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PREDGOVOR 
 
Poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2002 je drugo poročilo po 
sprejemu nove zakonske ureditve, v katerem je predstavljen celoten obseg opravljenih nalog 
državne statistike: Statističnega urada RS kot glavnega izvajalca in pooblaščenih izvajalcev 
statističnih raziskovanj. 
 
Leto 2002 je bilo za državo posebej pomembno, saj so se vsi odgovorni nosilci pogajalskega 
procesa za vstop Slovenije v EU obvezali, da bo slovenski pravni red, razen pogajalsko 
dogovorjenih izjem, usklajen s pravnim redom EU-ja do konca leta 2002. Slovenija na področju 
statistike ni uveljavljala prehodnih obdobij in SURS ter pooblaščeni izvajalci so mednarodne 
zaveze v celoti izpolnili. Kljub doseženi usklajenosti bo treba še v naprej pravočasno izvajati 
številne nove uredbe, ki so v pripravi, ter v skladu z najnovejšimi usmeritvami Evropske 
komisije, močno skrajšati periodiko in povečati pravočasnost poročanja podatkov ter povečati 
statistično kakovost. 
 
Razvoj, tako gospodarski kot politični, prinaša vrsto tveganj, s katerimi se mora spopadati 
slovenska družba. Poročilo o razvoju, namenjeno spremljanju uresničevanja Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, temelji na podatkih, ki jih zagotavlja državna statistika. Ta bo 
tudi glavni vir podatkov za spomladansko napoved o gospodarski rasti v letu 2003. Zavedanje, da 
je za zagotavljanje kakovostnih podatkov izredno pomembno dobro sodelovanje z uporabniki in 
dajalci podatkov, ki so obenem tudi uporabniki, je popolno. Statistični podatki morajo 
zagotavljati potrebe uporabnikov, zato je njihovo vključevanje nujno, kar SURS omogoča z 
delovanjem statističnih sosvetov. Na ta način je mogoče slediti potrebam okolja, okolje prejema 
povratna poročila, spremlja in ocenjuje rezultate. Vzpostavljata se prožnost in odzivnost na 
spreminjanje potreb po podatkih. S tehničnimi posodobitvami, novimi pristopi in vedno večjo 
uporabo administrativnih evidenc ob ustrezni zaščiti podatkov se razbremenjujejo poročevalske 
enote. 
 
Izvajalci državne statistike se zahvaljujejo dajalcem podatkov za njihovo sodelovanje. 
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1. OSNOVNE SMERNICE, CILJI IN REZULTATI DELA V 
LETU 2002 

 
Uvodna beseda generalne direktorice Statističnega urada RS1 
 
Leto 2002 je referenčno leto, ki pomeni zaključek obdobja, za katero je SURS skupaj  s 
pooblaščenimi izvajalci državne statistike sprejel obveznosti za uresničitev zakonodaje 
EU-ja na področju statistike. Hkrati pomeni leto 2002 tudi zaključek prvega 
Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2001–2002, ki je tudi po vsebinski in 
metodološki plati povezoval domače in mednarodne zahteve in potrebe po statističnih 
podatkih. V letu 2002 je SURS skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike izvedel 
zaključne organizacijske in vsebinske razprave o osrednjem dokumentu slovenske 
državne statistike –  Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003–2007. 
Program je bil obravnavan na statističnih sosvetih in Statističnem svetu Republike 
Slovenije ter potrjen na Vladi Republike Slovenije. Razprava na Vladi RS ob sprejemu 
tega programa je opozorila na vso zahtevnost dela državne statistike in njeno odgovornost 
za kakovostno podporo politikam ob vključevanju in pogojih članstva v EU-ju kot tudi za 
domača pogajanja in uravnoteženja notranje ureditve socialne države.  
 
SURS je tudi v letu 2002 nadaljeval metodološko prilagajanje standardom EU-ja. V 
mednarodnem sodelovanju je treba še posebej izpostaviti izpolnjevanje zahtevnih 
diseminacijskih standardov IMF-a, ki so v glavnem tudi določali prednostne naloge. 
Posledica so nekateri zaostanki na področjih, na katerih ni zakonodaje EU-ja in 
standardov IMF-a. Kljub temu pa je SURS kar najbolj upošteval tudi včasih izjemno 
zahtevne predloge domačih uporabnikov. Kot primer lahko navedemo metodološko 
revizijo statistike plač. Na osnovi rezultatov analize je s podatki za november 2002 
razširil opazovanje mesečne statistike plač še na (do takrat) nezajeto populacijo zasebnih 
podjetij, družb in organizacij z enim zaposlenim ali dvema in na samostojne podjetnike 
(ne glede na število zaposlenih oseb). Poglobitev zajema podatkov je začasno obremenila 
podjetja, a s pridobitvijo davčnih in drugih virov podatkov bo SURS neposredno 
spraševanje čim bolj nadomestil z uporabo administrativnih podatkov, ki jih imajo razne 
vladne institucije. Primer navajamo tudi zato, ker ponazarja, kakšen je pomen dobrih 
evidenčnih virov za poglobljena statistična raziskovanja. 
 
Dinamika dela in povečane zahteve ob zaključku pogajanj z EU-jem, predvsem na 
področju strukturne politike in kmetijstva, so zahtevale pospešene aktivnosti, ki pa so bile 
uspešno zaključene. 
SURS se je v letu 2002 pripravljal tudi na nove zahteve že v pogojih članstva, kot so 
zbiranje podatkov o trgovini med državami članicami EU-ja (projekt Intrastat), ki ga 
uspešno pripravlja skupaj s Carinsko upravo RS. 
V letu 2002 je slovenska statistika začela objavljati harmonizirani indeks cen (HICP), kar 
je posebej navedeno v poročilu Evropske komisije glede napredka na področju statistike. 
Na področju spremljanja lastnih virov poteka sodelovanje med Ministrstvom za finance, 
vključno z DURS-om, CURS-om in SURS-om že od leta 2002. Gre za fazo seznanjanja z 
viri podatkov, metodološkimi predpisi in načini spremljanja lastnih virov ob tehnični 
                                                 
1 Uvodno sporočilo sta pripravila sedanja generalna direktorica, mag. Irena Križman, in prejšnji generalni 
direktor, Tomaž Banovec, ki je SURS vodil zadnjih 22 let, tudi v času, v katerega sodi tudi to poročilo. 
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pomoči Direktorata za proračun Evropske komisije. Razvojne naloge v zvezi z bruto 
nacionalnim dohodkom ter agregati, potrebnimi za izračun harmonizirane osnove DDV-
ja za potrebe prispevkov v proračun EU-ja, se izvajajo v okviru razvoja metodologije 
nacionalnih računov. Na zadnjem sestanku visokih predstavnikov držav pristopnic je bil v 
Atenah maja 2003 potrjen akcijski načrt za razvoj ekonomskih, monetarnih in finančnih 
statistik (EMU Action Plan), ki zelo podrobno določa obveznosti za razvoj tega področja 
statistik. Sodelovanje med SURS-om, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance je pri 
tem izjemno pomembno in ga bo treba še podrobneje opredeliti tako na institucionalni 
ravni kot tudi na ravni odgovornosti za posamezne vsebinske naloge.  
 
Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju je bilo konec marca 2002 drugič uradno 
predloženo Evropski komisiji. Poročilo je nastalo v sodelovanju med MF-om in SURS-
om in v metodološkem smislu preverjeno s strani Eurostata. 
 
SURS je v letu 2002  usklajeval in večinoma tudi pripravil podatke za izračun strukturnih 
kazalnikov, ki jih je za potrebe Evropske komisije izračunal Eurostat. Strukturni kazalniki 
so namenjeni spremljanju uresničevanja splošnih političnih ciljev oziroma napredka EU-
ja, posameznih držav članic in kandidatk. 
 
Eden od osrednjih projektov leta 2002 je bila izvedba Popisa prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj. O izvajanju Popisa je SURS tekoče obveščal Statistični svet in splošno 
javnost. S posebnim vmesnim poročilom je obvestil tudi Vlado Republike Slovenije. 
SURS je Popis 2002 začel z enoletno zamudo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Uspešen potek Popisa bo Sloveniji omogočil objavo podatkov skupaj z drugimi članicami 
EU-ja, ki so začele Popis eno leto prej. Uspešen potek projekta je poleg dobrega 
menedžmenta celotne aktivnosti omogočila tudi uporaba administrativnih virov in 
poseben statistični pristop. 
 
Evropska komisija je v zadnjem poročilu (oktobra 2002) ocenila napredek na področju 
statistike v celoti kot ustreznega in posebej v zvezi z nacionalnimi računi omenila, da se 
je povečala kakovost podatkov na splošno ter posebej za statistiko državnega 
primanjkljaja in dolga. 
 
