programa statističnih raziskovanj. 

V letih 2000101 bo iz odobrenih sredstev Phare (nacionalni program) izveden projekt razvoja 
strukturne statistike podjetij. Za potrebe projekta je Urad v letu 1999 pripravil potrebno 
projektno dokumentacijo. Trenutno poteka izbor izvajalcev preko mednarodnega razpisa. 
Začetek izvajanja projekta je predviden v maju 2000. 

2.2.3 Statistika energetike 

Oktobra 1999 jc bila končana tretja faza Pharovega projekta Harmonizacija statistike 
energetike (prilagajanje statistike energetike zahtevam EU), ki je bila namenjena harmonizaciji 
proizvodnje in porabe energentov, s posebnim poudarkom na cenah energentov. Projekt, 
financiran iz sredstev programa Phare, je potekal od marca do oktobra. Urad je delo v 
zvezi s tem projektom koordiniral, k sodelovanju pa je preko javnega razpisa pritegnil 
tri podizvajalce, in sicer Inštitut za raziskovanje na področju energije in tehnologije, 
Elektro inštitut Milan Vidmar ter Inštitut za energetiko. 
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Pripravljenih je bilo 13 različnih vprašalnikov, ki v celoti pokrivajo področje proizvodnje in 
cen energentov ter porabe energentov v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Ob pripravi 
vprašalnikov so se zainteresirane inštitucije o vsebinskih vprašanjih uskladile v okviru Sosveta 
za energetiko. Vseh trinajst raziskav je bilo poskusno izvedenih, izračunani rezultati pa 
strokovno ovrednoteni 

V letu 2000 namerava Urad izvesti revizijo obstoječih raziskav za področje energetike in 
vključiti nova raziskovanja v redni program. Po revidiranem in razširjenem programu, ki 
med drugim zahteva tudi kadrovsko okrepitev na področju statistike energetike, bo 
predvidoma začel delati leta 2001. S tem bo Urad v celoti pokril zahteve EU na 
področju statistike energetike. 

2.2.4 Statistika gradbeništva 

V letu 1999 so bila po vsebini in v predvidenih rokih opravljena vsa raziskovanja s področja 
statistike gradbeništva. 

S področja statistike gradbeništva je bil v novembru 1999 sklican Sosvet za statistiko 
gradbeništva, na katerem je Urad predstavil prve rezultate nove raziskave Spremljanje 
gradbene dejavnosti pri upravnih organih. Na sosvetu sta bila predstavljena dva nova 
naslova iz zbirke (kvartalna in letna) Statistične informacije, v katerih je Urad začel 
objavljati podatke o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih s področja visoke 
gradnje po občinah, upravnih enotah in regijah. S primerjalno analizo rezultatov nove 
raziskave in dosedanjega načina spremljanja gradnje, predvsem individualnih hiš, je Urad 
zagotovil neprekinjeno časovno vrsto podatkov. 
Izboljšala se je kakovost in pravočasnost objavljanja statističnih podatkov. Ukinjena je 
bila zahtevna raziskava Gradb - lla (Graditev stavb v režiji individualnih lastnikov). S 
tem je Urad razbremenil upravne enote, ki so bile po NPSR dolžne poročati. Dana je 
bila pobuda, da se z novim zakonom o graditeljstvu dokončno uredijo evidence o 
graditvi objektov, ki naj bodo med drugim tudi podatkovna osnova za statistično 
izkazovanje in naj dosledno upoštevajo zahteve državne statistike. 

Urad skoraj v celoti zadovoljuje zahteve EU na področju konjunkturne statistike gradbeniška. 
V preteklem letu je precej izboljšal pravočasnost objave teh podatkov. Podatke o gradbeni 
dejavnosti je začel objavljati tudi v obliki Prve skrajšane objave, ki se uporabnikom razpošlje 
po telefaksu takoj po objavi rezultata. Termini objave konjunktumega podatka pa so bili v 
letu 1999 uvrščeni tudi v plan Posebnih diseminacijskili standardov Mednarodnega denarnega 
sklada. Planirani roki so bili dosledno doseženi 

2.2.? Statistika rudarstva in predelovalnih dejavnosti 

Rezultati statistične raziskave Statistika geološko rudarskih raziskovanj so bili v letu 1999 
objavljeni v predvidenem roku, v prenovlj'eni obliki Statističnih informacij, dvojezično 
(slovensko-angleško). 

V okviru mesečnega spremljanja industrije je bil uresničen zastavljen načrt sprememb na 
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področju zajetja dejavnosti. Na osnovi teh rezultatov je Urad začel izračunavati in objavljati 
rezultate konjunkturnih kazalnikov tudi za področje dejavnosti založniških podjetij ( SKD 
22.1) in področje dejavnosti oskrbe s paro in toplo vodo (SKD 40.3). Na področju 
diseminacije podatkov za mesečne kazalnike industrijske proizvodnje je začel objavljati 
rezultate na ravni skupin dejavnosti (tri mestna numerična šifra SKD), kar za uporabnike 
pomeni izboljšano vrednost informacij glede na heterogenost nekaterih področij dejavnosti. 

Po prehodu na novo nomenklaturo je bila za namene mesečnega objavljanja količinskih 
podatkov pripravljena nova shema objavljanja podatkov, kjer predstavljajo velik problem 
količinski podatki po proizvodih, ki imajo značaj zaupnega podatka. Kar 70 % mesečno 
zbranih podatkov na ravni proizvoda ima značaj zaupnega podatka. Problem rešuje Urad s 
selektivnim izborom oz. agregacijo v logične agregate oz. skupine proizvodov. 

2.2.6 Statistika trgovine 

Program statističnih raziskav na področju trgovine, kot je naveden v NPSR, je bil v 
obdobju zadnjih let tranzicije precej spremenjen; nekaj raziskav je bilo ukinjenih, druge 
pa so usklajene z zahtevami EU. 

Mesečna anketa o poslovanju v trgovini na drobno, prodaji motornih vozil in goriv ter 
popravil motornih vozil je po vsebini prilagojena zahtevam evropske uredbe o kratkoročnih 
indikatorjih. Skladno z metodo vzorčenja je bil v preteklem letu zamenjan vzorec v 
raziskovanje izbranih malih podjetij in osvežen z v predhodnem letu na novo ustanovljenimi 
podjetji. Vključitev novih podjetij v anketo je v začetku leta povzročila precej težav z 
zbiranjem podatkov in dodatne zamude pri objavljanju rezultatov, med letom je Uradu 
uspelo skrajšati zamude pri objavi podatkov, tako da se je že precej približal načrtovanemu 
roku. Urad je tudi pripravil metodo vrednostnih podatkov za deflacioniranje prihodka od 
prodaje z indeksom življenjskih potrebščin. 

Četrtletno raziskovanje v trgovini na drobno in debelo je bilo v letu 1999 prilagojeno 
spremembam, ki jih je prinesla uvedba davka na dodano vrednost. Obrazec, s katerim Urad 
zajema podatke s terena, je bil razširjen z nekaterimi spremenljivkami za potrebe spremljanja 
BDP in prilagojen spremembam po uvedbi davka na dodano vrednost. Vzorec podjetij je 
bil v začetku leta zamenjan in osvežen z na novo registriranimi podjetji. Velike probleme 
so povzročali predvsem neodgovori podjetij in notranji problemi z razpoložljivostjo 
kadrov, vključenih v potek dela, ter kratki roki, določeni za posamezno fazo dela. 
Vendar so bili v sodelovanju z vsemi v raziskovanje vključenimi oddelki razrešeni tudi 
ti problemi. Skrajšan je bil čas, predviden za vse faze obdelave, tako da je Urad na 
koncu leta že dosegel predvidene roke za objavo podatkov, t.j. dva meseca po koncu 
opazovanega četrtletja. 

V letu 1999 je Urad v sodelovanju z MEOR-jem že drugič izvedel raziskovanje o zmogljivosti 
prodajaln, ki nadomešča v NPSR naveden Popis zmogljivosti trgovine na drobno. Zaradi 
racionalizacije stroškov in časa so bili ti podatki zbrani s pomočjo uradne Prijave urnika 
obratovalnega časa, ki ga morajo trgovci po predpisih predložiti občini, kjer imajo sedež 
prodajalne. Publikacija, v kateri so objavljeni podatki o številu, vrstah in velikosti prodajaln 
po občinah in regijah v letu 1999, je bila pri uporabnikih zelo iskana, še posebej dobro pa 
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so je sprejele občine. Odslej bo raziskovanje o zmogljivostih prodajaln potekalo z dveletno 
periodiko. 

Na področju mednarodnega sodelovanja so se delavci Urada v marcu udeležili sestanka 
predstavnikov držav EEA kot opazovalci v delovni skupini za statistiko trgovine. 

Ob koncu leta je bila sklicana konstitutivna seja sosveta za trgovino, kjer so bile, ob 
upoštevanju stališč dajalcev podatkov, organizacij, ki se uk\'arjajo s tržnimi raziskavami, 
drugih uporabnikov ter lastnih virov, začrtane smernice za delo v naslednjem obdobju. 

2.2.7 Statistika gostinstva 

Januarja 1999 je Urad prešel na vzorčno opazovanje gibanja poslovanja gostinskih podjetij. 
Nova mesečna anketa je usklajena z zahtevami evropske uredbe za področje kratkoročnih 
statistik. Revizija dosedanjega programa je bila sprejeta na sosvetu za statistiko gostinstva 
in turizma. Urad je mesečne podatke zbral in preveril po načrtovanih rokih. Žal rezultati 
še niso na voljo: problem je prezaposlenost oddelka za AOP na Uradu. Rokovnik bo 
predvidoma "ujet" šele v prvi polovici leta 2000. 

V drugi polovici leta so stekle priprave na popis gostinskih obratov, ki bo zagotovil ažuren 
pregled gostinske mreže do najnižje ravni Za podatke vlada v strokovnih krogih veliko 
zanimanje. Urad bo zbral podatke v sodelovanju z MMGT in z občinami skupaj z 
uradno prijavo urnika o obratovalnem času gostinskih obratov. Način zbiranja je 
zasnovan tako, da pomeni precejšnjo racionalizacijo proračunskih sredstev. Zbrane 
podatke bo Urad s povezovanjem in z vključitvijo administrativnih registrov in drugih 
virov dopolnil in nadgradil v relacijsko podatkovno bazo, Statistični register gostinstva. 
Register bo - z najmanj letno ažurnostjo - vir za statistične in druge analitične namene 
pri izvajanju raziskovanj in raziskovalnih nalog. 

2.2.8 Statistika turizma 

Za področje statistike turizma velja evropska Direktiva 95/57, katere aneks natančno določa 
področja (nastanitvena statistika in potovanja domačega prebivalstva) in spremenljivke, ki naj 
bi jih spremljali v Uradu. 

Najpomembnejše raziskovanje na področju statistike turizma je mesečna nastanjena statistika. 
Pri mesečnem objavljanju rezultatov je bila upoštevana nova teritorialna delitev Republike 
Slovenije (občine). Podatke o delu turističnih agencij je Urad zbral s pomočjo nekoliko 
izpopolnjenega obrazca, s čimer je bila izboljšana kakovost podatkov o potovanjih 
domačih turistov s slovenskimi turističnimi agencijami. V raziskovanju navtičnega turizma 
ni bilo sprememb, objavljeni so bili podatki za leto 1998. Z letom 1999 je bilo ukinjeno 
letno raziskovanje prometa tujih plovil, namenjenih razvedrilu in športu. Podatke je 
posredovala Uprava RS za pomorstvo, ki od maja 1999 nima več možnosti pridobivanja 
podatkov, saj posadke tujih čolnov niso več dolžne pridobiti plovbnega dovoljenja pri 
prijavi prehoda čez državno mejo. Tudi pri spremljanju obiskovalcev turističnih znamenitosti 
ni bilo sprememb. 
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V letu 1999 je Urad začel priprave na vzpostavitev evropsko usklajene statistike potovanj 
domačega prebivalstva. Zasnova nove četrtletne ankete o potovanjih domačega prebivalstva 
je bila maja predstavljena statističnemu sosvetu za gostinstvo in turizem, kjer je Urad z 
uporabniki uskladil odprta vsebinska vprašanja V oktobru je bila izvedena poskusna 
anketa, katere namen je bil poskusiti testirati ustreznost telefonskega anketiranja, ki je daleč 
najcenejši način zbiranja tovrstnih podatkov, način izbora anketirane osebe, vsebino 
vprašalnika, dolžino anketiranja in odstotek dobljenih odgovorov v anketi. Pilotna anketa 
je potekala-5 delovnih dni v anketnem studiu Urada. V vzorec je bilo izbranih 400 
telefonskih številk. Stopnja sodelovanja v anketi je bila več kot 70-odstotna, kar je 
ustrezen rezultat za tovrstne telefonske ankete. Anketo bo Urad začel redno izvajati 
aprila 2000. 

V preteklem letu je Urad sodeloval v Eurostatovi publikaciji Summarv report on the existing 
statistical systems on tourism in the Central European Countries, ki je izšla oktobra 1999. 
V Eurostatovi delavnici o izpolnjevanju Direktive za področje statistike turizma v Rimu 
je Urad sodeloval z dvema prispevkoma. Podatki iz staistike turizma so bili posredovani 
tudi za Eurostatov Statistical Yearbook (1993 - 1998). 

Urad sodeluje tudi s Svetovno turistično organizacijo (WTO); tja redno pošiljamo naše 
podatke in tako je Slovenija predstavljena v več mednarodnih publikacijah (Compendium, 
Yearbook). 

2.2.9 Statistika prometa in zvez 

Na področju prometa in zvez je bilo v letu 1999 iz\'edenih devetindvajset raziskovanj, od tega 
po štirinajst v mesečni in letni periodiki ter eno v tedenski periodiki. 

Za posamezne panoge prometa so bili v mesečni periodiki zbrani podatki o prometnih 
sredstvih, ustvarjenih potniških in tonskih kilometrih, prevoženih kilometrih, prepeljanih 
potnikih in blagu ter zaposlenih osebah. Z letnimi raziskovanji pa so bili poleg podatkov 
o prometni infrastrukturi, kapacitetah prometnih sredstev, prometu po vrstah blaga, 
porabi enegrije in drugih za posamezno panogo značilnih podatkov zbrani tudi vrednostni 
podatki o poslovanju (prihodki in odhodki). 

V tedenski periodiki je Urad v letu 1999, kot nadaljevanje Eurostat/Pharovega poskusnega 
projekta za spremljanje cestnega tovornega prometa (1997/1998), izvajal še nacionalno 
poskusno raziskovanje PROM-C-10 in tako zbral večino podatkov, ki jih zahteva najnovejša 
evropska uredba (blagovnih tokovih, prevozu nevarnih snovi). V prihodnje pa bo 
potrebno opraviti nekatere metodološke prilagoditve, spremljati podatke o prometu med 
evropskimi regijami, novih vrstah blaga, itn. 

Na metodološkem področju se je Urad uk\'arjal predvsem z re\nzijo raziskovanja o pristaniškem 
prometu. Obrazec za zbiranje podatkov je uskladil z zahtevami evropske direktive za to 
področje in ga nekoliko spremenil in dopolnil. Prav tako je iz direktive prevzel nove 
klasifikcije (klasifikacijo vrst ladij, šifrant evropskih pristanišč, šifrant držav, šifrant 
pomorsko-obalnih območij, šifrant ladijskih registrov, klasifikacijo velikosti ladij in klasifikacijo 
vrst tovora). 

poročevalec, št. 36 134 17. maj 2000 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 

Po delni reviziji raziskovanj s področja poštnih in telekomunikacijskih storitev v letu 1998 
je v preteklem letu raziskovanje poštnih storitev potekalo brez težav, medtem ko je na 
področju telekomunikacij prišlo do zastoja. Od maja 1999 namreč Urad od Telekoma ni 
dobil nobenih podatkov o njihovi dejavnosti 

Konec oktobra 1999 je bila sklicana 2. seja sosveta za statistiko prometa in zvez. Glavne 
točke dnevnega reda so bile posvečene srednjeročnemu programu statističnih raziskovanj 
in pripravam na uredbo Vlade ter mednarodnemu sodelovanju in obveznostim (PROM- 
C-10 in načrtovanim novim Pharovim projektom, Pharovim statističnim projektom zunaj 
SURS-a, predvsem v okviru MPZ-ja, usklajevanjem z evropsko zakonodajo / EC, 
EEC). 

V okviru mednarodnega sodelovanja je Urad za UN/ECE redno posredoval podatke za 
Mesečni bilten, Skupni vprašalnik za prometne statistike ter letni publikaciji Statistike o 
cestnih prometnih nezgodah v Evropi in severni Ameriki in Trendi v Evropi in severni 
Ameriki. 

Konec aprila so se delavci Urad udeležili zaključne delavnice o pilotnem projektu za 
spremljanje cestnega tovornega prometa (EurostatIPhare). Večina držav je, tako kot Slovenija, 
iztazila željo, naj se nadaljuje kot redno raziskovanje. Eurostat je na podlagi rezultatov 
pilotnih raziskovanj, ki jih je dobil od držav udeleženk v projektu, izdelal in izdal 
publikacijo Statistike o cestnem prevozu blaga v srednjeevropskih državah. Novembra sta 
v Ženevi potekala 50. redno letno delovno srečanje s področja prometnih statistik in 
Delavnica o Geografskem informacijskem sistemu (GIS). Predstavniki Urada so se 
udeležili obeh srečanj. 

