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Podjetja prihajajo pri svojem delovanju v stik s številnimi deležniki, in med temi je tudi uradna 

statistika. Odnos med podjetji in uradno statistiko je dvosmeren: podjetja so dajalci podatkov, tisti, ki 

uradni statistiki omogočajo pripravo in objavljanje statističnih podatkov, obenem pa so tudi 

uporabniki teh statističnih podatkov. Uradna statistika si v svojih odnosih s podjetji prizadeva, da bi 

jim v čim večji meri zagotavljala take statistične podatke in povratne informacije, ki jih ta pri svojem 

delu potrebujejo, stalno pa išče tudi nove načine, da bi jih z zahtevami po podatkih čim manj 

obremenjevala, ob tem pa še vedno v celoti izpolnila zahteve, ki jih pred njo postavlja družba.    

Takšna prizadevanja so še posebej pomembna v težkih razmerah, v kakršnih deluje slovensko 

gospodarstvo zadnjih pet let. Na letošnji, že 23. statistični konferenci bo priložnost za razpravo o 

odnosu med podjetji in uradno statistiko, za iskanje odgovora na vprašanje, kaj uradna statistika še 

lahko naredi za podjetja, o pomembnosti podatkov, ki jih podjetja sporočajo, ter za iskanje sinergij –

medsebojnega dopolnjevanja – z namenom zagotavljati relevantne statistične podatke in zmanjševati 

administrativna bremena.  

Konferenca bo 19. novembra 2013 med 9. in 17. uro v Kongresnem centru Brdo. Razdeljena bo v tri 

dele: 

1. Podjetja in podatki – potrebe in pomen. V panelni razpravi bodo udeleženci razpravljali o 

tem, katere podatke podjetja potrebujejo pri svojem delu ter kako uradna statistika in drugi 

ponudniki lahko odgovorijo na te potrebe. Razprava bo poudarila tudi pomembnost 

podatkov, ki jih podjetja sporočajo uradni statistiki. Te podatke v prvi fazi obdeluje in objavlja 

uradna statistika, posredno pa jih obdelujejo in objavljajo tudi raziskovalci, združenja, 

bonitetne hiše idr. Podatki podjetij so torej pomembna informacija za podjetja in ključni za 

objektivno presojo stanja v družbi, za pripravo ukrepov in sprejemanje odločitev. 

2. Izzivi in pasti pri statističnem razbremenjevanju podjetij. Panelna razprava bo osvetlila 

težave podjetij pri statističnem poročanju in mogoče rešitve za lajšanje bremen, usmeritve 

uradne statistike in države za zmanjševanje in odpravljanje bremen, ukrepe, sprejete v 

preteklosti in sedanjosti, ter ponudila razmisleke za prihodnost. Ti bodo nakazali tudi 

možnosti za uporabo t. i. big data; ti so izziv za uradno statistiko, ponujajo pa tudi nove 

poslovne priložnosti podjetjem. 

3. Slavnostna podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za leto 2013 

 

Na konferenco se lahko prijavite do 30. oktobra 2013 na strani http://www.stat.si/StatisticniDnevi/ 

� Prijava udeležencev. Udeležba na konferenci je brezplačna. Podroben program konference je v 

nadaljevanju.  
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Program 

8.30–9.00 Registracija 

9.00–9.15 Pozdravna nagovora 

 Dr. Andrej Blejec, Statistično društvo Slovenije 

 Genovefa Ružić, Statistični urad Republike Slovenije 

9.15–10.00 Uvodni govor 

 Mag. Alenka Bratušek, predsednica Vlade Republike Slovenije 

10.00–12.00 Podjetja in podatki – potrebe in pomen 

 Moderira: mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije  

 Sodelujejo: 

  Igor Antauer, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije  

  Marco Babic, Bloomberg News 

  Dr. Jaka Lindič, Ekonomska fakulteta, eŠola, Danu, Xooltime 

 
 Mag. Romana Logar, Agencija Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve 

  Dr. Igor Masten, Ekonomska fakulteta 

  Mag. Igor Mervič, SPAR Slovenija 

  Dr. Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta 

12.00–12.30 Novinarska konferenca 

12.00–13.30 Odmor za kosilo 

13.30–15.30 Izzivi in pasti statističnega razbremenjevanja podjetij 

 Moderira: dr. Mojca Bavdaž, Ekonomska fakulteta 

 Sodelujejo: 

  Marjo Bruun, Statistični urad Finske 

  Andrej Mertelj, Datalab 

  Tomaž Smrekar, Statistični urad Republike Slovenije 

  Janez Šilc, Riko Ribnica 

  Mag. Marko Vresk, Helios 

  Mag. Renata Zatler, Ministrstvo za notranje zadeve 

15.30–15.45 Odmor 

15.45 Slavnostna podelitev priznanj Statističnega društva za leto 2013  

 