Naraščanje zahtev še posebej predvideva racionalno uporabo vseh virov. Pri tem imamo v 
mislih razvoj človeških virov, prestrukturiranje obstoječega števila zaposlenih v smislu 
znanj in prenove z novimi, predvsem mladimi kadri. Hkrati se s prehodom države v 
polnopravno članstvo spreminja struktura finančnih virov. Ocenjujemo, da bo 
uravnoteženo financiranje dela državne statistike postalo še bolj aktualno ob dejanski 
vključitvi Slovenije v EU, maja 2004. Takrat se bodo sredstva iz EU-ja postopoma 
zmanjševala, kar pomeni, da bo treba ustrezno povečevati proračunska sredstva. 
 
SURS je tudi v letu 2002 nadaljeval politiko čim večje odprtosti v okolje, in sicer prek 
statističnih sosvetov in Statističnega sveta, s sodelovanjem s podjetji in zbornicami, 
vladnimi institucijami in akademskim ter raziskovalnim področjem. V teh stikih je 
uresničeval statistično zakonodajo. Pomembno je, da je bil v celoti odpravljen dvom o 
uporabi davčnih podatkov za statistične namene, pri čemer sta veliko pripomogla 
Statistični svet in Ministrstvo za finance. 
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Usklajevanje in povezovanje aktivnosti državne statistike, nadaljnja vsebinska, tehnična 
in organizacijska standardizacija znotraj državne uprave in v okviru Evropskega 
statističnega sistema so pomembni elementi nadaljnjega razvoja slovenske državne 
statistike. Vlaganje v racionalno uporabo virov pomeni aktivno vlogo SURS-a in pomoč 
resorjem pri pripravi evidenc in njihovem povezovanju za potrebe njihovih funkcij ter 
tudi za potrebe državne statistike. Potrebna bo razmejitev med državno statistiko in 
resorskimi statistikami, nadaljnji razvoj resornih statistik in analitičnih zmogljivosti 
državne uprave nasploh. SURS in drugi pooblaščeni izvajalci lahko pri tem veliko 
naredimo. Pravilno razumevanje evidenčnega okolja in okolja nasploh je temelj za 
kakovostno statistično opazovanje. Dobro poznavanje statističnih podatkov, predvsem v 
pogojih hitrega reagiranja in delovanja v EU-ju, je pomembno za uspešnost pozicije 
Slovenije v EU-ju. Torej je pred nami velika odgovornost in velika priložnost. 
Povezovanja in izmenjava znanj so nujnost!  
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2. PRAVNI OKVIR DELOVANJA 
 
 
A/ Pravni okvir za poročilo 
 
Na podlagi 25. člena Zakona o državni statistiki2 je SURS v sodelovanju s pooblaščenimi 
izvajalci dolžan izdelati poročilo o izvajanjuletnega programa statističnih raziskovanj in 
ga predložiti Statističnemu svetu Republike Slovenije do 30. aprila v tekočem letu za 
preteklo leto. 
 
Pooblaščene izvajalce državne statistike določa srednjeročni program statističnih 
raziskovanj. Program 2001–2002 je določil, da so pooblaščeni izvajalci: Agencija RS za 
plačilni promet (julija 2002, ko se je preoblikovala, je prevzela njene statistične naloge 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), Banka Slovenije, Inštitut za varovanje 
zdravja Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 
 
Statistični svet RS3 je strokovno metodološko posvetovalno telo za strateška in razvojna 
vprašanja državne statistike in je najvišji predstavnik uporabnikov in strokovne javnosti. 
Člani Sveta imajo štiriletni mandat in so predstavniki Državnega zbora RS, Državnega 
sveta RS, Vlade RS, Banke Slovenije, delojemalcev in delodajalcev, sodne veje oblasti, 
statistične stroke in SURS-a. Predstojnik SURS-a ne more biti predsednik Sveta. Glavne 
naloge Sveta so: razprava in sprejem mnenj v zvezi s srednjeročnim in letnim programom 
statističnih raziskovanj (sprejem in izvajanje), obravnava zakonodajnih predlogov, 
predlaganje metodoloških osnov, racionalizacije in modernizacije statističnih raziskovanj, 
dajanje pobud in predlogov za mednarodno statistično sodelovanje itd.  
 
B/ Sprejeti pravni predpisi v letu 2002 in priprava predlogov na SURS-u 
 
Predlog Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007 je Statistični svet 
RS obravnaval na 6. seji 19. 11. 2002. Sprejel je sklep, da se predlog po dopolnitvah z 
mnenjem Gospodarske zbornice Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj 
ter pobudami članov Sveta pošlje v sprejem Vladi RS. Program je bil poslan vladi konec 
leta 2002.  
Vlada je sprejela program na svoji seji 9. 1. 2003 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
10/30. 1. 2003. 
 
Letni program statističnih raziskovanj za leto 2003 je na podlagi 23c. člena Zakona o 
državni statistiki določil predstojnik SURS-a v soglasju s pooblaščenimi izvajalci. 
Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 111/2002. 
 
Uredba o sprejemu in dopolnitvi Standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 
2/2002. 

                                                 
2    Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in 9/2001) 
3 Gradiva o delu Statističnega sveta RS (poslovnik, zapisniki sej …) so na naslovu: 
www.sigov.si/zrs/statsvet/statsvet.htm 
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V Državnem programu RS za prevzem pravnega reda EU-ja do konca leta 2002 se je 
SURS zavezal, da bo pripravil Uredbo o standardni klasifikaciji gradbenih objektov po 
vrstah. V letu 2002 je SURS sodeloval z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, ki je 
predlagatelj Zakona o graditvi objektov, klasifikacija, ki bo sestavni del uredbe o 
klasifikaciji gradbenih objektov in objektov državnega pomena, pa bo njegov 
podzakonski akt.  
 
V letu 2002 je potekalo intenzivno delo pri pripravi nove različice Nomenklature 
industrijskih proizvodov 2003 (NIP03), ki bo z letom 2003 nadomestila NIP99. 
 
SURS je sredi leta 2002 sklenil dogovor z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
(MŠZŠ) in o pripravah novega sistema klasifikacij s področja izobraževanja. V decembru 
2002 sta ministrica, pristojna za izobraževanje, in generalni direktor SURS-a imenovala 
skupno delovno skupino za pripravo standardne klasifikacije izobraževanja. 
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3. STATISTIČNI SOSVETI 
 
S spremembami in dopolnitvami Zakona o državni statistiki4 je SURS različnim 
institucijam predlagal, da v sosvete imenujejo člane. Predstojnik SURS-a je v začetku leta 
2002 sprejel sklep, s katerim je ustanovil 24 statističnih sosvetov in odziv institucij za 
predloge članstva je bil izreden: ne samo, da so vse odgovorile pozitivno, temveč so 
nekatere same izrazile željo za sodelovanje. Svoje člane v 24 sosvetov je imenovalo 149 
institucij, skupno število članov sosvetov (skupaj s člani – delavci SURS-a) pa je 
približno 418. Struktura posameznega sosveta je različna, vendar so v skoraj vseh 
sosvetih zastopani predstavniki državne uprave v širšem smislu (ministrstva, agencije 
itd.) ter predstavniki gospodarstva (vključno z Gospodarsko zbornico Slovenije), nekaj 
manj je predstavnikov s področja znanosti in šolstva. Število članov v posameznih 
sosvetih je različno (od 13 do 38, po različnih področjih).  
 
Ker so člani sosvetov predstavniki različnih institucij, predstavljajo mrežo, v katero so 
vključeni uporabniki in izvajalci, torej strokovnjaki, zainteresirana javnost, ponudniki 
različnih storitev, ki tvorijo pomembno institucionalno okolje, v katerem je možno 
identificirati potrebe, razviti nove načine delovanja, pritegniti dodatne vire podatkov ipd5. 
 
Statistični svet RS je na 5. seji (18. 6. 2002) pri obravnavi Izhodišč z elementi osnutka 
Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2003–2007 opozoril na 
veliko vlogo, ki jo imajo sosveti pri preciziranju politik in konkretnih statističnih 
raziskovanjih. Ob tem se je SURS obvezal, da bodo v jeseni 2002 sklicani vsi statistični 
sosveti, ki bodo obravnavali predlog naslednjega petletnega statističnega programa, in je 
nalogo tudi izpolnil. Vsebino sej sosvetov so sestavljali trije sklopi: (i)  konstituiranje 
sosvetov; (ii) obravnava predloga Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2003 
ter (iii) razprava o predlogu Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 
2003–2007. Poleg tega so člani posameznih sosvetov obravnavali tudi konkretne naloge 
področij, ki sodijo v njihovo pristojnost. SURS je pri pripravi srednjeročnega in letnega 
statističnega programa upošteval predloge in dopolnitve sosvetov in z njimi seznanil 
Statistični svet RS na 6. seji (19. 11. 2002). Na tej seji je Svet sprejel pomembno stališče, 
in sicer, da se vsaka sprememba metodologije najprej obravnava na statističnih sosvetih, 
da bi se lahko upoštevali različni strokovni vidiki. 
Glede na to, da se sosveti sestajajo po potrebi, so se v vseh dogovorili, da se vsebine, 
zanimive za člane sosvetov ali posameznega sosveta, objavljajo na spletnih straneh 
SURS-a. Ob tem se je SURS zavezal, da bo na pisni ali e-način člane sosvetov seznanjal 
z vsebinami, ki so pomembne za obveščenost o dogajanju na področju državne statistike.  