2.2.10 Statistika poslovnih tendenc 

Urad znova ugotavlja, tako kot že v letu 1998, da ni uspel uresničiti vseh načrtov za 
razvoj anket o poslovnih tendencah. 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. Redno je objavljal tudi mesečne rezultate, ki 
temeljijo na Specialnih standardih za diseminacijo podatkov' IMF-a. Redno so bile izvajane 
tudi četrtletne in polletne ankete, katerih rezulati so bili objavljeni skladno z rokovnikom. 
Pripravil in objavil je rezultate polletne ankete o investcijah v industriji, pri>a informacija je 
bila objavljena januarja 1999. 

Skladno z načrtom je v letu 1999 začel redno mesečno spremljati poslovne tendence v 
trgovini. Prve rezultate je zaradi določenih težav moč pričakovati šele maja 2000. 

Izvedena je bila tako imenovana ad-hoc anketa o fleksibilnosti trga delovne sile v predelovalnih 
dejavnostih. Evropsko harmoniziran vprašalnik za podjetja sprašuje delodajalce glede 
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namer zaposlovanja, delovnega časa, izmenskega dela in v kombinaciji s podobnim 
vprašalnikom za delojemalce kaže stanje na trgu dela. Urad je anketo izvedel prvič, v 
prihodnje naj bi se izvajala s petletno periodiko. 

Delo na področju poslovnih tendenc in nekatere pomembnejše analize rezultatov so bili v letu 
1999 predstavljeni v okviru sosveta za industrijo, na Statističnih dnevih v Radencih, 
pripravljeno pa je bilo tudi predavanje za srednješolske profesorje statistike. 

2.2.11 Statistika zunanje trgovine 

V letu 1999 je Urad redno objavljal mesečne podatke o izvozu in uvozu (prva skrajšana 
objava, razširjena objava) v skladu z rokovnikom, sprejetim v okviru testnega izvajanja 
Specialnih standardov za diseminacijo podatkov MMS. 

Na področju izboljšanja kakovosti zunanjetrgovinskih podatkov je Urad v okviru razvojne 
naloge (medsebojna kontrola količinskih in vrednostnih podatkov) tudi lani (v skladu z 
opredelitvami v letu 1998), nadaljeval delo (npr. poleg rednih kontrol mesečnih podatkov 
še dodatna avtomatska kontrola začasnih letnih podatkov pred kontrolo končnih letnih 
podatkov). Glede na to, da je v času priprav na vstop v EU potreba po kakovostnih in 
zanesljivih podatkih še dodatno poudarjena, bo treba temu področju (ob ustrezni 
kadrovski zasedbi) nameniti veliko pozornost tudi v prihodnosti. 

Ker sodijo zunanjetrgovinski podatki med najbolj iskane podatke v Uradu, je bilo veliko 
časa porabljenega za diseminacijo podatkov različnim skupinam uporabnikov. Pri tem gre 
tako za standardne zahteve, ki se rešujejo v okviru baze standardnih tabel in drugih 
aplikacij, kot za posebne zahteve, kar pomeni, da se za naročnika izdela aplikacija "po 
meri". V okvir diseminacije podatkov spada tudi redno in izredno poročanje mednarodnim 
organizacijam (UNSD, različne agencije v okviru ZN, Eurostat, Cestat, ...), s tem v zvezi 
je Urad redno izpolnjeval vse obveznosti (podatki, vprašalniki, metodološki vprašalniki). 
V letu 1999 se je (tudi zaradi priprav na pogajanja za vstop v EU) zelo povečalo 
povpraševanje po tarifnih podatkih znotraj (Sektor za nacionalne račune) in zunaj Urada 
(MEOR, MF). 

Napredek pri diseminaciji podatkov pomeni dosegljivost Banke statističnih podatkov na 
Internetu. Banka ponuja statistične podatke iz različnih statističnih področij, zunanjetrgovinski 
podatki pa se prikazujejo na ravni proizvod KNCT/država in SKD/'država. 

Urad je z vsebinskega vidika in kot dajalec podatkov aktivno sodeloval tudi pri 
vzpostavitvi aplikacije InterISPO (nosilec projekta CVI. izvajalec SRC), ki je namenjena 
podpori odločanju vlade in njenih organov in je od decembra lani dosegljiva na 
Intranetu. 

Na področju klasifikacij sta bila v začetku leta 1999 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 1999. 
Usklajevanje se izvaja vsako leto pred računalniško obdelavo januarskih podatkov. 
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V ok\'im izračunavanja indeksov povprečnih vrednosti zunanje trgovine je Urad prvotni 
izračun po SMTK razširil z izračunom po SKD (področje, podpodročje in oddelek) ter 
izračunom po BEC (vse ravni). Delo na tem področju se bo nadaljevalo tudi v letu 2000. 
Poudarek bo predvsem na zagotavljanju čimboijše kakovosti indeksa. 

V zvezi z razvojem statistike zunanje trgovine sta se nadaljevala dva pilotna projekta: interni- 
pilotni projekt za statistiko ZT v sklopu programa Posodobile državne statistike in Eurostatov 
pilotni projekt Phare za statistiko ZT (cilji: prilagoditev zunanjetrgovinske statistike držav 
Phare zahtevam EU, izboljšanje kakovosti podatkov in informacijska podpora trgovinskim 
pogajanjem in pogajanjem za vstop). 

Interni pilotni projekt je namenjeni testiranju diseminacije zunajetrgovinskih 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 od 1996 naprej, v okviru te baze pa se 
dokončuje nadgradnja (maske in drugi načini povpraševanj), ki uporabnikom omogoča 
dostop do baze. 
V okviru drugega Eurostatovega pilotnega projekta so bile izvedene naslednje naloge: priprava 
aplikacije za pošiljanje mesečnih podatkov Eurostatu (mesečne podatke smo začeli 
pošiljati konec marca 1999), priprava letnih serij podatkov za Comext v skladu s pravili 
za vnos v bazo (letni zunanjetrgovinski podatki za Slovenijo so bili vneseni v Comext 
januarja 2000), priključitev Urada na bazo zunanjetrgovinskih podatkov EU Comext v 
septembru 1999, priprava prvega dela tarifnih podatkov (podatke pripravil MEOR, 
organizacija dela in usklajevanje z Eurostatom v pristojnosti SURS); obisk avstrijskega 
eksperta za statistiko ZT oktobra lani. V okviru sodelovanja z Eurostatom na področju 
statistike zunanje trgovine se je Urad udeležil treh rednih Eurostatovih sestankov za 
statistiko zunanje trgovine in v zvezi s pilotnim projektom, en delavec SURS pa se 
izobražuje na Eurostatu. 

Vsebina statistike zunanje trgovine in narava dela zahtevata veliko medinstitucionalnega 
sodelovanja. Tako je Urad sodeloval predvsem s CURS, ki je vir podatkov za statistiko ZT 
in ki s carinsko zakonodajo tudi vpliva na metodologijo. Sodelovanje je zadevalo 
poročanje podatkov, kontrolo in kakovost podatkov, vsebinska vprašanja v zvezi s 
spremembami carinske zakonodaje v letih 1999 in 2000 in novimi priporočili statističnega 
urada ZN za statistiko ZT iz 1998. V povezavi z novimi metodološkimi priporočili je 
Urad opravil analizo podatkov o proizvodnji v prostih carinskih conah, ki je omogočila 
podroben vpogled v to področje statistike ZT. V povezavi s spremembami zakonodaje v 
letu 1999 je Urad prilagodil obdelavo zunanjetrgovinskih podatkov spremembam nekaterih 
carinskih postopkov, ki zadevajo aktivno oplemenitenje, začel pa se je tudi prilagajati 
spremembam, ki so začele veljati 1. 1. 200G. 

Zelo intenzivno sodelovanje je potekalo tudi z MEOR (poročanje standardiziranih podatkov, 
nacionalna različica KNCT, delo v okviru 26. DS za harmonizacijo naše zakonodaje z 
zakonodajo EU, priprava tarifnih podatkov v okviru pilotnega projekta). Poleg tega smo 
sodelovali tudi z drugimi ministrstvi (MF - priprava določenih tarifnih podatkov, MKGP 
- poročanje standardiziranih podatkov), državnimi organi in drugimi institucijami (BS. 
GZS, CVI in drugimi). 
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2.3 Demografske in socialne statistike 

2.3.1 Demografske statistike 

V letu 1999 je delo potekalo v okviru rednih statističnih raziskovanj demografskih statistik. 
Za posamezna raziskovanja so bile pripravljene nekatere spremembe, da bodo prilagojena 
nacionalnim potrebam uporabnikov podatkov in evropskim standardom. V okviru statističnega 
raziskovanja Prijava rojstva (DEM-1) je bil s tem namenom, v soglasju z Inštitutom za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, izveden pilotni projekt Rojeni. Namen projekta je bil: 
a) ugotoviti, kakšne so možnosti pridobivanja podatkov o rojenih iz sekundarnih virov, 
t. j. podatkov Perinatalnega informacijskega sistema Slovenije (PERIS), ki ga vzdržuje 
IVZ. Urad je namreč ugotovil, da precej osnovnih podatkov o novorojencih in njihovih 
starših, ki niso del vsebine CRP, potrebnih za statistično raziskovanje o rojenih, zbirajo 
ob otrokovem rojstvu že porodnišnice, in sicer z dvema obrazcema (Porodni zapisnik, list 
Novorojenec); b) testirati kakovost podatkov PERIS s primeijavo podatkov baze DEM- 
1; c) ugotoviti, ali so podatki PERIS-a primerni za oblikovanje potrebne demografske 
zbirke. 

V okviru raziskovanja Statistični registri za demografska raziskovanja, ki so del idejne 
zasnove SAJPI-ja, je bila pripravljena zasnova organizacijske in vsebinske prenove demografskih 
statistik, usklajenih z mednarodnimi priporočili za te statistike. Bistvene metodološke 
spremembe, t. j. uskladitve z mednarodnimi priporočili za statistiko migracij (predvsem 
določila v zvezi s spremljanjem običajnega prebivališča osebe), še niso uvedene, ker je 
potrebno najprej ustrezno zakonodajno urediti to področje na Ministrstvu za notranje 
zadeve, ki je nosilec (in izvajalec) zbiranja podatkov o tujcih, oziroma o njihovi prijavi 
in odjavi v Sloveniji. 
Pri tem delu je Urad ves čas intenzivno, skladno s svojo organizacijo, sodeloval z delavci 
oddelka Centralni register prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve. 

Na osnovi zbranih podatkov in dobljenih rezultatov so bile pripravljene četrtletne objave 
podatkov v Mesečnem statističnem pregledu in letne v Statističnem letopisu 1999 . 
Osnovni podatki o naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva po občinah Slovenije v 
letu 1998 so bili objavljeni tudi v posebni številki Statističnih informacij. Zaključen oz. 
pripravljen za objavo je bil tudi t. i. "področni letopis" Prebivalstvo Slovenije 1998 (več 
kot 500 strani), ki je v postopku za natis. 

V letu 1999 je bila natisnjena publikacija (t. L "področni letopis") Prebivalstvo Slovenije 
1997, ki je bila tudi ustrezno reklamno podprta oz. je Urad o izidu obvestil potencialne 
uporabnike tovrstnih podatkov. 

V drugi polovici leta 1999 so bile intenzivirane priprave 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 raziskovanja s področja demografskih statistik in 
podatkov časovnih serij za to statistično področje je Urad redno pripravljal tudi pisne 
odgovore na zahteve uporabnikov. 
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23.2 Popis 2001 

V sklopu priprav na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj leta 2001 je Urad 
nadaljeval različne aktivnosti in sicer: 

pripravil je^ slovenski prevod priporočil za popise prebivalstva in stanovanj okoli leta 
2000 v državah članicah ekonomske komisije združenih narodov za Evropo in °a 
natisnil (Metodološko gradivo, št. 7); 

- izdelal je Predlog organizacije popisa za izvedbo na terenu; 
izvedel je javno razpravo o vsebini prihodnjega popisa; 

- pripravil je vsebino predpopisne baze podatkov kot podpore za izvedbo prihodnjega 
popisa; 
pripravil je predlog besedila Zakona o Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v letu 2002. J 

V okviru teh nalog so je nadaljevalo testiranje vsebinske in organizacijske primernosti tistih 
administrativnih virov, ki bodo uporabljeni v Popisu 2001 za "predizpis" podatkov1. 
Priprave, izvedba in rezultati so bili predstavljeni domači in tuji javnosti, med drugim 
tudi na na sestanku ECE v Ženevi (vabljen referat). Z referatom pa je bila ta 
problematika predstavljena tudi na 9. mednarodnem posvetovanju "Statistični dnevi 99" 
novembra v Radencih. 

Slušateljem EF je bil predstavljen vsebinsko-organizacijski koncept Uradovih statistik v 
okviru predavanj Potrošnja prebivalstva; z Ministrstvom za notranje zadeve je Urad 
sodeloval pri usposabljanja njihovih delavcev v matičnih službah (matičarji); za tisk so 
bile pripravljene 4 Statistične informacije o številu in starostno-spolni sestavi prebivalstva 
Slovenije in njenih občin in Statistična informacija o Naravnem in selitvenem gibanju 
prebivalstva Slovenije po občinah v letu 1998; kot 730 št. Rezultatov raziskovanj je izšla 
publikacija: Prebivalstvo Slovenije 1996. V letu 1999 je oddelek pripravil tudi 4 številke 
t. i. "hitrih informacij" - prvih skrajšanih objav, za področje Prebivalstva (število, skupine 
spol). r 

% 
Na zahteve mednarodnih institucij je pripravil in posredoval podatke za: 
- Eurostat , 
- Demographic Yearbook, 
■ Recent Demographic Developement in Europe 1999 (s komentarjem), 
- Unicef, 
- Mednarodni denarni sklad, 
- UNECE ter 
- nekaj tujih univerz in raziskovalnih inštitutov. 

Trije delavci oddelka so sodelovali pri pripravi oz. ureditvi statistične terminologije za 
področje prebivalstva in socialnih statistik - CADOS. V letu 1999 v okviru tega oddelka 
je izšla tudi publikacija Kako ti je ime - Imena državljanov Slovenije 31. 12. 1997. 

8) Centralni regisler prebivalstva, Register teritorialnih enot Slovenije, Poslovni register Slovenije in Statistični 
register delovno aktivnega prebivalstva Slovenije. 
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2.3.3 Statistika dela 

2.3.3.1 Anketa o delovni sili 

Urad jo izvaja že tretje leto kontinuirano, tako da anketiranje poteka skozi celo leto. Po 
težavah v prvem letu, ko je bilo nekaj problemov pri pravočasnem zagotavljanju 
rezultatov ankete, s tem v letu 1999 ni bilo težav. V letu 1999 so bile pripravljene 
metodološke spremembe vprašalnika, tako je v vprašalniku za leto 2000 upoštevana večina 
priporočil s strani Eurostata in bo med drugim omogočal merjenje podzaposlenosti delovno 
aktivnega prebivalstva. 

Urad je pripravil vse potrebno za izvedbo t. i. ad hoc ankete, ki bo dodana Anketi o 
delovni sili; z njo bo spremljal prehod iz procesa izobraževanja na trg dela. Na osnovi 
rezultatov testne ankete, ki je bila izvedena v novembru 1999 iz telefonskega studija, je 
bil zanjo pripravljen vprašalnik. 

2.3.3.2 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah 

Pri spremljanju mesečne raziskave o plačah in zaposlenih osebah v letu 1999 ni bilo bistvenih 
metodoloških sprememb. V drugi polovici leta so potekale priprave programske opreme za 
logično in računsko kontrolo za leto 2000. Vedno večji je tudi pritisk podjetij, ki želijo podatke 
za to raziskavo pošiljati elektronsko. V letu 1999 so potekali prvi dogovori; Urad pričakuje, da 
bodo prva podjetja, ki se bodo odločila poročati na ta način, to storila že v letu 2000. 

Za mesec december 1999 je bilo v vprašalnik Mesečne raziskave o plačah in zaposlenih 
osebah dodano vprašanje, s katerim bo moč oceniti, v kolikšni meri je bila zaposlenim 
ob koncu leta izplačana dodatna plača. 

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

2.3.3.3 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

Z uredbo o obvezni uporabi Standardne klasifikacije poklicev se podatki o poklicu v 
Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva od leta 1999 dalje spremljajo po novi 
klasifikaciji. V letu 1999 je bil spremenjen tudi način pridobivanja podatkov o poklicu, saj 
dajalci podatkov sami kodirajo poklic. Analiza kakovosti tako dobljenih podatkov o 
poklicu, ki jo je Urad izvedel konec leta 1999, je pokazala, da je približno četrtina 
poklicov kodirana napačno oz. sploh ni bila kodirana. Analiza kakovosti bo potrebna 
tudi v prihodnje. 
Z intenzivnim prizadevanjem za kakovost podatkov se le-ta vsako leto izboljšuje. Oddelek 
sodeluje tudi pri metodolških pripravah na Popis 2001, v katerem je predviden zajeten 
del vprašanj s področja trga dela. Predvidena je tudi možnost, da bi bili podatki 
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Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva priključeni popisnim podatkom. 

Redna raziskava, ki spremlja distribucijo plač po strokovni usposobljenosti, je bila izvedena 
po programu. 

Anketa o stroških dela je štiriletna in bi po načrtu morala biti izvedena v letu 2000 za 
leto 1999. Ker želi Urad uskladiti obdobje spremljanja ankete z drugimi evropskimi 
državami, jo bo ponovno izvajal za leto 2000. V letu 1999 so bili na osnovi rezultatov 
drugih raziskav in administrativnih virov ocenjeni rezultati stroškov dela za leta 1995 do 
1998; s tem je bila zagotovljena letna serija in metodologija. 