                                                 
4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 9/2001) 
5 Med avstrijskim predsedovanjem je Evropski forum na Dunaju predstavil nova načela reševanja 
družbenih vprašanj, med katerimi so tudi doseganje družbenega soglasja, združevanje moči in pristojnosti, 
graditev partnerstva in spodbujanje oblikovanja mrež. Na še splošnejši ravni se to izraža v besedni zvezi 
"učeče se okolje" ("učeča se družba"), katerega predpostavka je izmenjava znanja, izkušenj, pogledov in 
mnenj (S. Mandič, M. Filipovič: "Stanovanjske študije", str. 7) 
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4. POVZETEK REDNEGA POROČILA EVROPSKE 
KOMISIJE O NAPREDKU  SLOVENIJE PRI 
VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO 20026 

 
 
Poročilo Komisije v poglavju 12 Statistika navaja, da je Slovenija v zadnjem letu 
napredovala.  
 
Na področju statistične infrastrukture je bila v začetku 2001 sprejeta dopolnitev Zakona o 
statistiki, ki določa vlogo drugih izvajalcev uradne statistike poleg SURS-a. Pri 
usklajevanju sistemov varstva podatkov predpisuje tesno sodelovanje s SURS-om. V 
opazovanem obdobju so bile razvite metodološke, tehnične in izobraževalne sposobnosti. 
Statistični procesi so bili bolj poenoteni in uveden je bil nadzor nad proizvodnjo 
statističnih podatkov. 
 
Na področju klasifikacij so bile v januarju 2002 nacionalne klasifikacije in nomenklature 
ekonomskih dejavnosti in proizvodov po dejavnosti usklajene z evropskimi zahtevami. 
 
Na področju demografskih in socialnih statistik se je nadaljeval napredek na področju 
statistike selitev, statistike zaposlenosti in brezposelnosti, statistike plač in stroškov dela, 
statistike revščine, socialne statistike in statistike socialnega varstva. Aprila 2002 je bil 
izveden popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. 
 
Statistični kazalniki na regionalni ravni so v glavnem razpoložljivi. Izgrajeno regionalno 
podatkovno skladišče vsebuje statistične podatke na zelo podrobni teritorialni ravni. 
 
Na področju makroekonomske statistike je začela Slovenija objavljati harmonizirani 
indeks cen življenjskih potrebščin (HICP). Izvedena je bila revizija indeksa cen pri 
proizvajalcih. Pri ocenjevanju nacionalnih računov na splošno ter posebno statistike 
državnega primanjkljaja in dolga se je močno izboljšala kakovost zbranih podatkov. 
 
Poslovne statistike se zbirajo iz raznih statističnih in administrativnih virov. Uvaja se 
elektronsko poročanje s pripravo vprašalnika za zbiranje manjkajočih podatkov za 
izvedbo uredbe o strukturnih poslovnih statistikah. Večina kratkoročnih statističnih 
kazalnikov je na voljo na mesečni osnovi. Izboljšala se je kakovost podatkov o 
gradbeništvu in industriji. 
 
V statistiki transporta ni novosti. Dosežena je bila ustrezna raven skladnosti. 
 
V statistiki zunanje trgovine se pripravlja merjenje trgovine med državami članicami EU-
ja v okviru sistema Intrastat. Kakovost statistike je že zdaj na visoki ravni. 
 
Na področju statistike kmetijstva, gozdarstva in ribištva je Slovenija v opazovanem 
obdobju nadaljevala delo v zvezi z revizijo ankete o statistiki kmetijskih cen. Revizija je 
zajemala izbor novih poročevalskih enot, uporabo obstoječih in načrtovanih 

                                                 
6 Vsebina je prevod ocene, ki jo je v pogajalskem procesu v zadnji četrtini leta 2002 pripravila Commission 
of the European Communities, Brussels, 9. 10. 2002, SEC (2002) 1411 
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administrativnih podatkov, izbor reprezentativnih proizvodov/storitev in novo shemo 
uteževanja. Analizirani so bili podatki kmetijskega popisa in popisa vinogradov, 
izvedenega v juniju 2000, in uvedena je bila tipologija. 
 
Celovita ocena 
 
Slovenija je dobro razvita, kar zadeva učinkovito zbiranje podatkov z uvajanjem 
sodobnih in do uporabnika prijaznih postopkov in ustrezne programske opreme za 
pridobivanje osnovnih podatkov. Čeprav so bile uvedene izboljšane metode za razširitev 
splošnega znanja, je treba zagotoviti tudi zadostno specializirano znanje v Statističnem 
uradu RS. Statistični urad je treba tudi kadrovsko okrepiti. 
 
Slovenija je precej dobro pripravljena na uvedbo Intrastata. Treba pa se bo še potruditi pri 
pridobivanju individualnih podatkov od davčne uprave skupaj z identifikacijami. 
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5. IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ V LETU 2002 

 
 

I    STATISTIČNA INFRASTRUKTURA 
 
 

11 Klasifikacije 
 

 
Statistični urad RS 

 
111 Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE) in 112 Klasifikacija proizvodov po 
dejavnosti (CPA7) 
 
V zadnjih petih letih je SURS razvil sistem statističnih ekonomskih klasifikacij, ki je 
usklajen z zahtevami evropske zakonodaje. Strokovnjaki SURS-a aktivno sodelujejo v 
Eurostatovi delovni skupini NACE8/CPA, ki skrbi za vzdrževanje in razvoj sistema 
statističnih ekonomskih klasifikacij, pripravlja izhodišča za razvrščanje dejavnosti in 
proizvodov, sodeluje z drugimi delovnimi telesi EU-ja in mednarodnimi institucijami pri 
razvoju in usklajevanju statističnih standardov s področja klasifikacij ipd.  
 
Januarja 2002 je bila z vladno uredbo sprejeta dopolnjena standardna klasifikacija 
dejavnosti (SKD 20029) skladno z dopolnjeno klasifikacijo NACE Rev. 1.1. V istem letu 
je SURS pripravljal dopolnitve CPA-ja, povezane s spremembami v NACE Rev. 1.1. 
SURS sodeluje tudi v Eurostatovi delovni skupini Operacija 2007. Ta pripravlja revizijo 
NACE Rev. 1.1 in CPA, ki jih po desetih letih uveljavitve narekujejo spremembe na 
raznih področjih evropskega gospodarstva, obenem pa poteka usklajevanje mednarodne 
klasifikacije ISIC10, evropske klasifikacije NACE in ameriške NAICS11.  
 

                                                 
7 Classification of Products by Activity (CPA) je obvezna evropska statistična klasifikacija, ki razvršča 
proizvode in storitve po dejavnostih, v katerih so proizvedeni in se uporablja za predstavitev in primerjavo 
statističnih podatkov v EU-ju 
8 General Industrial Classification of Economic Activities in the European Communities (NACE) 
9 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je slovenska klasifikacija dejavnosti, ki se vsebinsko in 
strukturno povsem ujema z NACE Rev 1.1., poleg tega pa prilagaja nekaj nacionalnih podrazredov 
potrebam slovenske državne statistike ter popravlja nekatere terminološke napake iz prejšnje klasifikacije 
SKD 99. SKD je državni standard, ki se uporablja pri razvrščanju poslovnih subjektov in njihovih delov po 
dejavnosti ter pri zbiranju, obdelovanju in posredovanju podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in 
gibanj na ekonomskem področju.  
10 International Standard Industrial Classification (ISIC) je klasifikacija dejavnosti, ki so jo zasnovali v 
okviru statistike OZN, da bi omogočili mednarodno primerljivost statističnih podatkov na gospodarskem 
področju. Poudarjene in razčlenjene so posebno tiste vrste dejavnosti, ki so značilne za skoraj vsako državo 
ne glede na stopnjo razvitosti gospodarstva, in tiste, ki nastopajo sicer v manj državah, a so pomembne v 
svetovnem merilu. Sedanjo različico ISIC Rev. 3 je februarja 1989 potrdila Statistična komisija OZN in jo 
kot osnovno priporoča za uporabo vsem državam. Pripravljen pa je že osnutek sprememb in dopolnitev.  
11 North American Industry Classification System (NAICS) 
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Statistični urad RS 
 
113 Razne klasifikacije 
 
V letu 2002 je SURS sodeloval z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo pri pripravi 
klasifikacije gradbenih objektov. Klasifikacija temelji na evropski klasifikaciji gradbenih 
objektov in je dopolnjena z nacionalnimi podrazredi. Klasifikacija je sestavni del Uredbe 
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena12, ki je podzakonski akt Zakona o graditvi objektov. Klasifikacija se uporablja 
pri statistiki gradbeništva že nekaj let, zdaj pa je državni standard.  
 
V letu 2002 je potekalo intenzivno delo pri pripravi nove različice Nomenklature 
industrijskih proizvodov 2003 (NIP0313), ki bo z letom 2003 nadomestila NIP99. NIP03 
je bil dopolnjen z novimi proizvodi in storitvami iz evropske PRODCOM liste14  kot tudi 
z nekaterimi nacionalnimi posebnostmi. Pripravljeni so bili šifranti za prevod starih šifer 
v nove in povezovalniki s kombinirano nomenklaturo. NIP03 je izšel v začetku leta 2003. 
 

Ministrstvo za finance 
 

113.03 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih 
terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga  
 
V sklopu revizije obstoječih proračunskih in računovodskih klasifikacij javnofinančnih 
tokov, ki jih je v letih 1998 in 1999 opravilo Ministrstvo za finance (MF), je bila 
oblikovana enotna proračunska in računovodska ekonomska klasifikacija javnofinančnih 
tokov za vse sestavine javnega financiranja v Sloveniji, ki je usklajena s standardi, kot jih 
za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad (MDS). 

 
S sprejetjem ustreznih pravnih podlag (Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, 
Zakon o javnih skladih ter vrsta podzakonskih aktov) je bila oblikovana pravna podlaga, 
da je nova enotna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov uveljavljena za vse 
pravne osebe javnega prava, ki se v celoti ali delno financirajo iz javnofinančnih virov. 
 
Bilance javnega financiranja, pripravljene na osnovi nove ekonomske klasifikacije 
javnofinančnih tokov, omogočajo neposredne mednarodne primerjave in analize 
javnofinančnih kategorij v Sloveniji s prikazi tokov javnega financiranja v drugih državah 
za potrebe mednarodne javnofinančne statistike in tudi za potrebe drugih mednarodnih 
institucij. Ne nazadnje so ključna podlaga tudi za prikazovanje javnofinančnih kategorij v 
Sloveniji po kriterijih in zahtevah EU-ja. 

Ministrstvo za finance 
 
                                                 
12 Uradni list RS št. 33/2003 
13 Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP) je slovenska različica liste PRODCOM, kjer je šifri 
PRODCOM-a dodano eno mesto za nacionalno poddelitev. Uporablja jo v statistiki proizvodnje.  
14 PRODCOM je nomenklatura industrijskih proizvodov in je obvezna za statistično spremljanje 
proizvodnje v državah članicah EU-ja. Še podrobneje razčlenjuje postavke CPA, tako da je čim 
primerljivejša s postavkami kombinirane nomenklature (CN) oz. harmoniziranega sistema (HS). Šifra 
PRODCOM-a je 8-mestna, prvih 6 mest pa označuje šifro proizvoda po CPA-ju. PRODCOM se dopolnjuje 
letno glede na spremembe v veljavnem CN-ju.  
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113.04 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov (COFOG15)  
 
V sklopu dela revizije celotnega sistema in metodologije javnega financiranja v Sloveniji 
je bila sprejeta funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov, ki v celoti sledi 
revidirani različici COFOG, kot jo je sprejela Statistična komisija Združenih narodov v 
sodelovanju z OECD-jem in velja od leta 2000. 
 
COFOG prikazuje namensko razvrstitev javnofinančnih izdatkov širše države po 
posameznih funkcijah države. Razčlenjuje celotno porabo oseb javnega prava, ki se 
financirajo iz javnofinančnih sredstev, po posameznih funkcionalnih namenih porabe. 
Prikazuje, za kakšne funkcionalne namene država porablja javnofinančna sredstva in 
hkrati omogoča, da se nevtralizira vpliv organizacijskih sprememb v državni upravi ter da 
pri mednarodni primerjavi javnofinančnih izdatkov nanjo ne vplivajo organizacijske 
razlike med državami.  
 

Ministrstvo za finance 
 
113.05 Funkcionalno-programska klasifikacija izdatkov državnega proračuna  
 
Leta 2000 je MF prvič predpisalo in uvedlo novo funkcionalno-programsko klasifikacijo 
izdatkov državnega proračuna16. Nacionalna klasifikacija je pripravljena na podlagi 
COFOG in se uporablja kot podrobnejša operativna klasifikacija pri pripravi, izvrševanju 
in poročanju državnega proračuna ter za analize porabe javnofinančnih sredstev za 
potrebe državnega proračuna.  

Funkcionalno-programska klasifikacija je bila prvič uporabljena pri procesu priprave 
državnega proračuna za leto 2001.  

V letu 2002 je MF v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi začel s pripravami za uvedbo 
funkcionalno-programske klasifikacije tudi za lokalno raven države. 

 

Ministrstvo za finance 
 
113.06 Odredba, metodologija in obrazci za pripravo konsolidiranih premoženjskih 
bilanc države in občin  
 
Na MF-u je bil leta 1998 prvič narejen metodološki korak, ko se je vzpostavila 
metodologija za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Na podlagi 
izkušenj in dodatnih zahtev je bilo leta 2001 in 2002 opravljeno dodatno metodološko 
delo za izpopolnitev metodologije in dodelavi samih obrazcev in postopkov za pripravo 
konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki jih predpisuje Odredba o pripravi 
konsolidirane premoženjske bilance države in občin17.  

Statistični urad RS 
 
115.01 Standardna klasifikacija poklicev (SKP)  

                                                 
15 Classification of the Functions of Government (COFOG) 
16 Uradni list RS, št.43/2000 
17 Uradni list RS, št. 22/2001 in 25/2002 
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V letu 2002 je SURS nadaljeval delo na urejanju in razširjanju kodirnega seznama SKP-
ja, ki se uporablja kot obvezen nacionalni standard za razvrščanje dela v poklice v 
uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov in v statističnih raziskovanjih, predvsem s 
področja demografskih in socialnih statistik. Pripravil je seznam dopolnitev in sprememb 
kodirnega seznama, ga posredoval neposrednim uporabnikom in objavil na domačih 
spletnih straneh. Kodirni seznam je sestavni del SKP-ja, njegovega dopolnjevanja ni treba 
sprejemati z vladno uredbo tako kot osnovnega sistematičnega seznama SKP-ja, temveč 
ga obravnava in uskladi posebna komisija na SURS-u. Kodirni seznam je izredno 
pomemben del klasifikacije, saj se vanj sproti zapisujejo novi poklici ali imena poklicev. 
Z razširjanjem kodirnega seznama je olajšan neposredni proces razvrščanja konkretnih 
del v klasifikacijske poklice, ki se izvaja v specializirani službi za kodiranje na SURS-u 
in v drugih institucijah (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugi) ter v 
kadrovskih službah podjetij. 
SURS je sodeloval z različnimi uporabniki SKP-ja, dajal je metodološka pojasnila, 
mednarodne primerjave, svetoval je glede uporabe SKP-ja v različnih računalniško 
podprtih zbirkah podatkov, tekoče je razreševal nejasne primere razvrščanja dela v 
poklice, sprejemal pobude za spremembe in dopolnitve in se s predlagatelji dogovarjal za 
rešitve. 
SURS je nadaljeval tudi metodološko delo in pripravo na izkazovanje nekaterih posebnih 
poklicnih podatkov. 
 

Statistični urad RS 
R115.01 Standardna klasifikacija izobraževanja (SKI18) 
 
SURS  je sredi leta 2002 sklenil dogovor z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport v 
zvezi z nadaljnjim delom na pripravah novega sistema klasifikacij s področja 
izobraževanja. Posebna skupina na MŠZŠ-ju je proučila obstoječe gradivo v zvezi z 
dosedanjimi poizkusi priprave nove klasifikacije. V decembru 2002 sta ministrica, 
pristojna za izobraževanje, in generalni direktor SURS-a imenovala skupno delovno 
skupino za pripravo standardne klasifikacije izobraževanja. 
Statistična raziskovanja, izkazovanja in posredovanja mednarodno primerljivih podatkov 
s področja izobraževanja je SURS izvajal s pomočjo delno posodobljenih šifrantov in 
prevajalnikov za opredeljevanje ravni in vrste dosežene javnoveljavne izobrazbe.  
SURS je v preteklem letu stalno prejemal prošnje raznih subjektov za pomoč v zvezi z 
uporabo (starih, novih, nacionalnih, mednarodnih) šifrantov s področja izobraževanja, 
usposabljanja, zahtevnosti dela in v zvezi z razumevanjem in umeščanjem novih  
programov in doseženih kvalifikacij v stare sisteme. SURS si je prizadeval uporabnikom 
pomagati in svetovati v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
 

                                                 
18Standardna klasifikacija izobraževanja (SKI) se bo uporabljala kot obvezen nacionalni standard pri 
evidentiranju, analiziranju in izkazovanju izobraževalne dejavnosti in izobrazbene strukture prebivalstva v 
statističnih raziskovanjih in uradnih oz. administrativnih evidencah. 
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Statistični urad RS 
 
116 Klasifikacija za statistiko zunanje trgovine 
 
Na področju klasifikacij, ki se uporabljajo za  statistiko zunanje trgovine,  sta  bila v 
začetku leta 2002 usklajena šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature (KN) 
ter povezovalni šifrant med KN-jem in drugimi statističnimi klasifikacijami s 
spremembami evropskega KN-ja in spremembami nacionalnih delitev, potrebnih za 
izvajanje zunanjetrgovinske politike Republike Slovenije. Kombinirana nomenklatura se 
načeloma spreminja samo enkrat na leto, medtem ko se nacionalna zunanjetrgovinska 
politika usklajuje sproti in celo leto, kar se izraža tudi v sprotnem prilagajanju obeh 
šifrantov in obdelavi zunanjetrgovinskih statističnih podatkov. 
 