2.3.4 Statistika življenjske ravni 

2.3.4.1 Anketa o porabi v gospodinjstvih 

Urad je nadaljeval kontinuirano Anketo o porabi v gospodinjskih. Ta je prilagojena 
priporočilom Eurostata in se neprekinjeno iz\>aja od leta 1997. Tak način zbiranja podatkov 
bo omogočil združitev vzorcev treh let, kar bo v naslednjem letu omogočalo podrobnejše 
analize s področja življenjske ravni prebivalstva. 

2.3.4.2 Anketa o mnenju potrošnikov 

Anketa o mnenju potrošnikov se na ustaljen način uspešno izvaja po telefonu. Podrobnejši 
rezultati ankete se redno objavljajo v četrtletnih Statističnih informacijah, podatki pa se redno 
pošiljajo tudi Evropski komisiji. Anketa poteka iz telefonskega studia," v letu 1999 pa je 
bilo anketiranje posodobljeno tudi z nastavitvijo nove telefonske centrale. 

Urad se je v letu 1999 pridružil zahodnoevropskim in nekaterim srednjeevropskim državam 
pn izvedbi ad lioc ankete o fleksibilnosti trga delovne sile. Vprašalnik za.izvedbo ankete je 
bil mednarodno usklajen pod okriljem Evropske komisije. Ta anketa se izvaja samo 
enkrat na vsaka 4 leta skupaj z Anketo o mnenju potrošnikov. V vseh sodelujočih državah 
je bila iz\'edena v juniju 1999. Ad hoc anketa je kvalitativna tako kot tudi Anketa o 
mnenju potrošnikov, njen namen pa je oceniti fleksibilnost trga delovne sile. Anketa 
vsebinsko dopolnjuje obstoječo Anketo o delovni sili, saj daje sliko trga delovne sile z 
drugega vidika kot kvantitativna anketa, ter kaže na preference delovno aktivnega 
prebivalstva glede zaposlovanja. 

2.3.4.3 Statistični register dohodkov gospodinjstev 

Urad je nadaljeval povezovanje statističnih in administrativnih virov v statistični register 
dohodkov gospodinjstev. Pri tem je bilo pomembno sodelovanje z Davčno upravo RS, 
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS ter Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve. Z uporabo vzorca gospodinjstev Ankete o delovni sili in tako zbranih 
podatkov je bila izdelana analiza revščine za leti 1995 in 1996. 

2.3.4.4' Anketa o porabi časa 

Poskusna anketa je bila uspešno izvedena, redna anketa pa se bo pričela izvajati aprila 2000. 
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Anketa je mednarodno usklajena ter omogoča vrsto analiz, ki so osnova za oblikovanje 
družinske politike, politike starejših občanov, otrok, delovnega časa, merjenje nacionalnih 
računov idr. 

2.3.5 Statistika družbenih storitev 

2.3.5.1 Volilna statistika in referendumi 

Zaključena je bila raziskava o volitvah županov ter občinskih svetnikov, ki so se dogajale v 
decembru 1998. Podatki so bili zbrani s pomočjo posebnih vprašalnikov neposredno od 
občinskih volilnih komisij (saj le te v skladu z obstoječo zakonodajo niso dolžne 
posredovati podatkov republiški volilni komisiji, oz. CVI-ju). Pri izvedbi raziskave je bila 
vrsta težav, ki so bile povezane s konstituiranjem novih občin in z zelo omejenim časom 
delovanja občinskih volilnih komisij. Rezultati volitev so bili objavljeni v Rezultatih raziskovanj 
- dvojezično (slovensko/angleško). 

Spremljanje referendumov je potekalo v skladu z nacionalnim programom, brez večjih 
vsebinskih sprememb. 

2.3.5.2 Statistika vzgoje, izobraževanja in usposabljanja 

Pri spremljanju predšolske vzgoje in rednega - formalnega izobraževanja mladine in odraslih 
(predvsem osnovnošolskega in srednješobkega) so bile v letu 1999 uvedene bistvene vsebinske 
spremembe kot posledica sprememb v nacionalnem izobraževalnem sistemu in mednarodnih 
zahtev. Zelo zahtevne in obsežne so bile spremembe pri spremljanju srednješolskega 
izobraževanja, predvsem zaradi kompleksnosti tega področja in s tem povezanega obsega 
potrebnih podatkov, ki se odraža tudi v veliki obsežnosti vprašalnika ŠOL-S. 
Pri uvajanju vsebinskih sprememb je Urad sodeloval (preko delovnih skupin) z institucijami, 
ki so povezane s področjem vzgoje in izobraževanja: z Ministrstvom za šolstvo in šport 
(z različnimi sektoiji, enoto Eurydice), Zavodom za šolstvo RS, s Centrom za poklicno 
izobraževanje oz. z Nacionalnim observatorijem za poklicno izobraževanje, Andragoškim 
centrom. (Sodelovanje z MŠŠ je potekalo tudi v zvezi z izgradnjo prihodnjega informacijskega 
sistema za področje izobraževanja, katerega bistveni del bodo podatki, ki jih zbira Urad.) 

V okviru spremljanja višjega in visokega izobraževanja je Urad v letu 1999 sodeloval pri 
projektu Ekonomska učinkovitost in pravičnost izobraževanja v Sloveniji, ki poteka v 
okviru Inštituta za ekonomska raziskovanja, in pripravil podatkovno podlago za analizo 
prehodnosti študentske generacije 199111992. 

V mednarodnem merilu je potekalo sodelovanje v drugi fazi Pharovega projekta 
Statistike in kazalniki izobraževanja. Izpolnjen je bil celoten (spremenjen) mednarodni 
vprašalnik UOE, z tjemo finančnega dela, Urad pa je sodelovali z Eurostatom pri 
oblikovanju publikacije Key data on education 1999, ki temelji na podatkih, ki jih je Urad 
posredoval preko vprašalnika UOE v prvi fazi projekta. Podatki s področja rednega - 
formalnega izobraževanja so bili posredovani tudi Unescu in Unicefu (monee). 

Na področju spremljanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je v letu 1999 
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potekala raziskava o izvajalcih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (ki je nadomestila 
dosedanjo raziskavo, ki je spremljala le dejavnost ljudskih univerz). Urad je bil vključen 
bili tudi v mednarodno poenoteno raziskavo o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
zaposlenih (CVTS2), ki jo, drugič, po nalogu Evropske komisije (v okviru programa 
Leonardo da Vinci) organizira Eurostat. Raziskava bo vzorčna. Izvajala se bo v marcu 
2000, rezultati pa bodo na voljo predvidoma konec leta 2000. 
Mednarodno poenotenim vprašanjem bo, zaradi kontinuitete podatkov, dodan tudi modul 
vprašanj iz nacionalne raziskave o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih in 
drugih organizacijah (ŠOL-ZAP). Pri oblikovanju tega vprašalnika Urad sodeluje, poleg z 
že prej omenjenimi inštitucijami (MŠŠ, CPI, ACS), poleg tega tudi z Gospodarsko in z 
Obrtno zbornico, z RZZ, MDDSZ. 

V okviru statistike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja spremlja Urad tudi nekatere 
dejavnosti, ki so povezane s tem področjem_(štipendiranje, dijaški, študentski domovi). 
Ker sta bila v letu 1999 uvedena nov zakon in pravilnik o štipendiranju in študijskih 
posojilih, je bila temu prilagojena vsebina vprašalnika o štipendiranju dijakov in študentov 
ter izdelano metodološko gradivo k temu vprašalniku. 

2.3.5.3 Statistika športa 

V skladu z razpoložljivostjo baz podatkov je bil z MŠŠ in Zavodom za šport RS sklenjen 
dogovor o posredovanju podatkov, ki so bili nato urejeni ter objavljeni v Statističnem letopisu 
1999. 

2.3.5.4 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti in inovacij 

Večjih vsebinskih sprememb ni bilo, saj so raziskave s tega področja v glavnem usklajene 
z mednarodnimi standardi (uvedene so bile le določene vsebinske dopolnitve vprašalnikov). 
Ker mnoge PE v raziskavah o inovacijah za leto 1998 (INOV-P in INOV-S) niso dale 
podatkov o prihodkih in investicijah, so bili manjkajoči podatki pridobljeni iz baz 
podatkov zaključnih računov ter iz raziskave o investicijah. V prihodnjih raziskavah pa 
bodo podatki, ki jih je moč dobiti iz drugih virov, izključeni iz vprašalnikov INOV-P in 
INOV-S, in bodo tako poročevalske enote razbremenjene. V pripravi je posebna publikacija 
za to področje. V njej bo predstavljena mednarodno usklajena metodologija raziskav ter 
serija podatkov z mednarodnimi primerjavami. 

Rezultati raziskav o inovacijah, skupaj z mednarodnimi primerjavami, so bili objavljeni v 
zborniku referatov za Radence. 

Tudi v letu 1999 so bili posredovani podatki s tega področja OECD-ju in pn-ič tudi 
Eurostatu, ki je pripravil bazo podatkov o raziskovalno razvojni dejavnosti od leta 1980 
dalje ter o inovacijah od leta 1996 v državah kandidatkah za članstvo v EU. 

2.3.5.5 Statistika kulture 

V skladu z nacionalnim programom je bilo za leto 1999 na področju statistike kulture 
načrtovanih in iz\>edenih 9 statističnih raziskav. Raziskovanja so v glavnem usklajena z 
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obstoječimi mednarodnimi priporočili (Unescovimi), in 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: Unescu in E\ropskemu avdio\izuabiemu observatoriju iz Strasbourga. 

2.3.5.6 Statistika socialne varnosti 

Za pilotno, mednarodno usklajeno, raziskavo o prihodkih in odhodkih programov socialne 
varnosti je zbrana večina podatkov za leta 1996, 1997 in 1998. Problematični so zlasti 
podatki ZPIZ-a, ki so bili, zaradi neujemanja podatkov na agregatni ravni, večkrat 
popravljeni (predstavljajo pa približno 1/2 vseh prihodkov in odhodkov programov 
socialne varnosti). Pripravljen je tudi koncept za publikacijo Razvojna vprašanja (predstavitev 
mednarodne metodologije ESSPROS, rešitev na nacionalni ravni, triletne serije podatkov), 
ki bo izšla spomladi 2000. 

Na področju statistike socialnega varstva in družinskih prejemkov je bila z obstoječo 
zakonodajo in zahtevami uporabnikov dopolnjena raziskava o uporabnikih in oblikah 
pomoči centrov za socialno delo, za lažje razumevanje in izpolnjevanje pa je bilo izdelano 
metodološko gradivo. 
Podatki s tega področja so bili posredovani Unicefu (obrazec za podatkovno bazo 
transMonee). 

2.3.5.7 Statistika kriminalitete 

V letu 1999 so bila izvedena vsa raziskovanja v skladu z nacionalnim porogramom. 
Pri pripravi obrazcev za leto 2000 je bilo vključeno vprašanje, ali je bilo kaznivo dejanje 
storjeno kot del organiziranega kriminala. Pri definiciji le-tega se je Urad uskladil z MNZ 
in mednarodnimi priporočili. 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). 
Spremenjeni kazenski zakonodaji smo prilagodili šifrant kaznivih dejanj. 

Podatke s tega področja je Urad posredoval tudi mednarodnim institucijam. Skupaj z 
MNZ, Ministrstvom za pravosodje, Državnim tožilstvom in Upravo za izvrševanje 
kazenskih sankcij je Urad izpolnil vprašalnik OZN o Trendih v kriminaliteti in delovanju 
pravosodnih sistemov in posredoval podatke Unicefu (za bazo transMonee). 

V letu 1999 je bil tudi formalno sprejet sklep o prihodnjem izvajanju ankete o viktimizaciji 
na Uradu. Anketa se bo izvajala vsaka 4 leta, prvič že v letu 2001. 

2.3.6 Socialne klasifikacge in analize 

Urad je nadaljeval uvajanje in uporabo Standardne klasifikacije poklicev (SKP) v 
statističnih raziskavah in zbirkah ter v administrativnih zbirkah. SKP je bila sicer sprejeta 
z vladno uredbo že leta 1997, vendar je bila obvezna uporaba zaradi kompleksnosti 
klasifikacije določena s 1. 1. 1999. Urad oziroma Komisija za spremembe, dopolnitve in 
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razlago SKP je skozi vse leto prejemala in reševala zahtevke poslovnih subjektov za 
pomoč pri razvrščanju delovnih opravil v poklice po SKP. Na podlagi ugotovitev pri 
reševanju teh zahtevkov je Urad v mesecu marcu 1999 dopolnil Kodirni seznam SKP in 
ga objavil na domačih straneh interneta. V drugi polovici leta je Urad zelo intenzivno 
sprejemal in obravnaval pripombe in predloge za spremembe in dopolnitve SKP. 
Opravljeni so bili številni usklajevalni pogovori s posredovalci predlogov (zbornična 
združenja, ministrstva, različne organizacije, društva idr.) Decembra je Urad pripravil 
predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi SKP, ga 
posredoval v medresomo usklajevanje in v obravnavo na seje vladnih odborov. 

Zaradi intenzivnega dela v zvezi s spremembo in dopolnitvijo SKP-ja se je nekoliko 
upočasnila prenova klasifikacij s področja izobraževanja. Ne glede na to je Urad v mesecu 
maju 1999 izvedel delavnico "Večnamenskost nacionalne klasifikacije izobraževanja", pričel 
aktivnosti s pripravo druge klasifikacije s področja izobraževanja, tj. klasifikacije izobraževalnih 
področij, ter aktivno sodeloval z drugimi ministrstvi in institucijami pri projektih v okviru 
Nacionalnega observatorija za poklicno izobraževanje, Pharovih programov MOCCA ter 
Eurydice. K sodelovanju v delavnici "Večnamenskost nacionalne klasifikacije izobraževanja" 
so bili povabljeni in so se vabilu tudi odzvali najpomembnejši domači strokovnjaki na 
tem področju. Prispevki udeležencev, še bolj pa razprava sama, so pripomogli k 
razjasnitvi razsežnosti obravnavane problematike, k dvigu zavedanja o soodvisnosti začetih 
posameznih projektov na tem področju, ki jih sicer izvajajo različni resorni organi in 
inštitucije, in k oblikovanju prednostnih ciljev. Nakazala je tudi možne smeri rešitev. 

Unicefova baza podatkov TransMONEE je bila dopolnjena s podatki za Slovenijo za leto 
1998; in pri tem je Urad sodeloval z Inštitutom za varovanje zdravja, Ministrstvom za 
notranje zadeve, Uradom za mladino itd. Za potrebe istoimenskega projekta MONEE je bilo 
pripravljeno tudi analitično poročilo s temo "Mladina v tranziciji v Sloveniji". 

V mednarodno sodelovanje je bil Urad vključen tudi preko Sveta Evrope; sodeloval je v 
Komiteju za prebivalstvo in njegovem izvršnem odboru. Vključen je bil tudi v Central and 
Eastem European Demographic Network (CEDN) s sedežem v Pragi. 

Urad se je aktivno udeležil treh delavnic s prebivalstveno oz. socialno vsebino, ki so jih 
organizirali Združeni narodi ■ Ekonomska komisija za Evropo: delavnice o statistiki spolov, 
delavnice o socialnih poročilih in študijske delavnice o analizah prebivalstvenega razvoja 
in izvajanju akcijskega programa, sprejetega na konferenci o prebivalstvu in razvoju leta 
1994 v Kairu. 

Urad je sodeloval pri pripravi prvega Poročila o človekovem razvoju v Sloveniji, ki ga je izdal 
Urad za makroekonomske analize in razvoj skupaj z UNDP. Besedila s področja prebivalstva 
so bila objavljena tudi v Delu in Razgledih. 

2.4 Statistike naravnih virov in fizičnega okolja 

2.4.1 Statistike okolja in naravnih virov 

Na področju statistik okolja in naravnih virov so bila opravljena načrtovana raziskovanja: 
- Za poročilo o odpadkih iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti gospodarstva za leto 
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1995 sta bili opravljeni kontrola in obdelava podatkov, potekalo je razčiščevanje 
podatkov s pomočjo kontrolnih obdelovalnih tabel. Odpravljene so bile nekatere 
napake in ponovno narejene obdelovalne tabele (razvrščanje) z agregiranimi podatki. 
Izvajati se je začela raziskava za leto 1998: predhodno je bilo potrebno popraviti 
metodologijo, oblikovati novo vsebino obrazca v skladu z novo slovensko zakonodajo ter 
zahtevami OECD-ja in Eurostata. Poteka zbiranje obrazcev. 

- Za pripravo raziskave o javnem odvozu in odlagališčih odpadkov za leto 1998 je bila 
metodologija usklajena z zakonskimi zahtevami, zbiranje obrazcev poteka. 

• Podatki za letno poročilo o uporabi vode in varstvu voda pred onesnaževanjem za leto 
1997 so v pripravi za objavo. Raziskava za leto 1998 je v fazi obdelave. Pripravljeni so 
bili obrazci za leto 1999. Podatki za letno poročilo o javnem vodovodu za leto 1997 
so bili objavljeni v Statističnem letopisu. Za poročilo o javni kanalizaciji je bila 
dokončana obdelava za leto 1997, za leto 1998 so podatki še v obdelavi. Pripravljen 
je bil obrazec za leto 1999. Poročila o varstvu pred škodljivim delovanjem voda in 
urejanju rečnih strug ter poročila o namakalnih in osuševalnih sistemih so zbrana, 
dokončana je obdelava podatkov za leto 1998, prav tako revizija poročevalskih enot. 

- Poročilo o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče, je bilo dokončano za leto 
1997 in izdano v Statističnih informacijah. Poteka zbiranje podatkov za leto 1998. 

- Obdelani so podatki o investicijah in tekočih izdatkih v varstvu okolja za leto 1997 in 
objavljeni v Statističnih informacijah. Podatki za leto 1998 so še v obdelavi. 