Statistični urad RS 
117 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE19) 
 
Zakon o nomenklaturi statističnih teritorialnih enot (NUTS) v EU-ju še ni sprejet. 
Pristopna  pogajanja med Slovenijo in EU-jem niso dokončno odgovorila na sprejetje 
teritorialne členitve Slovenije na ravni NUTS 220, pač pa je to prepuščeno nadaljnjim 
pogajanjem  do konca leta 2006, ko bo Slovenija že  polnopravna članica EU-ja. Tako še 
naprej ostaja negotovost glede potreb po statističnih podatkih  za Slovenijo na ravni 
NUTS 2. S tem ostaja prav tako odprto vprašanje potrebe po prilagajanju statističnega 
sistema Slovenije za zajem statističnih podatkov na tej ravni, predvsem za  vzorčno 
zasnovana statistična raziskovanja. 
 
Statistični svet RS se je na 5. seji (18. 6. 2002) ob obravnavi poročila o izvajanju Letnega 
programa statističnih raziskovanj za leto 2001 posebej ukvarjal s problematiko členitve 
Slovenije in ugotovil, da ni skladnosti med statističnimi regijami in regijami, ki jih 
uporabljajo druge institucije (praktično so med vsako od teh razlike). Povezovanje in 
primerljivost podatkov je otežkočena. Statistični svet RS je sprejel sklep in pooblastil 
predsednika Sveta, g. Rudolfa Mogeta, da na ustrezen način seznani predsednika Vlade 
RS in predsednike nedržavnih institucij s potrebo, da se čim bolj uskladijo različne 
regionalne funkcionalne delitve/členitve Slovenije, ki jih sedaj uporabljajo oz. imajo 
različne institucije v Republiki Sloveniji.  Sklep Sveta je bil v celoti uresničen.  

                                                 
19 SKTE je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o teritorialni razdelitvi Republike Slovenije. 
20 Koncept vrednotenja teritorija države kot evropske regije (NUTS 2) 
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12 Izobraževanje statistikov 
 

Statistični urad RS 
 
Izobraževanje statistikov je namenjeno njihovi boljši odzivnosti na nove statistične 
metode in boljšo kakovost podatkov. 
1. Program internega izobraževanja na SURS-u:  
V letu 2002 je SURS začel uresničevati v letu 2001 načrtovan celovit program 
internega izobraževanja za potrebe statistike. Usposabljanja in izobraževanja vodijo 
notranji in zunanji predavatelji; v tem okviru poteka tudi usposabljanje internih 
predavateljev. Program pokriva vse pomembne statistične vsebine od osnovnih 
statističnih znanj do bolj specializiranih metodoloških vsebin. 
Najprej se je 60 slušateljev udeležilo enodnevnega predavanja Razumevanje 
statistike. Sledil je tečaj Osnove statistike za 90 slušateljev. Tečaj je obsegal tri dni 
predavanj in tri dni vaj. Vaje so bile izvedene v manjših skupinah s podatki, ki so bili 
vzeti iz prakse SURS-a. 
Poleg tega so potekali še trije tečaji za statistike, ki jih je organiziral TES21 Institute, 
namenjeni pa so bili le slovenskim statistikom: Index Theory in Practice, Use of 
Administrative Sources in Quality Management. Vseh treh tečajev se je udeležilo 
okrog 60 udeležencev. Nadaljevalo se je tudi izobraževanje za uporabo 
klasifikacijskega strežnika KLASJE tako za čiste uporabnike kot tudi za skrbnike 
klasifikacij. 
V letu 2002 je bil program izobraževanja dopolnjen in delno spremenjen, saj so 
začetki izobraževanja pokazali potrebo po novih izobraževalnih programih. Tako so 
se začele priprave na nekatere nove tečaje: SAS22 za statistike, grafični prikaz 
podatkov, osnove statistike za analitike in kontrolorje in statistično zakrivanje 
podatkov. Pripravljena je bila tudi celostna predstavitev SURS-a za Sektor 
proizvodnje lastnih statističnih baz podatkov (predstavitev je bila izvedena v začetku 
leta 2003).  
2. Program mednarodnega izobraževanja (delavnice, tečaji, itd. v okviru 

mednarodnega sodelovanja) 
V okviru programa mednarodnega izobraževanja so se statistiki udeleževali tečajev, 
ki jih je organiziral TES Institute v tujini, delavnic, ki jih je organiziral bodisi 
Eurostat bodisi drugi izvajalci (npr. delavnice v okviru projekta AMRADS23) ter 
sestankov na Eurostatu, OECD-ju, OZN-u in drugih mednarodnih institucijah. Vseh 
udeležencev v letu 2002 je bilo 299, od tega se jih je 28 udeležilo tečajev (v okviru 
TES Instituta ali drugih institucij), 75 se jih je udeležilo tečajev, ki so bili v okviru 
mednarodnih institucij organizirani v Ljubljani, 2 zaposlena sta se udeležila 
študijskega obiska enega od evropskih statističnih uradov, 8 zaposlenih pa se je 
udeležilo 5,5-mesečnega izobraževanja na Eurostatu. Ostali so se aktivno udeleževali 
sestankov za redne in pilotne akcije, kar v tem kontekstu prav tako štejemo kot razvoj 
metodoloških znanj. 
 
Druge oblike izobraževanja zaposlenih na SURS (izobraževanje s področja 
informacijske tehnologije, tujih jezikov, itd. ter izobraževanje ob delu) so 

                                                 
21 Training of European Statisticians (TES) 
22 Programski paket, ki ga uporabljamo za statistično analizo podatkov (SAS) 
23 Accompanying Measure to Research and Development in Official Statistics (AMRADS) 
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predstavljene v prilogi tega poročila pod naslovom »Kadri, usmerjenost v kadrovski 
politiki, izobraževanje, usposabljanje«. 

13 Elektronska obdelava podatkov 
 

Statistični urad RS 
 
Tehnična infrastruktura: Računalniška strojna in programska oprema SURS-a je na dveh 
prostorsko ločenih lokacijah (Vožarskem potu 12 in Parmovi 33), ki sta medsebojno 
povezani s skupnim komunikacijskim omrežjem državnih organov, ki hkrati omogoča 
povezave s centralno računalniško in komunikacijsko opremo Centra Vlade za 
informatiko (CVI). Poleg povezav, ki jih zagotavlja komunikacijsko omrežje državnih 
organov, SURS vzdržuje komunikacijsko povezavo z Eurostatom za potrebe rednega 
poročanja ter za dostop do njihovih podatkovnih zbirk in dokumentov.  
 
V letu 2002 se je nadaljevala temeljita prenova informacijsko-tehnične infrastrukture, ki 
zagotavlja optimalnejše pogoje za shranjevanje, obdelavo, diseminacijo ter arhiviranje 
podatkov rednega popisa prebivalstva ter drugih rednih nalog SURS-a. Nabava je 
zajemala strežnike,  diskovno polje (SAN – Storage Area Network), opremo za 
izdelovanje varnostnih kopij, osebne računalnike, UPS24 ter drugo opremo v manjšem 
obsegu. V redno proizvodnjo je bila postavljena oprema, ki je bila nabavljena konec leta 
2001 ter del opreme, nabavljene v letu 2002. Gre predvsem za diskovno polje, strežnike 
in osebne računalnike, tiskalnike ter manjše nadgradnje. Ob zamenjavi osebnih 
računalnikov je bil izveden širši prehod na programske sisteme Windows XP in Office 
XP, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem letu ob novih posodobitvah. Vzporedno z 
namestitvijo opreme je potekala predelava električne napeljave ter namestitev sistema za 
neprekinjeno električno napajanje (UPS). V letu 2002 je SURS po daljšem izpadu 
funkcije tiskanja iz centralnega računalniškega sistema (CVI) na lokacijah SURS-a le-
tega ponovno vzpostavil. Narejena je bila tudi prečna komunikacijska povezava med 
obema lokacijama SURS-a, ki naj bi premostila nastale zamude pri vzpostavitvi optičnih 
povezav (CVI), ki pa še vedno traja. Vzpostavljena sta bila vzporedni komunikacijski 
strežnik in postopek za anketarje SURS-a na terenu, ki omogoča vzpostavitev povezav za 
posredovanje podatkov z uporabo kartic Secure-ID, vendar jih CVI v letu 2002 še ni 
dobavil.  
 
Aplikativna oprema in obdelave: Na področju rednega aplikativnega razvoja in 
vzdrževanja programske opreme je SURS zagotavljal redno obratovanje in delovanje 
aplikativne programske opreme za okoli 250 različnih statističnih aplikacij. Obdelave so 
potekale v enakih tehnoloških okoljih kot v preteklosti, in sicer v okolju centralnega 
sistema na CVI-ju (IBM OS/390) ter v lokalnem okolju znotraj SURS-a. Obseg dela se je 
v centralnem sistemu IBM-a postopno zmanjševal, naraščal pa je v lokalnem okolju, v 
katerem se povečuje število analitskih podatkovnih baz in obdelav.  
 
V preteklem letu je SURS nadaljeval postopno preprogramiranje aplikacij, ki podpirajo 
kontrolo in objavljanje individualnih podatkov posameznih statističnih raziskovanj na 
centralnem računalniškem sistemu v aplikacije, ki te funkcije podpirajo v lokalnem 
okolju SURS-a. Zaradi usklajevanj metodologij statističnih raziskovanj z zakonodajo EU-
ja je bilo treba razviti ali pa dopolniti pripadajočo programsko opremo, npr. za področja 

                                                 
24 Sistem za neprekinjeno električno napajanje (UPS) 
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prometa, turizma, okoljskih izdatkov (pilot), poslovnih tendenc s področja storitev in 
gradbeništva itd. Razvita je bila tudi programska oprema za vzpostavitev in ustvarjanje 
baze podatkov popisa sadjarstva ter za potrebe volilne statistike predsedniških in lokalnih 
volitev. 
Drugi pomembni sklop aplikacij se nanaša na podporo vhodnim (input) funkcijam, ki 
podpirajo standardne postopke razpošiljanja in zbiranja statističnih obrazcev, tudi 
elektronsko, njihov prevzem in povezavo osnovnih statističnih podatkov v vhodne baze. 
V sklopu teh aplikacij so bile izdelane programske rešitve in postopki za interno 
zakrivanje identifikatorjev poročevalskih enot. 
 
V letu 2002 je SURS intenzivno pripravljali aplikativno programsko opremo za obdelavo 
popisa prebivalstva. V sklopu teh aplikacij so bile izdelane rešitve za potrebe predpopisne 
baze podatkov, ki je vključevala podatke iz raznih virov ter številne klasifikacije in 
šifrante. Pripravljene so bile rešitve za objavo prvih rezultatov ter vzpostavitev baze 
podatkov, začele so se tudi priprave programov za statistično kontrolo, agregiranje in 
tabeliranje končnih rezultatov popisa 2002.  
 
Podpora uporabnikom: Pomoč in podpora uporabnikom znotraj SURS-a je vedno 
pomembnejša, saj učinkovito odpravi zastoje, pospeši izvajanje nalog ter razvija zaupanje 
v sodobne metode in tehnike dela. V okviru prehoda na Windows XP in Office XP je 
SURS v preteklem letu pripravil delavnice in individualno pomoč. Udeleženci so bili 
seznanjeni s pomembnejšimi spremembami in novostmi. Priročnik z osnovnimi navodili 
je na intranetu. Izvedena je bila konverzija uporabniškega vmesnika za dostop do 
osrednjega klasifikacijskega strežnika KLASJE25 z Access 97 na Access 2002. Za 
uporabnike so bili pripravljeni delavnice in priročnik ter individualna pomoč za delo z 
aplikacijo v novem okolju. V novo okolje so bile prenesene tudi uporabniške aplikacije, 
kot npr. Plan dela in Vodenje izobraževanja. Obenem so bile aplikacije nekoliko 
posodobljene, dodano je bilo nekaj novih modulov, obrazcev  in poročil. Vse leto je 
potekala pomoč statistikom pri delu z uporabniškimi orodji (Word 2002, Access 2002, 
Outlook 2002 in deloma tudi Excel 2002). 
 
Logistika: Po tehnični in logistični plati povzroča določene dodatne organizacijske in 
tehnične rešitve ter postopke tudi delovanje SURS-a na dveh lokacijah. Dodati je treba 
tudi tretjo lokacijo, to je CVI, kjer je centralni računalniški sistem. To je v preteklem letu 
negativno vplivalo na operativno delovanje SURS-a. Gre predvsem za premalo zmogljivo 
komunikacijsko povezavo med lokacijami SURS-a z lokacijo CVI-ja, ki v letu 2002 ni 
bila odpravljena, kakor je bilo načrtovano. Izpad funkcije sprotnega tiskanja iz 
centralnega sistema IBM na CVI-ju na lokalne tiskalnike v SURS-u ni deloval večji del 
leta 2002, kar je povzročalo vrsto težav in zastojev oziroma upočasnitev delovnih 
procesov.  
 
Druga vprašanja, povezana s samo logistiko in neustreznostjo prostorov tako na eni kot 
drugi lokaciji, so že dlje časa poznana. Draga računalniška oprema (strežniki, diskovna 
                                                 

25 Nova programska rešitev osrednje zbirke statističnih klasifikacij je bila izdelana v okviru Programa 
posodobitve državne statistike. Rešitev, ki jo je razvil SURS, je zasnovana na dveh modelih: New Zealand 
Statistics Classifications And Related Standards System (CARS) in na modelu, ki ga je SURS povzel po 
ISO/IEC 11179 Information technology, Specification and standardisation of data elements.  
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polja) je v neustreznih prostorih, razdeljena na obeh lokacijah ter medsebojno povezana s 
počasnimi komunikacijskimi vodi.     
 
 

14 Informacijske tehnologije 
 

Statistični urad RS 
 
SURS je v letu 2002 nadaljeval posodobitev zbiranja podatkov, ki zajema tako primarne 
(poročevalske enote – podjetja) kakor tudi sekundarne vire, ki so različne administrativne 
evidence in registri. Poročevalske enote imajo možnost izbire poročanja, in sicer na 
klasičen način, z navadnimi obrazci, ali elektronsko, vključno z možnostjo poročanja 
prek spleta. Posodobljen je tudi postopek prevzema podatkov iz administrativnih virov, ki 
vključuje tudi predhoden ustrezen pisni dogovor med SURS-om in institucijo, ki je 
pristojna za posamezno evidenco. 
  
Po 32. in 33. členu Zakona o državni statistiki26 ima državna statistika pravico do 
pridobivanja individualnih podatkov z identifikacijo iz vseh administrativnih virov. Ta 
pravica je bila dosežena z intenzivno vključitvijo Statističnega sveta RS, ki je s 
problematiko seznanil predsednika Vlade RS in ga pozval, da se osebno in aktivno 
vključi v razrešitev problema. 
 
Za elektronsko poročanje je bila vzpostavljena ustrezna tehnična infrastruktura ter 
programska oprema in postopki, nadaljujejo pa se razvojna prizadevanja znotraj 
projektov, ki so vključeni v program projektov e-uprava27. 
 
 
 

15 Relacijska baza podatkov 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 je vzporedno z zamenjavo precejšnjega dela strojne opreme potekala tudi 
selitev v novo okolje Windows XP. Poleg menjave operacijskega sistema in uporabniških 
orodij je bil izveden tudi prehod na višjo različico Sistema za upravljaje baz podatkov 
DBMS Oracle in razvojnih orodij. S tem je bila seveda povezana tudi obsežna konverzija 
vseh obstoječih baz podatkov in aplikacij ter njihovo testiranje v novem okolju.   
 
Za potrebe Popisa prebivalstva 2002 je bila pripravljena predpopisna baza podatkov na 
stanje 31. 3. 2002. Pripravljeni so bili vsi postopki za vzpostavitev in polnjenje relacijske 
baze podatkov za Popis 2002.  
SURS je nadaljeval polnjenje in razvoj podatkovnega  skladišča, ki je nastalo v okviru 
projekta Phare COP9828 za izbrana prednostna področja usklajevanja slovenske statistike 
s pravnim redom EU-ja (kmetijstvo, strukturne poslovne statistike in regionalne 
                                                 
26 Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01. 
27 SURS je s  pooblaščenimi izvajalci v okviru akcijskega načrta e-Uprave do 2004 zadolžen za naslednje 
projekte: obdelavo statističnih podatkov, informiranje javnosti in mednarodnih organizacij, E-prevzemanje 
mikropodatkov iz javnopravnih zbirk za statistični namen in Omrežno dostopen klasifikacijski strežnik. 
28 Country Operational Programme (COP 98) 
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statistike). Baze podatkov na področju zunanje trgovine, so bile dopolnjene z 
izračunanimi vrednostmi v evrih. Ustrezno je bila popravljena in dopolnjena vsa 
pripadajoča programska oprema. Poleg omenjenih področij so bile v preteklem letu 
vzpostavljene podatkovne baze za nekatere nove ankete in raziskave.   
V okviru projekta Phare STAT200029 je bila v podatkovno skladišče SURS dodana baza 
za strukturne statistike plač (SES), nadaljeval se je razvoj metabaze podatkov oziroma 
njenega centralnega skladišča, ki omogoča večje možnosti poenotenja in povezovanja 
vsebin, povezovanja procesov ter uporabe. Poudarek je na vzpostavitvi referenčne baze 
definicij statističnih spremenljivk ter na povezovanju in vključevanju procesov 
diseminacije. V projektu STAT2000 so bile kupljene licence za Microsoft SQL Server 
2000, ki tako postaja temelj informacijske infrastrukture SURS na področjih podpore 
diseminacijskemu procesu, spletnemu mestu SURS in analitičnih kock OLAP.  
 