- Priprava metodologije in obrazcev za raziskave KOM 1-7 poteka v skladu z načrti. 

2.4.2 Statistična geomatika in GIS 

Urad v okviru Phare projekta COP'98 nadaljuje z izdelavo numerične karte s statističnimi 
podatki pokrovnosti in rabe tal Slovenije za stanje 1997. V začetku leta so bili objavljeni 
podatki za pomursko statistično regijo skupaj z oceno kakovosti ter ocena sprememb v 
pokrovnosti tal zaradi novopozidanih površin v obdobju 1993-1997 skupaj z grafičnim 
prikazom, kar je bilo objavljeno v Statističnih informacijah. Podatki statističnega GlS-a 
pokrovnosti in rabe tal Slovenije (stanje '93 in stanje '97) so pripravljeni in na voljo 
uporabnikom v Uradu in zunanjim uporabnikom, za nekomercialne namene. 

- Urad je pridobil digitalizirane podatke drugih uradnih ustanov, ki jih bo uporabil pri 
analizi sprememb v pokrovnosti in rabi tal. 

- V okviru okoljskih in kmetijskih statistik je oddelek za statistično geomatiko in GIS 
začel preučevati izkušnje drugih evropskih držav in pripravljati metodologijo za 
prostorsko prikazovanje rabe pesticidov in gnojil in analizo vplivov na okolico. 

- Po priporočilih Eurostata je Urad začel izdelavo metode za izračun poselitvene 
površine za posamezne prostorske enote, ki se bo uporabila za prikazovanje gostote 
prebivalstva iz popisa leta 2001. 

- V juniju 1999 je Urad na Eurostatu v okviru delavnice o pokrovnosti in rabi tal v 
državah kandidatkah predstavil dosedanje delo v zvezi z izdelavo statističnega GlS-a 
pokrovnosti in rabe tal Slovenije in v okviru ciklusov predavanj na temeljni ravni 
predavanj na Izobraževalnem središču za geomatiko (projekt ONIX) Ministrstva za 
okolje in prostor. 
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2.43 Statistike regionalne delitve 

Na oddelku smo v letu 1999 nadaljeval aktivnosti, ki so potrebne za podporo Sloveniji pri 
pogajanjih za vstop v EU in kasnejše delovanje Slovenije v okviru EU: 
- zbrali, uredili in na Eurostat poslali regionalne statistične podatke za podatkovno bazo 

REGIO, v kateri so zbrani glavni regionalni statisitični podatki EU; na podlagi katerih 
Komisija EU sprejema odločitve za regionalni razvoj in za strukturne pomoči; 

- Na predlog Eurostata je zbral in uredil statistične podatke po statističnih regijah 
Slovenije za publikacijo "Portret regij", ki jo bo v letu 2000 izdal Eurostat in bo 
predstavila slovenske statistične regije s celovitimi komentaiji statističnih podatkov; 

- Urad sodeluje v 31. delovni skupini »Regionalna politika in koordinacija strukturnih 
skladov UE« za podporo pogajanjem Slovenije pri vstopu v EU; 

- Nadaljuje se delo pri projektu COP'98 «Izgradnja statistične podatkovne baze za 
podporo regionalnemu razvoju in za pridobivanje pomoči iz strukturnih skladov EU«; 
projekt je financiran iz sklada Phare; 

- Izvedena je analiza možne teritorialne členitve ozemlja Slovenije z vidika prihodnjih potreb 
strukturnih skladov EU. Vladi RS je poslan predlog opredelitve Slovenije na ravni NUTS- 
2, po katerem bi bila ljubljanska mestna regija izločena kot posebna regija NUTS-2; 

• redno poteka servisiranje potreb po individualnih geokodiranih statističnih podatkih za 
• zunanje uporabnike, ki imajo pravico do uporabe takih podatkov; 
- Urad oz. njegov oddelek pokriva potrebe po tematski kartografiji v Uradu in za 

zunanje naročnike. 

2.4.4 Statistika kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova 

Leto 1999 je bilo na področju statistike kmetijstva v znamenju priprav na popis 
kmetijskih gospodarstev, ki ga bo Statistični urad Republike Slovenije izvedel junija 2000: 
pripravljen je bil zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 
ter metodologija za popis. Pripravljena je bila tudi metodologija za popis vrtnarstva. Pri obeh 
popisih je Urad pričel pripravljalna dela. 

V letu 1999 je Urad izvedel vse predvidene raziskave s področja statistike kmetijstva. Večina 
raziskav je že usklajena z zakonodajo EU: 

- Junijska raziskava 1999 o posejanih površinah je bila izvedena s pomočjo sredstev 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). V letu 1999 so bili podatki 
o posejanih površinah drugič zbrani po novi metodi, to je z osebnim anketiranjem 
vzorčnih kmetij (prvič leta 1997). Vzpostavljena je bila nova serija, ki je tudi 
omogočila popravek ocen za nazaj. 

- Pri raziskavah števila živine je bilo povečano število kmetij v vzorcih in tako izboljšana 
zanesljivost ocen. Dopolnitev poštne ankete, z možnostjo odgovarjanja po telefonu, se 
je bistveno povečal delež odgovoijenih anket ter skrajšal čas zbiranja podatkov. S tem 
se je dodatno izboljšala zanesljivost podatkov. Raziskave so bile tudi tehnično 
posodobljene v okviru pilotnega projekta posodobitve državne statistike (PDS). Posodobitev 
omogoča hitrejše in lažje evidentiranje ter ažuriranje podatkov. 
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- Na področju statistike cen kmetijskih pridelkov in proizvodov ter nabavnih cen reprodukcijskega 
materiala, sredstev za delo in storitev v kmetijstvu je Urad pričel revizijo. Ta bo končana 
v letu 2000 s pomočjo Eurostatovega pilotnega projekta za področje kmetijskih monetarnih. 
statistik. Revizija bo upoštevala možnost pridobivanja nekaterih podatkov iz trzno- 
infonnacijskega sistema, ki je v pripravi na MKGP. V letu 1999 je bil že revidiran izračun 
indeksa rasti cen kmetijskih proizvodov na letni ravni. 

- Pripravljena je bila razpisna dokumentacija PHARE COP 98 za dva projekta s področja 
statistike kmetijstva: prvi se nanaša na izvedbo analize rezultatov popisa kmetijskih 
gospodarstev, pripravo publikacij popisa in izvedbo drugih del, ki se nanašajo na 
diseminacijo popisnih podatkov; v okviru drugega projekta pa bodo zbrani podatki za 
popis vrtnarstva ter obdelani podatki registra vinogradov za potrebe statistike vinogradništva. 

- Urad tesno sodeluje z Republiško upravo za pospeševanje kmetijstva, ki je tudi izvajalec 
nekaterih raziskav. Zelo intenzivno je tudi sodelovanje s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško 
fakulteto. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo v letu 1999 tudi izboljšano sodelovanje z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

- V prvi polovici leta 1999 je Urad sodeloval pri pregledu usklajenosti zakonodaje za 
področje kmetijska (odgovoren MKGP) in za posamezna podpodročja pripravil analize (za 
področje statistike). Pregled je pokazal, da je večina področij kmetijske statistike že 
usklajenih z zahtevami EU. 

- Statistični podatki vzorčnega raziskovanja osnovnih zmogljivosti kmetij v letu 1997 so bili 
osnova MKGP pri pripravi predstavitev v Bruslju za pregled usklajenosti zakonodaje ter za 
pripravo pogajalskih izhodišč. Ta podatkovna osnova bo za pogajanja dopolnjena s 
podatki popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000, usklajenimi z EU. 

- Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami je dobro. Urad redno daje oz. posreduje podatke 
v Eurostatovo, FAO-vo, OECD-jevo, Ceftino bazo podatkov in drugim. Aktivno, s 
prispevki, je oddelek sodeloval na tematskih delavnicah Eurostata ter na sestanku 
študijske skupine za statistiko kmetijstva in hrane ECE, ki deluje v okviru OZN. 

2.5 Administrativni registri 

V letu 1999 je bil Uradov sektor za administrativne registre (SAR) razdeljen v tri 
oddelke: oddelek za Register teritorialnih enot (ORTE), oddelek za Poslovni register 
Slovenije (OPRS) in oddelek za povezovanje administrativnih registrov (OPAR). Slednji 
zaradi kadrovskih okoliščin še ni vzpostavljen. Poleg oddelkov sta pomembni še telesi, ki 
ju sektor oskrbuje s podatki in skrbi za realizacijo njunih stališč in sklepov, to sta 
Komisija za razvrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti in Statistični sosvet za 
administrativne registre. 

2.5.1 Poslovni register Slovenije 

Poslovni register Slovenije od leta 1997 vodi in vzdržuje ter njegove podatke izkazuje 
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Statistični urad RS. 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. 

Projekt prenove PRS je bil v letu 1999 uspešno dokončan v skladu z zakonskimi predpisi 
in predpisi Evropske unije, ki so zahtevali harmonizacijo poslovnih registrov v državah 
Evropske unije in državah v tranziciji. V preteklem letu je Urad nadaljeval izboljšave in 
dopolnitve PRS. Vzpostavitev, prenovo in nadgradnjo PRS so opravili v vsebinskem in 
tehničnem delu delavci Urada. PRS je sedaj tehnično organiziran kot modema relacijska 
baza in je med najmodernejšimi v Evropi. 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 1999 v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno povečal, pa tudi 
vsebina novega PRS je v primerjavi s prejšnjima registroma ROS in ERO bistveno razširjena. 
Količina podatkov, ki jih mora voditi oddelek za PRS s skoraj nespremenjenim številom 
zaposlenih kot v prejšnjih letih, se je povečala za najmanj štirikrat, kar zahteva 
intenzivno delo pri tekočem vodenju registra. Poleg podatkov, ki jih predpisuje Zakon o 
poslovnem registru Slovenije, si Urad prizadeva, da bi se v PRS-ju vodili tudi drugi 
različni podatki, ki omogočajo bolj racionalno uporabo in povezovanje različnih podatkov 
o vseh poslovnih subjektih 

V letu 1999 je bilo v PRS vpisanih preko 325.000 različnih sprememb, ki se kontrolirajo in 
vpisujejo v PRS na podlagi ustreznih dokumentov. Največ sprememb je bilo na področju 
uvajanja novega podatka o šifri sektorske pripadnosti (Standardna klasifikacija institucionalnih 
sektorjev). Zelo veliko sprememb je bilo pri šifri glavnih dejavnosti poslovnih subjektov, o 
katerih v večini spornih primerov odloča Uradova Komisija za razvrščanje po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti (SKD). Spremembe različnih sistemskih in drugih zakonov povzročijo 
tudi spremembe podatkov v PRS-ju. Zelo pogoste so spremembe sedežev poslovnih 
subjektov zaradi dejanskih preselitev ali raznih preimenovanj ulic in preštevilčenj hišnih 
številk. V praksi je precej primerov, da nekateri poslovni subjekti spremenijo sedež, vendar 
novega naslova ne sporočijo registrskim organom. Zaradi tega pogosto prihaja do razlik 
med uradnim in dejanskim sedežem. V PRS-ju se relativno 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. 

Ob koncu leta je bilo v PRS vpisanih 165.602 poslovnih subjektov. Od tega je bilo največ 
pravnih oseb, in sicer 80.166, 65.436 fizičnih oseb in 20.000 delov pravnih in 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 organi, ki vodijo registre ali 
evidence fizičnih oseb, ki opravljajo različne dejavnosti. Urad ugotavlja, da te povezave 
še niso na želeni ravni, vendar se stanje izboljšuje. 
Preoblikovanje društev po novi zakonodaji ter urejanje statusov sindikatov se je nadaljevalo 
tudi v letu 1999. Podatki o društvih, političnih strankah ter sindikatih so bili usklajevani 
z Ministrstvom za notranje zadeve in ustreznimi oddelki upravnih enot. 
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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. 

Poleg rednih nalog pri vodenju in vzdrževanju PRS je oddelek za PRS v letu 1999 sodeloval 
v mednarodni panelni anketi o podjetjih in samostojnih podjetnikih posameznikih - DOSME 
'99. Anketa je bila izpeljana v skladu z metodologijo Eurostata. Zajetih je bilo preko 1400 
poslovnih subjektov. Del ankete iz leta 1998 (DOSME '98) je bil končan v letu 1999. V 
obeh anketah je sodelovalo preko 80 anketaijev. Stroške za izpeljavo ankete je kril 
Eurostat. Obdelavo podatkov te ankete za vse sodelojoče države izvaja Infostat (Statistični 
institut Slovaške republike) iz Bratislave. Rezultati ankete bodo objavljeni v letu 2000. 

Uporaba podatkov iz 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 jih uporabljajo 
tudi podjetja in številni drugi poslovni subjekti za marketniške in druge namene. V letu 
1999 je bilo realiziranih preko 5.700 različnih zahtevkov za različne podatke iz PRS. 
Podrobnejši pregled evidentiranih uporabnikov podatkov iz PRS je podan v tabeli. 

Vrste zahtev 

SKUPAJ (a+b+c) 

a) Zunanji uporabniki 
- Podjetja, družbe, zavodi 

samostojni podjetniki 
- Državni organi in organizac. 
- Občinski organi 

b) Interne zahteve 
• Statistični adresarji 
- Posebne zahteve 

c) Telefonske storitve 

SKUPAJ 

5.737 

1.381 

721 
419 
241 

706 
610 
96 

3.650 

Seznami 

1.282 

784 

445 
185 
154 

471 
410 
61 

27 

Tabele 

1.108 

240 

91 
87 
62 

28 
12 
16 

840 

Podatki 

3.347 

357 

140 
96 
121 

207 
188 

19 

2.783 

Vsi statistični adresaiji, ki so kot predmet opazovanja zajemali poslovne subjekte, so bili 
sestavljeni iz podatkov PRS. Vsebovali so matično številko in druge podatke, ki so 
omogočali obdelave po dejavnostnem, teritorialnem ali organizacijskem načelu. Oddelek 
za PRS je podatke o poslovnih subjektih tudi v letu 1999 redno (vsako trimesečje) 
izkazoval v obliki publikacije v zbirki Statistične informacije. 

2.5.2 Register teritorialnih enot 

Register teritorialnih enot (RTE) je do 22. 11. 1999 vodil podatke o teritorialnih enotah za 
147 občin. S tem datumom je bilo po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
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ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij ustanovljenih 46 novih občin. Šifrski sistem 
iz leta 1995 se ni spremenil, novoustanovljene občine so dobile nove šifre, pripadnost občini 
je zamenjalo 633 naselij in 568 ulic. Šifrski sistem in vsi podatki so prevzeti iz Registra 
prostorskih enot (RPE) pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Vodenje RTE za potrebe 
Urada poteka še vedno s pomočjo povezave na podatkovno bazo RPE. 

V letu 1999 je bilo spremenjenih 46 občin, 18 naselij, 69 ulic, dodanih je bilo 64 novih 
popisnih okolišev in spremenjenih okoli 6.000 hišnih številk. Pri spremembah teritorialnih 
enot so upoštevane ukinitve, preimenovanja in novo nastale teritorialne enote. 

Do 1. 12. 1999 so bile vse spremembe za potrebe Centralnega registra prebivalstva 
(CRP) prevedene še na prvotno število občin (62), ki so veljale pred uveljavitvijo lokalne 
samouprave leta 1995. S 1. 12. 1999 je Urad prenehal voditi umetno določene šifre (62 
občin) za CRP. 

Podatke RTE enot so prejemali redni zunanji uporabniki in naročniki po zahtevah. 

Za potrebe Popisa prebivalstva leta 2001 je bil februarja začet projekt "Izdelava 
programske opreme za izris kart", katerega rezultat naj bi bil priprava 15.000 kart 
popisnih okolišev. Programska oprema je bila izdelana v prvi polovici leta ter prevzeta 
in preizkušena v juniju 1999. 

Za potrebe Popisa kmetij 2000 je bila oktobra 1999 začeta dopolnitev programske 
opreme za izris kart za potrebe popisa kmetij in po ustrezni metodologiji. Programska 
oprema je bila izdelana konec leta 1999. S pomočjo nje bo v januarju in februarju leta 
2000 izrisanih 2000 kart kot pomoč popisovalcem. 

Register nepremičnin 

V letu 1999 se je delo na področju registra nepremičnin nadaljevalo v sodelovanju : 
občinami v obliki strokovnih razgovorov in obojestranskih svetovanj glede podatkov, ki jih 
občine dobivajo (ali so jih že dobile) od Urada (podatki popisa stanovanj iz leta 1991; 
podatki glede na 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi). Delo skupine za register 
nepremičnin je v veliki meri odvisno tudi od aktivnosti delavcev Geodetske uprave 
Republike Slovenije na tem področju. In prav v tem letu (prva polovica leta 1999) so 
Ministrstvo za okolje in prostor in strokovni sodelavci z GURS pripravili osnutek 
Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot ter strokovno 
gradivo za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki je podprt s posojilom 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Dokumenta sta temeljna dokumenta za začetek 
realizacije vzpostavitve .registra nepremičnin na ravni države in bosta tudi bistveno vplivala na 
prihodnje delo skupine za register nepremičnin. 

Za različna posvetovanja s tega področja sta bila napisana dva referata. 

2.5.3 Komisija za razvrščanje po SKD 

V letu 1999 je imela komisija 9 rednih sestankov, na katerih je obravnavala razvrstitve 
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205 poslovnih subjektov, od tega mnoge tudi po večkrat. Pri tem niso bile upoštevane 
prerazvrstitve, ki so bile posledica spremembe Standardne klasifikacije dejavnosti v letu 
1998. Novih razvrstitev zaradi tega razloga je bilo približno 10.000. Komisija se je 
dvakrat sestala s predstavniki obravnavanih subjektov. V enem primeru je poslovni 
subjekt vložil tožbo zaradi nestrinjanja z razvrstitvijo po SKD, vendar je Upravno sodišče 
razsodilo v korist SURS. 