Redno je potekala administracija baz podatkov, ki je ključnega pomena in je po obsegu  
in kompleksnost statističnih baz sorazmerno zahtevna. Več naporov in skrbi je bilo 
namenjenih administraciji in podpori transakcijskim bazam, in sicer za vodenje 
Poslovnega registra Slovenije (do prenosa na novega upravitelja, ki je bil opravljen v 
juliju 2002) in za vodenje baze klasifikacij KLASJE, v kateri je trenutno čez 500 
klasifikacij in šifrantov. Vzdrževana in administrirana je bila tudi replikacijska baza 
podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki se vodi na centralnem računalniku pri 
CVI-ju in je namenjena raznim uporabnikom. To je SURS po prenosu PRS-ja na novega 
upravitelja vodil in administriral po naročilu in pooblastilu Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES).  
 
 

17 Diseminacija 
 

Statistični urad RS 
 
Z uvajanjem in uporabo mednarodnih statističnih standardov in metod skrbi SURS za 
mednarodno primerljivost podatkov in statistično strokovnost. Pri diseminaciji teh 
podatkov si prizadeva biti prijazen do uporabnikov tako, da upošteva enak dostop vseh 
uporabnikov do statističnih podatkov, skrajšuje čas od proizvodnje do objave rezultatov 
raziskovanj, objavlja napoved prvih statističnih objav, izboljšuje dostop do statističnih 
podatkov in informacij prek spleta, izdaja publikacije v slovenščini in angleščini. 
 
Diseminacija statističnih podatkov in metod poteka na različne načine. Z izdajanjem 
publikacij SURS skrbi, da so vsi rezultati statističnih raziskovanj s pripadajočimi opisi 
podatkov in metod objavljeni v tiskani obliki. V objavah na internetu so večinoma 
povzete izbrane vsebine iz tiskanih objav ali pa vsebina statističnih publikacij v celoti. Na 
internetu je dostopno tudi bogato gradivo (agregirani podatki) Banke statističnih 
podatkov30. Pri diseminaciji podatkov je pomemben tudi neposredni stik z uporabniki 
(obiski uporabnikov, telefonski klici, dopisi, telefaksi, uporaba avtomatskega 
telefonskega odzivnika). Poleg obveščanja domače in tuje javnosti izpolnjuje SURS tudi 
številne mednarodne obveznosti in zahteve po podatkih.  
                                                 
29 Alignment of Slovene statistics with the Acquis Communautaire (STAT2000) 
30 Banka statističnih podatkov je komunikacijski sistem na računalniku in podpira veliko bazo agregiranih 
podatkov. SURS skrbi za redno polnjenje obstoječe vsebine ter dodajanje novih vsebin (industrija, 
poslovne tendence).  
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Vsebinsko urejanje publikacij: O izsledkih statističnih raziskovanj obvešča SURS 
javnost v obliki tiskanih gradiv. Izdaja serijske in monografske publikacije, večinoma v 
okviru zbirk oz. podzbirk; vse izhajajo periodično, vendar v različnih časovnih presledkih 
(mesečno, četrtletno, polletno, letno ali občasno) � odvisno od vsebine in namena. V njih 
so objavljeni prvi podatki statističnih raziskovanj, ocene gospodarskih gibanj, izsledki 
rednih in občasnih statističnih raziskovanj, prikazani v prostoru in času. Zbirke publikacij 
so oblikovane po različnih merilih: glede na podobnost v načinu obravnave, namen 
uporabe, vsebinsko sorodnost. Publikacije so praviloma dvojezične, slovensko-angleške. 
Tako so dostopne tudi mednarodni javnosti in podatki v njih so na ta način širše uporabni. 
Vsebino statističnih publikacij SURS nenehno izpopolnjuje in prilagaja evropskim 
statističnim standardom. V publikacijah povzema tudi statistične podatke drugih organov 
in organizacij, pooblaščenih za zbiranje statističnih podatkov. S tem želi uporabnikom 
ponuditi čim celovitejšo informacijo. Pri pripravi podatkov upošteva njihove pripombe in 
želje. 
Letno proizvodnjo z bibliografijo statističnih publikacij predstavi SURS v Katalogu 
statističnih publikacij, ki ga izdaja za preteklo leto. 
 
V letu 2002 je SURS izdal naslednje statistične publikacije: 
Prva statistična objava: 155 številk – 22 različnih naslovov, vse dvojezične (slovenščina, 
angleščina); 
Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji: 12 številk, vse dvojezične 
(slovenščina, angleščina); 
Statistične informacije: 352 številk – 91 različnih naslovov, vse dvojezične (slovenščina, 
angleščina); 
Mesečni statistični pregled: 12 številk, vse dvojezične (slovenščina, angleščina); 
Statistični bilten CESTAT: 2 številki, dvojezičen (slovenščina, angleščina). Publikacijo, ki 
zagotavlja najpomembnejše socialnoekonomske kazalnike za 7 držav članic CEFTE, je 
SURS v letu 2002 prenehal izdajati, ker je s podobno vsebino pripravil novo dvojezično 
publikacijo Statistični bilten CANSTAT. V njej SURS objavlja mednarodno primerljive 
kazalnike za enajst držav kandidatk. V letu 2002 sta bili izdani 2 številki samo v 
elektronski obliki.  
Rezultati raziskovanj: 19 številk, od teh eno številko samo v elektronski obliki; 13 številk 
v slovenščini, 6 dvojezičnih (slovenščina, angleščina);  
Metodološko gradivo: 11 številk; 
Slovenija v številkah 2002: 1. izdaja, 8500 izvodov, dvojezična (slovenščina, angleščina);  
Statistični letopis RS 2002: 1. izdaja, 1200 izvodov, dvojezična (slovenščina, angleščina); 
Slovenska državna statistika – zaupanja vredna in uporabniško usmerjena: 1. izdaja, 
2000 izvodov v slovenščini in različica v angleščini; 700 izvodov. Z njo želi SURS 
približati delovanje slovenske državne statistike širši javnosti in ji predstaviti razvoj, 
zdajšnjo ureditev, vlogo, poslanstvo, vizijo. 
Statistična sporočila: 4 številke; revija izhaja v slovenščini in je namenjena uporabnikom 
državne statistike v najširšem smislu. V njej objavlja SURS razmišljanja o statističnih 
metodah in kritične primerjave različnih statističnih sistemov, aktualne dogodke in druge 
zanimivosti s področja statistike. 
Katalog statističnih publikacij, izdanih v letu 2001: 1 izdaja, dvojezična (slovenščina, 
angleščina). 
 
Služba za publiciranje: V letu 2002 je bilo za objavo v odseku priprave za tisk, 
oblikovanih okoli 1250 različnih primerov publikacij, okrožnic, obrazcev in drugega 
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gradiva. Skupno število oblikovanih in pripravljenih strani za tisk je bilo okoli 11 823 
(formata A4). V tem podatku pa niso zajeti podatki o dopisih, Prvih statističnih objavah itd. 
Stiskanih in v knjigoveznici dodelanih v dokončno obliko publikacij, obrazcev in drugega 
gradiva je bilo okoli 7 923 342 strani formata A4.  
Podatki, dostopni prek elektronskih medijev: V letu 2002 so imeli uporabniki brezplačen 
dostop do splošnih informacij o Uradu na naslovu: http://www.sigov.si/zrs/:  

� z določenim časovnim zamikom (en dan ali manj) 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, prebivalci in državljani, 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 – nastanitvena statistika, indeks prihodka v gostinstvu, izvoz in uvoz 
blaga, trgovina na drobno, prodaja motornih vozil in goriva, vzdrževanje motornih 
vozil, vrednost opravljenih gradbenih del  ter o tedenskih in štirimesečnih 
napovedih objav statističnih podatkov);  

� do kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za nekatera področja statistike, ki 
obsegajo mesečne in letne podatke za obdobje 1992–2002;  

� do seznama in kataloga statističnih publikacij ter do statističnih publikacij, kot so 
Statistični letopis (1996–2002), Slovenija v številkah in Dejstva v številkah, 
Slovenska državna statistika, Popis gostinskih obratov, Letni pregled trgovine, 
CANSTAT Statistical Bulletin;  

� do nekaterih klasifikacij: Standardna klasifikacija dejavnosti, Standardna 
klasifikacija poklicev, Klasifikacija gradbenih objektov, Standardna klasifikacija 
teritorialnih enot, Klasifikacija proizvodov po dejavnosti CPA, Nomenklatura 
industrijskih proizvodov; omogočen je dostop do strežnika za statistične 
publikacije KLASJE; 

� ponujena je povezava na  Banko statističnih podatkov; 
� objavljeni so nekateri rezultati Kmetijskih popisov 2000; 
� Letni program statističnih raziskovanj za leto 2003 – redne in razvojne naloge; 
� Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007; 
� svoje poglavje imajo statistični sosveti in Statistični svet RS ter Statistično 

društvo Slovenije. 
 