Komisija je obravnavala tudi nekaj metodoloških problemov: 
- merila za prerazvrščanje subjektov zaradi spremembe v SKD; 
- vodenje atributa "aktivnost subjekta"; 
- vodenje atributa "velikost subjekta"; 
- prerazvrščanje na podlagi statističnih raziskovanj; 
- merila za razvrstitev med dobrodelna društva. 

Slednje je sprejel kolegij direktorja Statističnega urada RS kot obvezno navodilo za 
razvrščanje dobrodelnih organizacij. 

2.5.4 Posodobitev državne statistike 

Program "Posodobitve državne statistike", ki ga je financirala EU, si je za leto 1999 
zadal naslednje cilje: 

^ interno izobraževanje poteka večinoma v Uradu; 
vsi registri tečejo v okolju odjemalec/strežnik: 
vzpostavitev baze klasifikacij; 

^ standardi za razvoj sistemov; 
^ diseminacija podatkov teče na standardiziran način. 

Program »Posodobile državne statistike« se je v letu 1999 najaktivneje raz\'ijal na področju 
izobraževanja in na področju razvoja pilotnih projektov ter projektov, ki potekajo vzporedno 
s programom »Posodobile državne statistike«. 

Program izobraževanja je bil, glede na potrebe sodelujočih v pilotnih projektih, v celoti 
iz\'cden do konca junija 1999. Izobraževanje je potekalo v računalniški učilnici na uradu. 
Organizacijo nadaljnjega izobraževanja vseh delavcev na Uradu je prevzela kadrovska 
služba v okviru rednih nalog. 

V letu 1999 so se aktivno iz\'ajale naloge, določene v pilotnih projektih. V okviru petih 
pilotnih projektov (statistika zunanje trgovine, anketa o delovni sili, anketa o mnenju 
potrošnikov, živinorejska statistika in statistika industrije) so bili uspešno zaključeni trije 
(živinorejska statistika, statistika industrije in baza klasifikacij), Projekt s področja statistike 
zunanje trgovine in anketa o mnenju potrošnikov pa sta v zaključni fazi in bosta zaključena 
v letu 2000. Naloge v projektu Anketa o delovni sili pa so prišle med redne delovne naloge 
v ok\'iru rednega raziskovanja. 

Poleg pilotnih projektov so se v okviru programa »Posodobile državne statistike« izvajali tudi 
vzporedni infrastrukturni projekti: razvoj baze klasifikacij, razvoj standardov na področju 
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informatike, razvoj celostne podobe Urada s poudarkom na enotni dokumentaciji in standardizacija 
programske in strojne opreme. Skupina za baze klasifikacij je na Statističnih dnevih v 
Radencih ter na ETK v Pragi predstavila uspešno postavitev prototipa strežnika klasifikacij. 
Skupina za razvoj celostne podobe Urada je pripravila sheme dokumentacije, pripravljene 
so bile tudi sheme produkcijskega procesa v Uradu. Oblikovana je bila tudi projektna 
skupina IT, katere glavna naloga je zagotavljanje sistemsko-tehnične in operativne 
podpore PDS projektni skupini ter posameznim pilotnim projektom, in sicer: razvoj in 
uvajanje sistemsko tehničnega in aplikativnega okolja znotraj lokalne statistične IT 
infrastrukture, uvajanje standardnih postopkov za operativno izvajanje obdelave in integracija 
ter izvajanje osnovnih funkcij SURS v okolju odjemalce/strežnik. 

2.5.5 Delo statističnega sosveta za povezovanje med registri 

V letu 1999 je imel sosvet sejo, na kateri so bile obravnavane strokovne teme iz šestih 
področij: evidence na področju geodezije, zdravstva, notranjih zadev in razvojne naloge 
povezovanja med registri s področja statistike. 

Sklepi prve seje so bili dolgoročne narave in so se izvedli ali se še izvajajo. Še vedno 
je v postopku urejanje neveljavnih hišnih številk na območju Ljubljane in Domžal. Prav 
tako je še v postopku prenos pristojnosti za posredovanje teritorialnih podatkov nekaterim 
uporabnikom s Statističnega urada Republike Slovenije, ki vodi Register teritorialnih 
enot, na Geodetsko upravo Republike Slovenije, ki je upravljavec Registra prostorskih 
enot. 
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3. Mednarodno sodelovanje 

Urad je v letu 1999 uresničeval vse mednarodne obveznosti, za katere je bil zadolžen z 
rednimi programi sodelovanja z mednarodnimi institucijami: OECD, IMF, OZN, ECE, 
CES (Conference of European Statisticians), ILO, UNESCO. 

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, 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 (oz. sceeningih), opravljenih v letu 
1998. 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. 

3.1 Sodelovanje z Eurostatom 

Ker spada statistika med tista osnovna infrastrukturna področja, katerih predpisi in izvajanje 
morajo biti v celoti usklajena s predpisi EU najpozneje do polnopravnega članstva v tej 
instituciji, 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 1999 
zajemalo: 
- (so)finaciranje udelžb na sestankih, seminarjih, delavnicah na skoraj vseh statističnih 

področjih v organizaciji Eurostata in OECD-ja, še zlasti za: makro-ekonomske statistike, 
četrtletne račune, poslovne, kmetijske, demografske, regionalne statistike, statistiko 
zunanje trgovine, četrtletne račune; 

- sofinaciranje in metodološko pomoč pri izvedbi pilotnih raziskav: novoustanovljena 
podjetja, zunanja trgovina, regionalne statistike, državne finance, zajetje nacionalnih 
računov, vključno s skrito ekonomijo, harmonizacija statistike energetike (3. faza) 

- večmesečno izobraževanje delavcev Urada v Eurostatu. 

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 1999 namenjenih razpisnemu postopku in izboru 
izvajalca - "Procurement agenta"- in pripravam na začetek izvajanja projekta "Nadaljnja 
uskladitev slovenske statistične metodologije z zahtevami EU in iiistitucionalni krepitev SURS- 
a z vidika pristopa k EU" iz Pharovih sredstev nacionalnega programa za leto 1998. Večji 
del teh sredstev je namenjenih financiranju novih statističnih raziskovanj, ki se bodo v 
Sloveniji izvajala prvič v skladu z zahtevami Eurostata, tj. statitistikam v zvezi z EMU 
(makroekoraske statistike, statistika kmetijstva in izgradnja baze regionalnih statističnih 
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podatkov za strukturne sklade). SURS je pripravil tudi predlog projekta za pridobitev 
sredstev nacionalnega programa Phare 2000 zaradi uskladitve novih/preostalih področij 
slovenske statistike z zahtevami EU do konca leta 2002 ter nadaljnje krepitve urada. 
Začetek izvajanje teh nalog je, če bodo ta sredstva pridobljena, predviden v letu 2001. 

Zaradi specifične organiziranosti Eurostata, namenjene sistematičnemu spremljanju napredka 
pri izvajanju pravnega reda EU v kandidatkah in nadzoru nad sprejeto zakonodajo, je Urad 
izdelal ustrezen mehanizem za spremljanje in poročanje 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. 

3.2 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami 

3.2.1 Sodelovanje z 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 teles skupni, z nekaterimi posebnostmi za tranzicijske države. Urad redno 
izpolnjuje vse zahteve navedenih mednarodnih institucij (vprašalniki, baze podatkov, pojasnila) 
in 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 standardi), 
MDDSZ (statistika prebivalstva, nezaposlenosti, zaposlenosti, dela, plače itd), MKGP in 
z drugimi. 

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami, zlasti z OECD-jem, je programsko 
usklajeno s telesi Združenih narodov (FAO/UN-ECE itd) in Eurostatom zaradi medsebojne 
koordinacije aktivnosti in programov pomoči oz. delitve dela. Urad je v letu 1999 z OECD- 
jem sodeloval na področju kmetijskih statistik, nacionalnih računov, mednarodne menjave 
storitev in cen ter primerjave kupne moči, pri kratkoročnih ekonomskih kazalnikih in 
poslovnih trendih, statistiki R&D in inovacijah. Sodelovanje pa širi na nova področja 
(statistika srednje velikih in malih podjetij). Sodelovanje z OECD-jem zajema metodološko 
pomoč, izmenjavo podatkov, priprave skupnih publikacij. 

EFTA sodeluje v skupnem (multi-country) programu v obliki sofinanciranja tehnične pomoči, 
vendar z Uradom tudi še dodatno, in sicer tako, da je financirala obiske nekaterih 
izvedencev v Uradu (poleg navedenega programa). 

3.2.2 Bilateralno sodelovanje 

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

3.23 Sodelovanje z državami na območju nekdanje Jugoslavije 

Urad sodeluje na statističnem področju tudi z državami, ki so nastale na območju nekdanje 
Jugoslavije, in sicer ne kot prejemnik, temveč kot dajalec tehnične pomoči S Hrvaško ima 
sklenjen dogovor o sodelovanju. V letu 1999 je pomoč Urada zajemala zlasti področje 
statistike zunanje trgovine. Urad pripravlja tudi poseben program ekspertne pomoči BIH, 
ki jo bo za leto 2000 financiral Eurostat. Eksperti Urada bodo glavni izvajalci tega 
programa pomoči. Sodelovanje z Makedonijo in ZR Jugoslavijo je bilo v letu - 1999 
omejeno na izmenjavo gradiv. Konec leta 1999 so se intenzivirali stiki s Črno goro, za 
katero pripravlja Urad - v koordinaciji MEOR-ja - poseben program sodelovanja. 
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4. Diseminacija statističnih podatkov in metod 

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

4.1. Tiskane publikacije 

Objavljanje rezultatov statističnih raziskovanj v statističnih publikacijah je ob velikih 
možnostih, ki jih ponujajo elektronski mediji, še vedno ena od osnovnih poti posredovanja 
statističnih podatkov uporabnikom. Statistične publikacije izhajajo - odvisno od vsebine in 
namena - v različnih časovnih razmikih. Vedno več publikacij je dvojezičnih, slovensko- 
angleških. S tem so olajšane tudi mednarodne primerjave statističnih podatkov. 
Vsebino statističnih publikacije Urad nenehno izpopolnjuje in prilagaja evropskim statističnimi 
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 1999 je Urad izdal naslednje statistične publikacije: 
Statistične informacije: 369 številk, od tega 24 v slovenščini, 345 dvojezičnih (slovenščina, 
angleščina); 
Statistične informacije - prva skrajšana objava: 126 številk, od tega 53 v slovenščini, 73 
dvojezičnih (slovenščina, angleščina); 
Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji: 12 številk, vse dvojezične (slovenščina, 
angleščina); 
Mesečni statistični pregled: 11 številk, vse dvojezične (slovenščina, angleščina); Statistični 
bilten CESTAT: 4 številke, dvojezičen (slovenščina, angleščina); 
Rezultati raziskovanj: 20 številk, od tega 3 dvojezične (slovenščina, angleščina), in sicer 
Prebivalstvo Slovenije 1997 (477 strani), Lokalne volitve 1998 (212 strani) in Trg dela 
1996 in 1997; ' 
Metodološko gradivo: 14 številk; 
Klasifikacije: Standardna klasifikacija dejavnosti 1999, Klasifikacija gradbenih objektov; 
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Slovenija v številkah 1999: 6000 izvodov, dvojezična (slovenščina, angleščina); 
Facts through Figures = Dejstva v številkah: 3500 izvodov (angleščina, slovenščina) 
Statistični letopis Republike Slovenije 1999: 1600 izvodov, dvojezična (slovenščina, 
angleščina); 
Posebne publikacije 2 enoti: Nacionalni računi Republike Slovenije: viri, metode in 
ocene; Kako ti je ime? Imena državljanov Slovenije 31. 12. 1997; 
Katalog statističnih publikacij, izdanih v letu 1998, dvojezična (slovenščina, angleščina). 

Statistični urad Republike Slovenije je bil odgovoren za vsebino in pripravo štirih izdaj 
Statističnega biltena CESTAT za leto 1999. To je statistična publikacija; ki jo skupaj 
pripravljajo statistični uradi šestih srednjeevropskih držav članic CEFTE (Češke republike, 
Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije), združenih v skupino CESTAT (Central 
European Cooperation in Statistics - Sodelovanje srednjeevropskih statističnih uradov). 
Prinaša najpomembnejše mednarodno primerljive statistične podatke omenjenih šestih držav. 
V aprilu 1999 je Urad organiziral v Ljubljani redni letni mednarodni sestanek urednikov 
te publikacije. 12 urednikov iz statističnih uradov zgoraj naštetih držav ob sodelovanju 
predstavnika Eurostata in 11 strokovnjakov za posamezna področja statistike iz Slovenije 
je usklajevalo in izpopolnjevalo vsebino Statističnega biltena CESTAT za leto 1999. 
Dogovorili so se za številne izboljšave in uskladili in zlasti metodološko poenotili 
definicije in slovar in s tem neposredno prispevali tudi k primerljivosti podatkov med 
državami. 

4.2 Podatki, dostopni prek elektronskih medijev 

4.2.1 Internet 

Uporabniki imajo prek interneta brezplačen dostop 
- do splošnih informacij o Uradu; 
- z določenim časovnim zamikom do mesečnih oz. četrtletnih podatkov 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); 
- do kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za 10 področij statistike, ki obsegajo 
mesečne, četrtletne in letne podatke za leta od 1992 do 1999; 
- do Kataloga statističnih publikacij, do statističnih publikacij, kot sta Statistični letopis 
in Slovenija v številkah: 

- do nekaterih klasifikacij (Standardna klasifikacija dejavnosti, Standardna klasifikacija 
poklicev, Osrednja klasifikacija proizvodov, Klasifikacija gradbenih objektov). Objavljene 
so tudi tedenske in štirimesečne napovedi objav statističnih podatkov in ponujen je 
dostop do Banke statističnih podatkov. 

Šteiilo uporabnikov statističnih podatkov narašča, posebno tistih, ki imajo možnost dostopa 
do podatkov prek interneta. V letu 1999 je bilo zabeleženih preko 800 000 dostopov, v 
letu 1998 ok. 290 000, v letu 1997 ok. 170 000 in v letu 1996 ok. 152 000 pristopov. 
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4.2.2 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, so bili v letu 1999 
standardizirani vnosi podatkov o državljanih (po občinah, naseljih), plačah in zunanji 
trgovini (po državah, carinski tarifi in SKD). 
Programsko opremo za Banko statističnih podatkov je Urad poleg rednega vzdrževanja 
dopolnil in ažuriral trikrat. Najpomembnejša novost je dostop do Banke statističnih 
podatkov preko intemeta. Zaradi te možnosti se je zelo povečalo zanimanje za Banko 
statističnih podatkov in uporaba le-te. Od junija (ko smo uvedli štetje dostopov) do 
decembra smo našteli približno 7 000 dostopov do Banke statističnih podatkov. Struktura 
uporabnikov je zelo široka (od študentov do posameznih podjetij), na kar je verjetno 
vplivala odločitev, da je uporaba Banke statističnih podatkov brezplačna. 
Zaradi potrebe, da se tudi uporabnikom v tujini omogoči dostop do statističnih 
podatkov, je Urad začel uvajati večjezičen dostop do Banke statističnih podatkov. 
Realiziran je bil dialog in prikaz standardnih tabel v nemščini, vsebina metabaze 
podatkov pa je za zdaj samo v slovenščini. Predviden je tudi dostop v angleščini. 
Dostop do Banke statističnih podatkov preko interneta je bil večkrat predstavljen 
potencialnim uporabnikom (na Uradu, na novinarski konferenci, diplomatskim predstavnikom, 
na Statističnih dnevih v Radencih itd.). 

43. Neposredno sporočanje podatkov uporabnikom 

To nalogo opravlja informacijsko središče Urada. V letu 1999 je tam iskalo podatke 497 
uporabnikov, prejetih je bilo 2 422 pisnih zahtevkov po podatkih ter 19.687 telefonskih 
klicev v zvezi z dajanjem podatkov. Preko avtomatskega telefonskega odzivnika pokličejo 
Urad tisti, ki želijo najbolj iskane, najnovejše podatke s področij cen (za vse cene) in 
trga dela (plače). 

Telefonski klici v informacijsko središče po mesecih, 1999 

o 500 1000 1500 2000 2500 
Število klicev 
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Med vsemi osebnimi obiski v navedenem obdobju je bilo več kot pol (59 %) dijakov oz. 
študentov, ki statistične podatke potrebujejo pri študiju, za pripravo seminarskih, maturitetnih, 
diplomskih nalog oz. za druge oblike študijskega dela; 28 % obiskovalcev je prišlo iz 
podjetij, preostali od drugod. 

Osebni obiski v informacijskem središču po tipih uporabnikov, 1999 

Pisni zahtevki uporabnikov po podatkih so razvrščeni v skupine podjetja, javni sektor, 
splošna javnost ter znanost in raziskovanje: iz javnega sektoija je prišlo 31 % pisnih 
zahtevkov, 40 °7c so jih poslala podjetja, splošna javnost ter znanost in raziskovanje 29 %. 

Pisni zahtevki po podatkih glede na tipe uporabnikov, 1999 

Zahtevki 
1000 i- 

a </> 
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19 % pisnih zahtevkov po podatkih je bilo namenjenih statistiki zunanje trgovine, 15 % 
pisnih zahtevkov se je nanašalo na poslovne subjekte, 13 % na statistiko prebivalstva in 
9 %' na statistiko cen. Pri vseh drugih področjih statistike je bilo pisno povpraševanje po 
podatkih manjše. 

Pisni zahtevki po podatkih po področjih in tipih uporabnikov, 1999 

Področja Skupaj 
Tipi uporabnikov 

Podjetja Javni 
sektor 

Splošna 
javnost 

Znanost 
in raz. 

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

2422 
448 
367 
329 
212 
164 
153 
129 
71 
64 
59 
59 
58 
52 
48 
22 
19 
17 
11 
10 
10 
6 
5 
1 

108 

960 
271 
125 
76 
90 
67 
90 
21 
19 
35 
22 
11 
9 
21 
29 
14 
9 
5 
5 

1 
2 
1 

37 

751 
71 
177 
153 
75 
56 
18 
52 
16 
18 
12 
18 
22 
7 
7 
1 
4 
2 
2 ' 
5 
5 
1 

29 

511 
87 
50 
80 
36 
35 
25 
37 
28 
7 
18 
19 
13 
16 
8 
2 
5 
7 
1 
1 
5 
2 

3 

26 

200 
19 
15 
20 
U 
6 

20 
19 
8 
4 
7 
11 
14 
8 
4 
5 , 
1 
3 
3 
4 

16 

4.4 Knjižnica 

Knjižnica Statističnega urada RS, ki deluje v okviru informacijskega središča, zbira, 
formalno in vsebinsko obdeluje knjižnično gradivo, ga arhivira in posreduje informacije 
iz lastnih virov, iz informacijskih virov drugih knjižnic in drugih ponudnikov informacij. 
V letu 1999 so bile poleg knjižnega gradiva, ki ga Urad kupuje oz. prejema kot dar iz 
drugih statističnih uradov, vnesene v bazo COBIS tudi publikacije, ki jih izdaja Urad. V 
omenjenem letu je bilo v bazo COBIS vnesenih 536 publikacij, ki jih je izdal Urad v 
letu 1999. Prirast novih monografij v knjižnici šteje 515 knjižnih enot 

Z medknjižnično izposojo si je Urad iz drugih knjižnic izposodili 389 knjig, sam pa 
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posodil 65 knjig. Knjižnice, s katerimi najintenzivneje sodelujemo in si od njih izposojamo 
gradivo, so: NUK, CTK, Centralna ekonomska knjižnica, Osrednja družboslovna knjižnica, 
knjižnice Filozofske fakultete, Univerzitetna knjižnica Maribor, Ekonomska poslovna 
fakulteta Maribor, Pravna fakulteta Maribor. Knjižnica Otona Župančiča, knjižnica GZS, 
Evropski dokumentacijski center, knjižnica Urbanističnega inštituta, British council in 
splošno izobraževalne knjižnice iz različnih krajev Slovenije. Iz naše knjižnice pa so si 
gradivo izposodili iz Centralne ekonomske knjižnice, knjižnice UMAR, knjižnice Ministrstva 
za finance, CTK, GZS in knjižnice Urabanističnega inštituta, Visoke policijsko-varnostne 
šole, SIK Nova Gorica knjižnice Inštituta za ekonomske raziskave, Informacijskega centra 
delegacije evropske komisije v Sloveniji in knjižnice Banke Slovenije. 
Opravljenih je bilo približno 350 poizvedb po bazah drugih knjižnic, več kot 200 
poizvedb iz baze IUS-INFO, 40 poizvedb iz GV IN. 

4.5. Objave v sredstvih javnega obveščanja in tiskovne konference 

Najširšo javnost obvešča Urad tudi neposredno prek sredstev javnega obveščanja in prek 
novinarjev, ki se udeležujejo rednih mesečnih tiskovnih konferenc, kjer so jim sporočeni 
najnovejši statistični podatki in podrobneje predstavljene izbrane teme. 

4.6 Mednarodne obveznosti pri izkazovanju podatkov v letu 1999 

Urad. je tudi v letit 1999 prejel okrog 100 mednarodnih vprašalnikov z različno periodiko 
izpolnjevanja. Mednarodne organizacije potrebujejo podatke za objavo v različnih publikacijah 
in na različnih medijih. 

Mednarodne organizacije so v letu 1999 večinoma nadaljevale obsežnejše revizije in 
prilagoditve vprašalnikov novim zahtevam uporabnikov. 
OECD, na primer, pripravlja bazo podatkov, ki bo primerljiva s seznamom zahtevanih 
kazalnikov za države članice in bo objavljena na internetu. Obsežne spremembe je v 
vprašalnikih s področja izobraževanja uvedel tudi UNICEF; med njimi je potrebno 
omeniti predvsem podatkovno bazo MONEE, kjer so primerjalni podatki dosegljivi tudi 
na zgoščenki. 
Urad je izpolnjeval tudi vprašalnike drugih organizacij (UN in UN/ECE, WTO, FAO, 
EUROSTAT in posamezni direktorati Evropske komisije, CEFTA itd.). 

Metodološko in terminsko je bilo v letu 1999 izredno zahtevno tudi poročanje v okviru 
diseminacijskih standardov Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki ga v imenu 
slovenskih inštitucij koordinira Banka Slovenije. 
Statistični kazalniki morajo ustrezati skupinam zahtev gledene na: 
- zajetje, perodiko objavljanja in pravočasnost: 
MDS je seznam kazalnikov oblikoval na podlagi potreb po nadzoru in uravnavanju 
denarnih oz. finančnih trgov. Poleg obveznega seznama kazalnikov je za vsak kazalnik 
priporočena periodika objave in tudi roki, v katerih ga je potrebno objaviti. Objavo 
podatkov je potrebno okvirno opredeliti štiri mesece vnaprej, teden dni pred poslovnim 
tednom, v katerem bo objavljen podatek, pa je potrebno objaviti natančen datum objave 
za posamezni kazalnik. Standardi sicer omogočajo nekaj fleksibilnosti v najavi in objavi 
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podatkov, vendar MDS uveljavlja stališče, da še tako kakovostni podatki uporabnikom ne 
koristijo, če jih v tržnih razmerah nimajo pravočasno na voljo. V tem primeru bodo za 
pravočasno odločanje iskali druge, tudi neuradne vire. 
- dostop javnosti do podatkov. 
MDS se zavzema za načelo "neprivilegiranih" uporabnikov - podatki morajo biti vsem 
uporabnikom dostopni istočasno. Zato je v letu 1999 Urad poleg že obstoječih diseminacijskih 
kanalov zagotovil tudi objavljanje vseh zahtevanih kazalnikov na spletnem strežniku. 
- transparentnost proizvajanja podatkov, vključno z zaščito individualnih informacij ter 

objavo informacij o revizijah in najavo glavnih sprememb v metodologijah; 
- kakovost podatkov, ki je ocenjena z objavo povzetkov dokumentacije o uporabljenih 

metodologijah in virih, ki omogočajo navzkrižno kontrolo in preverjanje. 

V mnogih državah je imel pristop k standardom MDS pozitiven vpliv na koordinacijo 
med institucijami, ki pripravljajo in objavljajo statistične podatke. Enotna oblika in 
vsebina obveznih metapodatkov med uporabniki postaja ta splošno znani. Ena od 
posledic je tudi ta, da se je oblika izkazala kot primerna tudi za organizacijo metapodatkov, 
ki presegajo obseg predvidenih kazalnikov MDS. Tako (na primer), MDS sodeluje z 
Eurostatom in Evropsko banko (Central European Bank) pri projektu organizacije 
metapodatkov za euro-indikatoije, razpravljajo pa tudi o možnostih sodelovanja z 
drugimi organizacijami - za prikazovanje regionalnih ekonomskih in finančnih agregatov. 

4.7 Statistični dnevi 99 

Statistično društvo Slovenije in Urad sta v letu 1999 organizirala tradicionalne, devete 
"Statistične dneve", ki so bili v Radencih od 22. do 24. novembra 1999. Tokratna osnovna 
tema posvetovanja je bila "Elektronsko poslovanje in statistika", po tradiciji pa je bil drugi 
tematski sklop posvečen novim statističnim spoznanjem in splošnim dosežkom na statističnem 
področju v letu 1999. 

Referati in diskusije so potekali v naslednjih sekcijah: - Elektronsko poslovanje in 
statistika; - Elektronsko poslovanje v državni in javni upravi; - Elektronsko poslovanje in 
podjetja; - Evropska unija, država in statistika; - Nova statistična spoznanja in splošni 
dosežki v 1999. 
Udeleženci so sodelovali na treh okroglih mizah: - Uporaba programskega paketa Blaise 
v statističnih organizacijah; - AJPES-Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; - 
Elektronsko poslovanje v statistiki-izkušnje, vizija. 
Posvetovanje so spremljale številne predstavitve: - CEES-Course on European Economic 
Statistics oz. Elektronski učbenik ekonomske statistike; - Generator aplikacij za hiter 
vnos podatkov; - Blaise 4 Windows; - Kooperativna administrativna baza povezanih 
podatkov treh registrov; - Strežnik za statistične klasifikacije; - STATLINE-programska 
oprema nizozemskega statističnega urada za diseminacijo podatkov. 

"Statistični dnevi" so v Sloveniji, pa tudi v Srednji Evropi, največja prireditev s področja 
statistike, za katero je značilno, da se na njej srečujejo teoretiki in praktiki, država in 
civilna družba, predstavniki znanosti in stroke. Dodatno težo jim daje udeležba iz tujine, 
tako iz statističnih uradov držav EU kot iz držav članic-kandidatk za vstop v EU, držav, 
ki se šele pripravljajo na kandidaturo za vstop v EU, pa tudi udeležba držav, nastalih 

17. maj 2000 163 poročevalec, št. 36 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 

na tleh bivše SFR Jugoslavije. 
Na letošnjih srečanjih je 63 referentov predstavilo 42 referatov. Med njimi so bili 
referenti iz desetih držav ter iz mednarodnih organizacij - UNESCA, OECD in 
Eurostata. Med udeleženci so bili tudi predstavniki raznih institucij iz Avstrije, Danske, 
Češke, Estonije, Finske, Hrvatske, Madžarske, Makedonijke, Nizozemske, Poljske, UNESCA, 
EUROSTATA OECD. 

Organizatorja sta tudi letos izdala pred posvetovanjem obsežen zbornik 50 referatov; objavljeni 
so bili namreč tudi nekateri prispevki domačih in tujih avtorjev, ki jih le-ti niso mogli - 
zaradi časovne stiske ali zadržanosti - predstaviti udeležencem posvetovanja. Izdajo Zbornika 
je sofinansiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo. 
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5. Okviri in možnosti delovanja Urada v letu 1999 

5.1.1 Organiziranost Urada v letu 1999 

V letu 1999 je bil usklajen Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v Statističnem uradu Republike Slovenije z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v 
organih državne uprave. 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 31. 3. 1999. 

V skladu s predlogom Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije in Statističnega 
urada Republike Slovenije ter sklepom, sprejetim na 104. seji Komisije za kadrovske in 
administrativne zadeve dne 20. 7. 1999, so bile s 1. 10. 1999 naloge organiziranja 
prehrane za delavce med delovnim časom, z delavci in delovnimi mesti, razporejene z 
Urada v Servis skupnih služb. 

Delo je v Uradu organizirano v 10. sektorjih in treh organizacijskih enotah zunaj 
sektorjev. Delo v sektorjih je organizirano v oddelkih oziroma službah, ki se prav tako 
delijo v manjše organizacijske enote, odseke. 

Za opravljanje nalog z delovnega področja Urada je, poleg delovnih mest direktorja in 
namestnice direktorja, sistemiziranih 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. 

5.1.2 Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, usposabljanje 

V načrtu novih zaposlitev tudi v letu 1999 Vlada Republike Slovenije v Uradu ni 
predvidela novih zaposlitev, kar je za Urad pomenilo, da ni bila odobrena nobena nova 
zaposlitev oz. da število zaposlenih konec leta ni smelo presegati števila zaposlenih v 
začetku leta. To ni veljajo za štipendiste, za nadomeščanje delavcev, ki jim je prenehalo 
delovno razmerje, in za nadomeščanje delavcev, ki so bili začasno odsotni zaradi bolezni 
ali porodniškega dopusta. V skladu s tem je bilo 31. 12. 1999 v Uradu 348 zaposlenih. 

Urad je v letu 1999 sklenil delovno razmerje s 26-imi delavci, od tega s tremi delavci 
z magistrskim nazivom, z 21 z univerzitetno izobrazbo in z 2 z višjo izobrazbo.V glavnem 
so bila sklenjena delovna razmerja s pripravniki. Pri pridobivanju kadrov z ustreznimi 
delovnimi izkušnjami je bil Urad le delno uspešen, predvsem zaradi specifičnih znanj, ki 
so potrebna za opravljanje nekaterih nalog, in omejitev, ki veljajo na področju plač. 

V letu 1999 je delovno razmerje v Uradu prenehalo 26-m delavcem. Od tega je 12 
delavcev opravljalo naloge, za katere je zahtevana univerzitetna izobrazba, 4 delavci so 
opravljalo naloge z zahtevano višjo izobrazbo, 4 delavci naloge z zahtevano štiriletno 
srednjo in 6 delavcev naloge z zahtevano triletno srednjo izobrazbo. Od teh 26/ih 
delavcev se jih je 8 upokojilo, 9 delavcev se jih je zaposlilo v drugih organizacijah zunaj 
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državne uprave, 1 delavec je umrl, 8 delavcev pa je bilo v skladu s sklepom Komisije 
za kadrovske in administrativne zadeve razporejenih v Servis skupnih služb z delovnimi 
mesti in nalogami organiziranja prehrane. 

Za leto 2000 načrtuje Urad zaposlitev nekaj univerzitetno izobraženih strokovnjakov, kar 
bi omogočili redno in strokovno opravljanje izredno obsežnih mednarodnih obveznosti 
zaradi približevanja Evropski uniji in nalog, ki jih je Urad dolžan opravljati v skladu z 
Nacionalnim programom statističnih raziskovanj, zaposlitev 4 štipendistov, ki bodo zaključili 
šolanje, in nadomestne zaposlitve za delavce, ki se bodo zaposlili drugje, in za tiste, ki 
se bodo upokojili. 

V letu 1999 se je ob delu izobraževalo 44 delavk in delavcev, od tega jih je pet uspešno 
končalo študij (2 sta pridobila doktorski naziv, 1 magistrski naziv, 2 sta pridobila visoko 
izobrazbo in 1 srednjo štiriletno izobrazbo). Konec leta 1999 se je izobraževalo še 39 
delavcev in delavk, kar je približno 11 % vseh zaposlenih v Uradu. 
Z delavci, ki se izobražujejo ob delu, ima Urad sklenjene pogodbe o izobraževanju in 
sicer: 
- za pridobitev štriletne srednje izobrazbe z 2-ma delavkama, 
- za pridobitev višje izobrazbe s 5-imi delavci, 
- za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s 14-imi delavci, 
- za pridobitev univerzitetne izobrazbe s 4-imi delavci, 
- za pridobitev magistrskega naziva s 14-imi delavci. 

Izredno raznoliko je bilo izobraževanje na področju informatike. Različnih oblik usposabljanj 
na tem področju se je v sodelovanju s šolami B2, SRC, SAS, REPRO, ORACLE in 
Centrom vlade za informatiko udeležilo 162 delavcev. Poleg tega se je v letu 1999 
nadaljevalo računalniško izobraževanje v učilnici, ki jo je Urad usposobil že v letu 1998. 
Namenjena je predvsem izvajanju tečajev, ki so določeni kot standardi v okviru programa 
posodobitve državne statistike. Te oblike izobraževanja se je udeležilo 116 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 1999 44 
delavcev samoiniciativno udeležilo tečajev tujih jezikov različnih stopenj. Večina delavcev 
je obiskovala tečaje, ki so organizirani v okviru Oddelka za izpopolnjevanje in usposabljanje 
v državni upravi Ministrstva za notranje zadeve. 27 delavcev je obiskovala tečaje 
angleškega jezika, nekoliko manj pa francoskega (12 delavcev), nemškega jezika (4 
delavci) in španskega jezik (1 delavka). 

Drugih oblik usposabljanja, kot so seminarji, posvetovanja, tečaji pa se je udeležilo 113 
delavcev. 

5.1.3 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 onemogočajo smotrnejšo 
izrabo človeških, materialnih in finančnih virov. Predvsem v IV. in V. traktu poslovne 
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zgradbe Parmova 33 delajo delavci Urada v prostorih, ki ne zadovoljujejo z zakoni in 
uredbami predpisanih normativov, oziroma delajo v razmerah, ki postajajo življenjsko 
nevarne. Zaradi starosti stavbe in drugih razlogov nastajajo gradbene poškodbe, ki 
ogrožajo delo in bivanje v teh prostorih. Na to problematiko smo že v letu 1998 večkrat 
pisno opozorili pristojno vladno službo in inšpekcije. Kot posledica Odločbe inšpektorata 
RS za okolje in prostor Ministrstva za okolje in prostor, ki zavezuje vlado, da v šestih 
mesecih izvede nujna vzdrževalna dela na razpokah nosilnih vzdolžnih in povezovalnih 
prečnih zidovih, je bil v letu 1999 izdelan finančno ovrednoten Projekt sanacije objekta 
na Parmovi 33 (trakt 4 in 5) v Ljubljani. 

Prostori, ki jih uporablja Urad za shranjevanje dokumentov oziroma podatkov, ki jih 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 kakovost teh storitev, povzročajo 
nezadovoljstvo pri delavcih in uporabnikih. Zaradi vsega naštetega in drugih razlogov je 
Urad v letu 1999 nadaljeval že v letu 1998 začete aktivnosti reševanja prostorske 
problematike urada. Cilji teh aktivnosti so novi prostori oz. nova stavba Urada, s čimer 
bi dosegli naslednje: 
- vsi delavci Urada naj 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, kakovostnejše 
opravljanje storitev za zunanje naročnike (informacijsko-dokumentacijski center, knjižnica). 

5.2 Informacijsko tehnološka infrastruktura in podpora 

5.2.1 Osnovne značilnosti 

Osnovno informacijsko-tehnološko (IT) infrastrukturo Urada tvori lokalna mreža - LAN, 
ki povezuje dve fizično ločene mreži - Vožarski pot 12 ter Parmovo 33 - v logično 
enotno mrežo SURSNET. Le-ta je preko skupnega komunikacijskega omrežja državnih 
organov (HKOM) povezana z večnamensko skupno programsko in strojno opremo na 
Centru vlade za informatiko (CVI). Urad je eden poglavitnih uporabnikov centralnega 
računalniškega sistema IBM 9000 pri CVI. V preteklem letu se Uradov obseg obdelav 
na tem sistemu bistveno ni spremenil. 

Eden osnovnih ciljev v letu 1999 je bil razvoj in posodobitev skupne lokalne IT 
infrastrukture oziroma delovnega okolja znotraj Urada. Le-to naj bi bilo usklajeno z 
enotnimi rešitvami znotraj državne uprave na področju uporabe interneta, e-pošte, 
obdelave besedil, preglednic, računalniške izmenjave podatkov in dokumentov, po drugi 
strani pa naj bi zagotavljalo vso potrebno funkcionalnost in zmogljivosti za optimalno 
izvajanje specifičnih delovnih postopkov skozi vse faze tehnološkega procesa dela na 
Uradu. Drugi pomemben cilj je bil zaključiti vse potrebne priprave in naloge v zvezi z 
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vsebinsko konverzijo aplikativne programske opreme ter tehnično in aplikativno prilagoditev 
za leto 2000 (Y2K problem). 

Vzporedno s temi glavnimi usmeritvami je potekalo razvojno delo. Razvite so mnoge 
nove aplikacije, baze podatkov in standardne rešitve. Potekalo je intenzivno sodelovanje 
(in vodenje) v različnih projektnih skupinah, tudi mednarodnih. Na področju urejanja 
licenc za Microsoftovo programsko opremo je Urad pristopil h krovni pogodbi, ki jo je 
v imenu državnih organov sklenil Center vlade za informatiko s firmo Microsoft, 
Ljubljana. 

Problemi in vprašanja, ki so ovirali delo na področju IT, se nadaljujejo iz preteklih let 
in ne zadevajo le Urada, temveč celotno državno upravo. Gre za pomanjkanje ustreznih 
strokovnjakov s področja informatike in administrativne omejitve pri zaposlovanju. Po 
drugi strani nizka finančna sredstva, namenjena informatizaciji, onemogočajo oddajo tistih 
nalog zunanjim izvajalcem, ki jih Urad zaradi pomanjkanja kadrov ne zmore sam 
kakovostno in pravočasno izpeljati. 

5.2.2. Razvoj in modernizacija - program Phare 

Urad je nadaljeval realizacijo globalnega razvoja in uvajanja okolja odjemalec/strežnik 
(o/s) informacijsko-tehnološke infrastrukture, in sicer na podlagi usmeritev, ki so bile 
sprejete v obdobju 1995-97 znotraj Pharovega programa "Modernizacija in razvoj statističnega 
informacijskega sistema Slovenije". Uvajanje enotnega okolja o/s naj bi Uradu zagotavljalo 
možnosti nadaljnje posodobitve in poenotenja delovnih postopkov in procesov. 

Znotraj nacionalnega programa Phare ter projekta StatCOP98 pa so potekale intenzivne 
priprave ter specifikacije projektov in nalog, ki bodo potekale do konca leta 2001. Del 
teh nalog se nanaša tudi neposredno na vprašanja informacijske tehnologije, zlasti na 
razvoj in uveljavljanje statističnih baz podatkov ter podatkovnega skladišča (Data Ware- 
house). Začetek realizacije teh nalog je načrtovan v letu 2000. 

5.2.3 Aplikacije Urada - razvoj in vzdrževanje 

Razvoj in vzdrževanje računalniških aplikacij za izvajanje statističnih obdelav pomeni 
glavni napor Uradovega sektorja za statistično infrastrukturo in informacijsko tehnologijo 
(Sektor SIIT). V letu 1999 sta bili v ospredju priprava in konverzija aplikativne programske 
opreme za nemoten prehod v leto 2000. Med najpomembnejšimi nalogami je potrebno 
omeniti: 

- vzdrževanje in konverzijo aplikativne programske opreme na sistemu IBM 9000 
(Cobol, PL1, TPL) zaradi vsebinskih sprememb posameznih statističnih raziskovanj ter 
sprememb, povezanih s prehodom v leto 2000; 

- konverzijo (za leto 2000) programskega paketa G-VS na sistemu IBM 9000 za 
interaktivni način izvajanja logičnih in računskih kontrol za 58 statističnih raziskovanj; 

- razvoj novih in prilagajanje obstoječih aplikacij v lokalnem okolju Windows NT; 
- standardizacijo postopkov splošnega prehoda v okolje Windovs NT; 
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- razvoj in uveljavitev vmesnika (PIA) za pomoč pri izgradnji standardnih uporabniških 
rešitev za zbiranje in urejanje podatkov; 

- vzdrževanje in prenova obstoječih aplikacij (ADS, Cene, AMP itd.) v lokalnem okolju; 
- razvoj in uveljavitev novih aplikacij s področja kmetijstva, poslovnih tendenc, energetike 

in turizma; 
- razvoj in uveljavitev osnovne standardne rešitve za hitri vnos podatkov preko osebnih 

računalnikov; 
- spremembo in nov način vzdrževanja standardnih šifrantov za vsa statistična raziskovanja. 

V okviru programa posodobitve državne statistike (PDS) je bilo v preteklem letu opravljenih 
veliko aktivnosti v obliki obsežnih poskusnih projektih, kot so: 

- PDS-ZT- zunanja trgovina, ki je bil osredotočen na kreiranje baze podatkov za 
večletno serijo in pripravo nekaterih programskih postopkov za njihovo uporabo; 

- PDS-AMP, ki je raziskal možnosti in ovire pri delu telefonskega anketnega studija; 
- PDS-ŽIV, ki je raziskal nove možnosti izvajanja statističnih obdelav v lokalnem okolju; 
- PDS-IND-1M, ki je raziskal možnosti sistema Blaise za urejanje kompleksnih raziskav; 
- najzahtevnejše delo pa je bilo opravljeno s poskusnim projektom 'Baza klasifikacij', ki 

je trenutno v fazi uvajanja v testno produkcijo. 

Intenzivno razvojno delo so zahtevala druga področja: 

- postavitev baze podatkov o davkih samostojnih podjetnikov; 
- baza podatkov socialnih dajatev; 
- standardizacija poimenovanja elementov podatkovnih baz; 
- priprava in izvedba različnih tečajev v okviru internega izobraževanja. 

V letu 1999 se je začelo tudi intenzivno sistemsko-analitsko in razvojno delo za kmetijski 
statistični register. Opravljen je večji del sistemske analize za okoli 10 kmetijskih 
statističnih raziskovanj ter za popis sadovnjakov, potekalo je delo v zvezi s pripravo in 
usklajevanjem šifrantov za področje kmetijstva in s pripravo modela integralne rešitve. 
Trenutno je v teku razvoj prototipne rešitve. 

5.2.4 Sistemsko tehnična integracija in logistika 

Urad, kot je uvodoma omenjeno, deluje na dveh lokacijah, kar po tehnični in logistični 
plati povzroča določene dodatne napore, ki bi sicer bili nepotrebni. Konec leta 1999 je 
v lokalni mreži SURSNET bilo instaliranih okoli 30 različnih strežnikov, 425 osebnih 
računalnikov ter 40 mrežnih tiskalnikov. V letu 1999 so potekale številne nove nabave, ter 
nadgradnje in zamenjave strežnikov ter osebnih računalnikov. 

Izveden je bil razpis za strojno in programsko opremo in trije skrajšani razpisi, Urad pa 
je sodeloval tudi na razpisu CVI. Izvedene so bile naslednje naloge: 

- nadgradnja in nakup računalniške opreme za delo na Windows NT platformi. 
Kupljenih je bilo 77 novih osebnih računalnikov in 25 prenosnih računalnikov, 75 
računalnikov pa je bilo popolnoma predelanih in nadgrajenih. Nadgrajenih je bilo tudi 
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10 strežnikov. Zamenjani so tudi BIOS-i na računalnikih, kjer je bilo to potrebno 
zaradi kompatibilnosti z letom 2000 ali novih funkcij; 

- popoln prehod iz verzije 2 splošne programske opreme (V2 - Windows for Workgroups) 
na verzijo 3 (V3 - Windows NT Workstation): 
Oprema je generirana z avtomatskim postopkom, programska oprema pa je za leto 
2000 kompatibilna. Čeprav so vsi programi v V3 za leto 2000 kompatibilni, je bilo 
med letom mnogo popravkov: tako je bil zamenjan MS Internet Explorer z verzije 4 
na 5 zaradi novega vmesnika Java, kar naprej so prihajali še dodatni popravki za leto 
2000 in podobno; 

- zamenjava ustreznih drugih produktov, kot so MS Office 4.5 na MS Office 97, MS 
Outlook 98, Acrobat reader 4.0, Internet Explorer 5; 

- zamenjava in nakup novih strežnikov za podporo starim in novim statističnim nalogam; 
- zamenjan je bil poštni sistem CC-mail z MS-Exchange/MS Outlook; 
- opravljena je bila zamenjava Novell strežnikov in prilagoditev glede na leto 2000 ter 

prilagoditev Windows NT strežnikov glede na leto 2000; 
- uvedena je bila 100MB povezava med strežniki in re-design mrežne opreme glede na 

to. Na Parmovi je 100 MB tipa FDDI, na Vožarskem potu pa Fast Ethernet. Ta 
tehnologija je predvsem pomembna za izrabo strežnikov Oracle in za potrebe izdelave 
varnostnih kopij. Sedaj so v uporabi 4 backup strežniki z zmogljivostjo 5x12/24 GB in 
2 5x 4/8 GB. Potrebe po izdelavi varnostnih kopij so v porastu glede na nove 
namenske strežnike; 

- povečano vzdrževanje hardwerske opreme, ker nova programska oprema potrebuje 
bistveno bolj zanesljive komponente za pravilno delovanje; 

- uveden je bil nadzor in možnost pomoči uporabnikom preko strežnika SMS; 
- testirana in uvedena je bila nova emulacija 3270 terminala z Host ON Demand 

programsko opremo; 
- uvedena je bila ISDN povezava s COMEXT bazo na Eurostatu za potrebe zunanje 

trgovine; 
- ustrezno je bil opremljen telefonski studio in nudena je bila pomoč pri uvajanju 

anketiranja preko Philipsove ISDN telefonske centrale s pomočjo paketa Blaise 3; 
- izšolani so bili delavci za izvedbo zgoraj navedenih nalog. Rešitve za precej nalog je 

bilo treba najti samostojno, ker jih zunanji izvajalci niso mogli ponuditi. 

Mnogo nalog še čaka na dokončno uvedbo, kot npr. arhiviranje, modemski in ISDN 
dostop za anketarje in za delavce Urada, preureditev LAN, zaščita notranje mreže ipd. 
Glavni problem so kadrovske težave, ki jih Urad skuša reševati s pomočjo Centra za 
podporo uporabnikov (CPU) pri CVI. Ta način je uspešen za ozko omejene naloge in 
dokler so na razpolago finančna sredstva pri CPU. Razvojnih nalog ni bilo mogoče 
izvajati na ta način. Standardi CVI so za Uradove potrebe večkrat neustrezni, kajti Urad 
se mora prilagajati evropskim standardom, in ne lokalnim, pri čemer se pogosto vztraja. 

Izkušnje z zunanjimi izvajalci (outsourcing) prej in predvsem v preteklem letu kažejo, da 
morajo biti naloge zanje zelo natančno definirane, kar vzame ogromno časa. Razvojne 
naloge bo še naprej moral v glavnem opravljati Urad sam. Zato bo potrebno še naprej 
ustrezno šolati delavce znotraj Urada, kar je v preteklem letu dokaj uspešno potekalo. 

Drug pomemben segment nalog, ki so se dnevno in z velikimi napori izvajale na tem 
področju, so naloge administracije baz podatkov (DBA - Data Base Administration), ki 

poročevalec, št. 36 170 17. maj 2000 



Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 

so bistvene za delovanje najzahtevnejših aplikacij oziroma podatkovnih baz. Izvedena je 
nadgradnja treh podatkovnih strežnikov in delovnih postaj z namestitvijo DBMS Oracle 
8i, nudena je sistemsko tehnična podpora uporabnikom (programerji, PRS, končni 
uporabniki) in razvojni skupini za baze podatkov. Naloge so bile sicer uspešno - vendar 
ne v zadostnem obsegu - izvršene s skrajnjimi napori in z delom v izrednem delovnem 
času, ob stalnem pomanjkanju zadostnega števila strokovnjakov z ustreznimi znanji in 
izkušnjami - med drugim zaradi administrativnih omejitev pri zaposlovanju. 

5.2.5 Pomoč uporabnikom 

Pomoč uporabnikom Urada pri delu s strojno in programsko opremo je v letu 1999 
potekala intenzivneje kot pretekla leta; načini kakor tudi organizacija podpore in pomoči 
so ostali nespremenjeni. Pomoč uporabnikom lokalne mreže oziroma osebnih računalnikov 
znotraj Urada se kaže kot vedno pomembnejša, saj učinkovito odpravi zastoje, pospeši 
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. 

Pomoč praviloma poteka 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, ki pogostokrat ni bila uspešno izvedena. V ta namen je bila v preteklem letu za 
uporabnike programske opreme V3 (Windows NT) uvedena možnost direktne (on-line) 
podpore z uporabo SMS strežnika (System Management Server). 

53. Tehnologija zbiranja in obdelave statističnih podatkov 

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

V letu 1999 je bilo odposlano približno 495.000 obrazcev in 230.000 okrožnic in navodil. 
Zunanji izvajalci so tiskali in razposlali približno 52.000 obrazcev. Preko anketarjev pa je 
bilo razposlanih še 25.000 obrazcev. Izveden je bil vzorčni popis kmetijstva s približno 
20.000 obrazci in opravljeno telefonsko anketiranje s 37.000 anketnimi vprašalniki. Največ 
poročil se zbira z mesečno periodiko in sicer 70 %, 16 % z letno in preostalih 14 % 
pa z drugačnimi časovnimi razmiki. 
Za odpremo obrazcev in urgiranje poročil je bilo porabljeno 19,8 milionov SIT za poštne 
stroške. 

Največji del zajema podatkov je bil opravljen še na klasični način. Ostalo pa je bilo 
zajeto po metodi CADI, CAPI in CATI v anketnem studiu. 
Računalniška obdelava podatkov se je izvajala pretežno na centralnem računalniku pri 
CVI preko terminalske povezave 5 sistemov UNISYS 6000. Po zajemu so bili podatki 
preneseni v skupno vhodno bazo na centralnem računalniku, ki omogoča obdelavo z 
različnimi programskimi paketi. 

Podatki, ki so bili zajeti po metodi CADI, CAPI in CATI, pa so bili obdelani na 
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Uradovih računalnikih v mrežni povezavi v Uradu. 
Po načinu obdelave je od 609.000 obrazcev odpadlo 56 % števila obrazcev na interaktivno 
kontrolo podatkov s programskim paketom OBDRAZ, 21 % na interaktivni programski 
paket BLAISE, 16 % na intaraktivni programski paket GODAR, 6 % na način izpisa 
napak nž listing in le 1 % na ročno obdelavo podatkov. Po številu statističnih raziskovanj 
jih je bilo 40 obdelano z programskim paketom GODAR, 25 z izpisom napak na listing, 
20 z ročno obdelavo, 11 s programskim paketom BLAISE, 5 s programskim paketom 
OBDRAZ, ostalo pa odpade na obdelave v strokovnih oddelkih. 

Za uspešno računalniško obdelavo podatkov je pomembna kakovost izpolnjenih poročil 
in pravočasno prispetje s strani poročevalskih enot. Večina poročevalskih enot poroča 
redno in pravočasno. Enote, ki imajo odklonilen odnos do dajanja statističnih podatkov, 
povzročajo dodatne stroške pri izterjavi poročil in zamude pri obdelavi podatkov. 

Zaradi prehoda v leto 2000 in zamenjave operacijskega sistema OS/390 je bilo treba 
prilagoditi programsko opremo za vodenje obdelav na centralnem računalniku. Prilagoditi 
je bilo treba vse programe za obdelavo statističnih raziskovanj na tem računalniku po letu 
2000. Delo v zvezi s konverziji programske opreme je potekalo celo leto. Poleg tega pa je bilo 
potrebno zamenjati tudi velik del računalniške opreme. 

V uradu se je v letu 1999 nadaljevalo uvajanje elektronskega poročanja EDI-FIN na 
osnovi programske opreme EDISENT in standarda EDIFACT. Za predstavnike poročevalskih 
enot, ki so vključene v program elektronskega poročanja EDI-FIN, so pripravljeni standardni 
seminarji o namestitvi in uporabi programske opreme. V letu 1999 so se seminarjev udeležili 
predstavniki 49 % poročevalskih enot. 

5.4 Zaščita in varovanje 

Urad je v letu 1999 organiziral službo za zaščito podatkov in varovanje - v skladu z 
ugotovitvami na podlagi svojega delovanja ter z ugotovitvami z obeh screeningov v letu 1998, 
ko je bila tudi s strani EU postavljena izrecna zahteva po zaščiti in varovanju podatkov. 
Po formalnem konstituiranju in imenovanju vodje je Urad na podlagi svojih in mednarodnih 
izkušenj pristopil k izdelavi celovitega koncepta varovanja Urada, zaščite in varovanja 
podatkov. Ob tem je Urad upošteval pristojnosti nekaterih drugih institucij, ki so 
soodgovorne za tovrstno vsebinsko in tehnološko varovanje in zakonsko urditev, ki je v 
letu 1999 nastajala, ter je obenem upošteval pridobljena mednarodna znanja in izkušnje 
na tem področju. 

Urad je v letu 1999 pri tem upošteval obsežne preselitve posameznih sektoijev in služb 
Urada na novo lokacijo, zlasti torej obsežne preselitve na Parmovo 33. V objektu na 
Parmovi dela zdaj že več kot polovica delavcev Urada. Objekt ni ustrezno notranje in 
zunanje tehnično varovan. Preselile posameznih organizacijskih enot so bile usmerjene v 
oblikovanje zaokroženih celot, ki jih bo možno boljše varovati 

Vprašanje statistične zaupnosti in varstva informacijske zasebnosti, to je varstva osebnih 
in drugih individualnih podatkov, je v končni instanci ne samo izrazito pravno vprašanje, 
temveč zahteva obsežne metodološke, tehnološke in tehnične priprave in ukrepe, ki so 
le delno v pristojnosti Urada, saj gre za celovito rešitev vprašanja zaščite in varovanja 
podatkov, za kar so zadolžene tudi druge institucije (CVI itd). Služba je zato pripravila 
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izbor iz slovenske in evropske zakonodaje z vidika možnosti dostopa do uidividualnih 
podatkov za znanstvenoraziskovalne namene. V Uradu je bilo - med drugim - ugotovljeno, 
da bo zakonodaja EU svojo načelno naklonjenost za dostop raziskovalcev do individualnih 
podatkov zdaj (predvidoma v letu 2000) tudi operacionalizirala. 

Na področju elektronske zaščite podatkov je bil Urad vključen v projekt oblikovanja celovite 
politike varovanja in zaščite za celotno javno upravo, kar je v pristojnosti Centra Vlade RS 
za informatiko. 

5.5 Publiciranje in smeri razvoja 

V letu 1999 je bilo v službi za publiciranje, v odseku priprave za tisk oblikovanih okrog 
1.316 različnih primerov publikacij, sporočil, okrožnic, obrazcev in drugih sporočil Skupno 
število oblikovanih strani in pripravljenih za tisk obsega okoli 13 690 strani formata A4. V 
tem podatku pa niso zajeti podatki o dopisih, t. i. hitrih informacijah itd. Zaradi 
različnih naklad omenjenih publikacij in ostalih sporočil je bilo torej natisnjenih okrog 
8 708 659 strani formata A4, v knjigoveznici pa v dokončno obliko dodelanih ... 
publikacij, sporočil in obrazcev. 

Rrazvojno je služba za publiciranje sicer nekaj pridobila z računalniško opremo (4 močnejše 
računalnike, 3 monitorje 21", 4 monitorje 17"), kar pa seveda ne zadostuje potrebam Urada. 
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 moč oddajati v tisk. 
Prav zato bo potrebno v naslednjem letu, ker zaradi finančnih omejitev v letu 1999 tega 
ni bilo moč storiti, v večji meri obnoviti programsko opremo in dodeliti interni strežnik 
za te potrebe. Glede na - sicer s težavo - že doseženo, ki jo Uradu zavida marsikateri 
primerljivi statistični urad v tujini, je potrebno nabaviti skener; ostalih zahtev glede 
barvnega printerja, formata-A3 (zaradi vedno večje potrebe po barvnem tisku pri manjših 
nakladeh - obrazci, metodološka gradiva, informacije...) pa tudi tudi ni bilo moč 
realizirati v letu 1999, kar povzroča Uradu, ki mora tovrstne storitve oddajati zunanjim 
izvajalcem po tržnih cenah, dodatne stroške. Zato so bile potrebe po zamenjavi dotrajane 
opreme v odseku za pripravo forme za tisk, tiskarni in oddelku ža dodelavo realizirane samo 
na področju reprofota. Pridobljena je bila direkt kamera ESKOFOT-1600 za izdelavo 
plastičnih matric za tisk. 

Število oblikovanih In tiskanih strani po mesecih 1999 
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5.6 Viri financiranja, 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 dosiedno 
upošteva pri svojem delovanju: 
- Proračun Republike Slovenije; 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS; 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS; 
- Zakon o javnih naročilih. 

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 1999 Uradu dodeljenih 
1.555.445.000 SIT. 

Največji delež v celotni strukturi porabe predstavljajo stroški zaposlenih, kar znaša v letu 
1999 1.126.438.752 SIT. 
V letu 1999 so bile odprte še naslednje proračunske postavke: 
- mednarodno sodelovanje; priprave na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 

2001; 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 1999 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 priprave na popis kmetijskih gospodarstev, ki bo izveden v letu 2000. Glede na 
nujnost izvedbe velikega števila anket s področja kmetijstva je Urad imel velike 
finančne probleme, ker v finančnem planu Statističnega urada RS za ta namen niso 
bila zagotovljena sredstva; le-ta je Urad delno pridobil od Ministrstva za kmetijstvo in 
s prerazporeditvijo Uradovih sredstev med proračunskimi postavkami; 

- sredstev na postavki lastna udeležba sredstev Phare ni bilo mogoče koristiti, ker so se 
zavlekli proceduralni postopki; 

- redne materialne stroške je Urad v celoti pokril s prerazporejanjem med postavkami 
in konti, z dovoljenjem Ministrstva za finance; 

- del sredstev na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje je Urad prenesel na 
CVI, za nakup računalniške opreme, del pa na Servis Vlade RS za skupne službe, za 
nakup avtomobilov in klimatskih naprav za računalniške prostore. Preostali del 
sredstev je Urad realiziral v skladu z odobrenim finančnim načrtom. 

Statistični urad RS pridobiva del sredste\> za pilotne projekte v ok\'iru sredstev Phare. V letu 
1999 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 (pričeka so se koristiti 
sredstva za operativna opravila oz. naloge posrednika). 

Statistični urad RS izdaja in prodaja publikacije in storile, 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. 

Poslovanje in smotrnost porabe sredstev EU je v letu 1999 v Uradu preverilo Računsko 
sodišče EU in podalo pozitivno mnenje, zlasti glede prenosa pridobljenega znanja v 
okolje R Slovenije oz. smotrnosti porabe sredstev EU v R Sloveniji. 
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Priloge: 

1. Organigram Urada v letu 1999 
2. Organizacijske enote Urada, vodje enot v letu 1999 
3. člani 12. delovne skupine "Statistika" za pogajanja z EU v letu 1999 
4. Seznani kratic, uporabljenih v Poročilu 
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Organizacijske enote Statističnega urada Republike Slovenije 

1. Biro direktorja 

2. Služba za mednarodne odnose in evropske zadeve 

3. Služba za zaščito podatkov in varovanje 

4. Sektor - upravljanje NPSR in skupne statistične storitve 
4.1 Oddelek za nacionalni program statističnih raziskovanj 
4.2 Oddelek za vzorčenje, anketno metodologijo in modele 
4.3 Oddelek za statistiko informacijske družbe 

5. 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 cene življenskih potrebščin 
5.10 Oddelek za paritete kupnih moči 

6. 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. Sektor-demografske in socialne statistike 
7.1 . Oddelek za demografsko statistiko 
7.2 Oddelek za statistiko dela 
7.3 Oddelek za statistiko življenske ravni 
7.4 Oddelek za statistiko socialnih storitev 
7.5 Oddelek za socialne klasifikacije in analize 

8. Sektor-statistike naravnih virov in okolja 
8.1. Oddelek za statistiko okolja in naravnih virov 

. 8.2 Oddelek za statistično geomatiko in geoinformacijski 
sistem 

8.3 Oddelek za regionalno delitev 
8.4 Oddelek za statistiko kmetijstva, gozdarstva, ribištva 

in lova 

Borislav TKAČIK 

Magdalena ŽEBRE 

Blaž KUJUNDŽIČ 

Bojana JEMEC ZALAR 
Metka ZALETEL 

Stanislav MARN 

Irena ŽAUCER 
Andrej FLAJS 
Mojca ŠKRLEC 
ŠINKOVEC 

Janja KALIN 
Karmen HREN 
Bojan MAVEC 
Zdenka REPOTOČNIK 
Ema MIŠIČ 
Marjanca GAŠIĆ 

Meta BLEJEC 
Marija HLAVATY 
Jožica ROVŠEK 
Miško VIDMAR 
Majda RANT 
Nika KATNIČ 

Tomaž SMREKAR 
Petronela VERTOT 
Tatjana NOVAK 
Erika ŽNIDARŠIČ 
Tatjana ŠKRBEC 
Tanja DOMIJAN 

Ana TRETJAK 
Vida BUTINA 

Danijela ŠAB1Ć 
Branko PAVLIN 

Irena OREŠNIK 

17. maj 2000 177 poročevalec, št. 36 



PRILOGA 2 Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 

9. Sektor-izkazovanje statističnih podatkov in metod 
9.1 Informacijsko središče 

9.2 Baze podatkov in omrežna izkazovanja 
9.3 Uredništvo publikacij 

Ana ANTONČIČ 
Ida REPOVŽ 
GRABNAR 
Jure JAKOPIČ 
Avguština KUHAR DE 
DOMIZIO 

10. 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. 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. Sektor-administrativni registri 

12.1 Oddelek za poslovni register 
12.2 Oddelek za RTE in nepremičnine 
12.3 Oddelek za povezovanje administrativnih registrov 

13. 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 poslovanja 
13.6 Služba za publiciranje 
13.6.1 Odsek za operativno in tehnološko-tehnično 

podporo 

Stanislav MRAZ 
Zdenka BLEJEC 
Nenad MARKIĆ 

Alenka Marjeta 
LETINIČ ŠTEMPIHAR 

Franc CIMPERMAN 

Milan KATIC 
Štefan KLEMENT 

Pavle KOZJEK 
Erna MIKLIČ 
Miran MIKLIČ 

Niko 
SCHLAMBERGER 
Spasoje LAZUKIĆ 
Božena MAURI 
Milan SVETLIN 

Janica ŽUŽEK 
Tjaša ZRNEC 
Majda KMET 
Miro JALOVEC 
Franc JURCA 
Andreja POREDOŠ 
Anton ROJC 

Jadran LASNIBAT 
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13.6.2 Odsek priprave za tisk 
13.6.3 Tiskarna in knjigoveznica 
13.7 Služba za spremljanje in analizo dela ter 

skupna administracija Petar DELAK 
13.8 Glavna pisarna 
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UPORABLJENE KRATICE V POROČILU 

ADS = Anketa o delovni sili 

AMP = Anketa o mnenju potrošnikov 

AOP = Avtomatska obdelava podatkov 
i 

BDP = Bruto domači proizvod 

BDV = Bruto dodana vrednost 

BEC = Broad Economic Categories 
Široke ekonomske kategorije 

BLAISE = Ime računalniške aplikacije 

BS = Banka Slovenije 

BSP = Banka statističnih podatkov 

C ADI = Computer Assisted Design Intervievving 
Računalniško podprto anketiranje 

CADOS = Ime tezavra 

CATI = Computer Assisted Telephone Intervievving 
Računalniško podprto telefonsko anketiranje 

CC = Classification by Type of Construction 
Klasifikacija po vrsti gradnje 

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

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

CES = Conference of European Statisticians 
Konferenca evropskih statistikov 

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

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

COBISS 

COFOG 

COICOP 

COMEXT 

COP 

CPA 

CPU 

CRP 

CTK 

CURS 

CVI 

DBA 

DURS 

EC 

ECE 

ECMT 

ECP 

Cooperative Online Bibliographic Base 
Vzajemna bibliografska baza podatkov 

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

Classification of Functions of Government 
Klasifikacija vladnih funkcij 

t 

Classification of Individual Consumption by Purpose 
Klasifikacija individualne nameske potrošnje 

Community Extemal Trade 
Zunanja trgovina Skupnosti 

Country Operational Programme 
Državni operacijski program 

Classification of Products by Activity 
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti 

Center za podporo uporabnikom 

Centralni register prebivalstva 

Centralna tehnična knjižnica 

Carinska uprava Republike Slovenije 

Center vlade za informatiko 

Data Base Administration 
Administracija baze podatkov 

Davčna uprava Republike Slovenije 

Economic Commission 
Ekonomska komisija 

Economic Commission for Europe 
Ekonoinska komisija za Evropo 

European Conference of Ministers of Transport 
Evropska konferenca ministrov za transport 

European Comparison Programme 
Evropski program primerjave 
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EDIFACT 

EDISENT 

EEA 

EF 

EFTA 

EHIŠ 

EKD 

EMŠO 

EMU 

ERO 

ESA 95 

ESSPROS 

EU 

EUROSTAT = 

FAO 

FPBB 

GFEM 

GIS 

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

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

European Economic Area 
Evropsko gospodarsko območje 

Ekonomska fakulteta 

European Free Trade Association 
Evropsko združenje za prosto trgovino 

Evidenca hišnih številk 

Enotna klasifikacija dejavnosti 

Enotna matična številka občana 

Economic and Monetary Union 
Ekonomska in denarna unija 

Enotni register obratovalnic 

European System of Accounts 95 
Evropski sistem računov 95 

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

European Union 
Evropska unija 

Statistical Office of the European Communities 

Food and Agriculture Organization 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 

Federal Planning Bureau of Belgium 
Zvezni belgijski urad za planiranje 

German Federal Environment Ministry 
Zvezno nemško ministrstvo za okolje 

Geographic Information System 
Geografski informacijski sistem 
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GODAR = Ime aplikacije 

GURS = Geodetska uprava Republike Slovenije 

GV IN = Gospodarski vestnik - Informacijski sistemi 

GZS = Gospodarska zbornica Slovenije 

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

HKOM = Komunikacijska hrbtenica državnih organov 

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

IBM = International Business Machines Corporation 

IDA = Interchange of Data Between Administrations 
Izmenjava podatkov med upravami 

IDRISI = Ime aplikacije 

ILO = International Labour Organization 
Mednarodna organizacija za delo 

IMF = International Monetary Fund 
Mednarodni denarni sklad 

ISCED = International Standard Classification of Education 
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja 

IT = Information Technologv 
Informacijska tehnologija 

IUS-INFO = Pravni in poslovni informacijski sistem 

KN = Kombinirana nomenklatura 

LAN = Local Area Network 
Lokalno omrežje 

MDDSZ = Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MDS = Mednarodni denarni sklad 

MEOR = Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

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

MMS = Mednarodni monetarni sklad 

MNZ = Ministrstvo za notranje zadeve 

MOL = Mestna občina Ljubljana 

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

MOP = Ministrstvo za okolje in prostor 

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

MPZ = Ministrstvo za promet in zveze 

MSP = Mesečni statistični pregled 

MŠŠ = Ministrstvo za šolstvo in šport 

MVS = Operacijski sistem za IBM host 

NACE = Nomenclature Statistique des Activities economiques dans la 
Communautee Europeenne 
Statistična nomenklatura ekonomskih dejavnosti.v Evropski skupnosti 

NIP = Nomenklatura industrijskih proizvodov 

NPSR = Nacionalni program statističnih raziskovanj 

NUK = Narodna in univerzitetna knjižnica 

NUTS = Nomenclature des Unites Territoriales poiir Statistique 
Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko 

NT = New Technologv 
Operacijski sistem za PC 

OBDRAZ = Ime aplikacije 

OCR = Optical Caracter Recognition 
Optično razpoznavanje znakov 

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

maj 2000 185 



PRILOGA 4 Poročilo Statističnega urada RS o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovan) v letu 1999 

ORACLE 

OZN 

PE 

PECO 

PF 

PHARE 

PRODCOM 

PRS 

R&D 

RDRMES 

RIP 

ROS 

RR 

RTE 

RTV 

SAR 

SKD 

SL 

SRDA P 

SURS 

Ime programske opreme 

Organizacija združenih narodov 

Poročevalska enota 

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

Pravna fakulteta 

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

Products of Community 
Proizvodi Skupnosti 

Poslovni register Slovenije 

Research & Development 
Raziskave in razvoj 

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

Računalniška izmenjava podatkov 

Register organizacij in skupnosti 

Raziskave in razvoj 

Register teritorialnih enot 

Radio in televizija 

Sektor za administrativne registre 

Standardna klasifikacija dejavnosti 

Statistični letopis 

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

Statistični urad Republike Slovenije 
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SVEZ 

TELER 

TPL 

TRANSFORM = 

UITP 

UMAR 

UN 

UNCSD 

UNESCO 

UNICEF 

UNISYS 

UNIX 

UNPF 

UOE 

WTO 

ZT 

ZZZS 

Služba vlade za evropske zadeve 

Teiematics for Enterprise Reporting 
Telematika za poročanje podjetij 

Table Producing Language 
Jezik za izdelovanje tabel 

Ime projekta 

International Union of Public Transport 
Mednarodno združenje za javni potniški promet 

Urad za makroekonomske analize in razvoj 

United Nations 
Združeni narodi 

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

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

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

Ime tipa računalnika 

Operacijski sistem (programska oprema) 

United Nations Population Fund 
Sklad Združenih narodov za prebivalstvo 

Unesco OECD Eurostat 
Vprašalnik 

VVorld Tourism Organization 
Svetovna organizacija za turizem 

Zunanja trgovina 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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