Za Popis 2002 je bil odprt poseben portal http://www.gov.si/popis2002/, kjer so 
objavljeni gradivo o popisih in prvi rezultati Popisa 2002. 
 Število uporabnikov statističnih podatkov narašča, posebno tistih, ki imajo možnost 
dostopa do podatkov prek interneta.  
V letu 2002 je bilo zabeleženih prek 1 700 000 zahtevkov za strani (v letu 1996 152  
000). 
Seveda je največ zahtevkov iz Slovenije, relativno veliko pa jih je tudi iz Avstrije, 
Nemčije, Hrvaške in Italije. Največ zahtevkov prihaja prek siol.net, sledi arnes.si, uni-
lj.si, volja.net ter drugih.  
Za leto 2002 to pomeni več kot 100 gigabajtov prenesenih podatkov. 
 
Posredovanje podatkov uporabnikom: V letu 2002 je informacijsko središče, vključno s 
specialno knjižnico statističnega urada, obiskalo blizu 600 uporabnikov, SURS je prejel 
okrog 2300 pisnih zahtevkov po podatkih in dobrih 28 000 telefonskih klicev v zvezi s 
posredovanjem statističnih podatkov. V primerjavi z letom 2001 se je število 
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obiskovalcev informacijskega središča zmanjšalo za skoraj 30 %, za 6 % več 
uporabnikov je iskalo podatke s pisnimi zahtevki in 7 % manj jih je uradne statistične 
podatke iskalo po telefonu, pri čemer avtomatski telefonski odzivnik ni upoštevan – vse 
to zdaj nadomešča dostop do podatkov po internetu.  
SURS razvršča uporabnike v štiri skupine, in sicer: podjetja, javni sektor, splošno javnost 
in raziskovalne institucije. Te skupine se po svojih potrebah in zanimanju za statistiko 
med seboj razlikujejo: uporabniki iz raziskovalnih institucij pogosto za svoje analitično 
delo potrebujejo podrobnejše statistične podatke, ki jih kombinirajo z drugimi, 
statističnimi in administrativnimi podatkovnimi viri; povsem drugače uporabniki splošne 
javnosti potrebujejo aktualne podatke s socialnega in ekonomskega področja v krajših 
časovnih vrstah, ki že sama po sebi, sicer površno, pojasnjujejo pojave v družbi. Iz 
evidence prispelih pisnih prošenj uporabnikov je razvidno, da je zanimanje splošne 
javnosti za statistične podatke zadnja leta čedalje večje. 
 

Skupina uporabnikov Struktura pisnih zahtevkov, prispelih v informacijsko središče 

 1996 2001 2002 

Podjetja 42 % 31 % 24 % 

Javni sektor 35 % 29 % 23 % 

Splošna javnost 16 % 36 % 50 % 

Znan. in razisk. institucije 7 % 4 % 3 % 

 
V informacijskem središču SURS-a, ki se v statističnem uradu najpogosteje srečuje z 
uporabniki, posredujejo podatke tudi po telefonu, in sicer na dva načina: na sprotna, 
krajša in enostavnejša vprašanja uporabnikov odgovarja za to usposobljena oseba, 
uporabnikom pa je na voljo tudi avtomatski telefonski odzivnik z aktualnimi 
kratkoročnimi kazalniki, urejenimi v 9 statističnih področij, in napoved prihodnjih objav 
teh kazalnikov. Iz statistike telefonskega povpraševanja brez upoštevanja avtomatskega 
telefonskega odzivnika SURS ugotavlja, da je ta hiter način dostopa do najaktualnejših 
podatkov priljubljen, vendar z možnostjo večjega dostopa uporabnikov do spletnih strani 
in vse bogatejšo ponudbo uradnih statističnih podatkov na spletu tudi telefon kot 
najpogostejši diseminacijski kanal izgublja svoje prvo mesto v seznamu iskalnih poti do 
podatkov: 
 

Telefonsko povpraševanje po statističnih podatkih  

1997 2001 2002 

17 121 30 132 28 003 

 
Od leta 2002, ko je SURS začel evidentirati tudi pisne zahtevke (klasični dopis, faks, 
elektronsko pošto), ugotavlja, da je uporabnikom vse pomembnejši odzivni čas 
Statističnega urada. Uporabnik namreč pričakuje vse hitrejši odgovor za svoje vprašanje, 
pri tem pa predvideva, da mu bo SURS posredoval podatke na vprašanje, poslano po e-
pošti, na enak način, kar za uporabnika poenostavljeno pomeni: takoj po prejemu njegove 
prošnje. V prvi polovici leta 2002 je 55 % vseh pisnih povpraševanj prispelo po e-pošti.  
Mediji imajo med uporabniki statističnih podatkov poseben položaj – tiskovne agencije, 
televizijske in radijske postaje ter časniki imajo vlogo prenašalca podatkov in informacij 
drugim uporabnikom, predvsem širši javnosti. Z objavami nekaterih podatkov in 
informacij pa mediji sprožajo javno debato in pomagajo pri oblikovanju javnega mnenja. 
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Razumljivo, da je SURS zelo zainteresiran za objave v medijih in v določenem obsegu je 
citiranost SURS-a v medijih premosorazmerna z uporabnostjo statističnih podatkov in 
informacij. Z novinarskimi konferencami SURS obvešča javnost o najaktualnejših 
izsledkih statističnih raziskovanj, o spremembah v metodoloških osnovah statističnih 
raziskovanj in pripravlja komentarje ob objavi podatkov, ki zanimajo širši krog 
uporabnikov in so pomembni tudi za nadaljnje socialnoekonomske analize. V letu 2002 je 
bilo 12 rednih mesečnih novinarskih konferenc in 3 izredne – za objavo prvih podatkov 
Popisa 2002, za sestanek generalnega direktorja Eurostata z generalnimi direktorji 
statističnih uradov držav kandidatk in ob otvoritvi mednarodnega posvetovanja Statistični 
dnevi 2002 v Radencih. Prejemniki gradiva, pripravljenega za udeležence novinarskih 
konferenc, so tudi številne državne institucije, nekatera podjetja in posamezniki. 
 
Na željo uporabnikov organizira SURS predstavitve svoje dejavnosti, t.i. poslanstva 
državnega statističnega urada in organiziranosti državne statistike, ter predstavitve 
posameznih področij statistike. Takega izobraževanja uporabnikov uradnih statističnih 
podatkov so se v preteklem letu udeležile predvsem skupine študentov družboslovnih 
fakultet. Predstavitve so pripravili skupaj svetovalci informacijskega središča in 
strokovnih oddelkov. 
  
Specialna knjižnica SURS-a: Knjižnica spada med specialne knjižnice in je bolj kot 
zunanjim uporabnikom namenjena notranjim uporabnikom, tj. strokovnjakom statističnih 
oddelkov, ki proizvajajo statistične podatke. V knjižnici je na voljo predvsem 
specializirana literatura o statistiki in solidna referenčna zbirka strokovnih slovarjev in 
priročnikov. V letu 2002 je bilo v bazo COBISS31 vnesenih 534 izvodov različnega 
gradiva. Gradivo je dostopno v prostem pristopu in postavljeno po UDK32-ju. Zunanjim 
uporabnikom je na voljo za pregledovanje le v čitalnici informacijskega središča. 
 
Banka statističnih podatkov: Vsebuje približno 1,5 milijarde podatkov z različnih 
vsebinskih področij in je shranjena na IBM-jevem računalniku na CVI-ju. Programsko 
opremo in vsebino Banke statističnih podatkov SURS redno vzdržuje in dopolnjuje v 
sodelovanju z regionalnim statističnim uradom Nirdhrein Westfalen. Najpomembnejši je 
dostop do Banke statističnih podatkov prek interneta. To je tudi razlog, da je zanimanje 
za Banko statističnih podatkov zelo veliko: 50 000 dostopov v letu 2002. Tudi sestava 
uporabnikov je zelo široka, od študentov, posameznih podjetij, občin do ministrstev. 
Internetni dostop je bil večkrat predstavljen možnim uporabnikom (na SURS-u, 
posameznim obiskovalcem, na posvetovanju Statistični dnevi 2002 itd.). Poleg tega pa je 
SURS uporabnike še posebej povabil k samostojnemu pregledovanju in pripravi 
podatkov iz Banke statističnih podatkov.  
 
Nameščen je bil nov vmesni strežnik, ki omogoča zanesljivejše povezave in hitrejši 
dostop. Nova različica Banke statističnih podatkov na internetu uporabniku omogoča še 
dodatne nove funkcije (npr. grafične prikaze, izbiro in tisk delnih tabel ipd.). 

 
Banka Slovenije  

 
17991.05  SDDS: Standard statistične diseminacije podatkov (Full Subscription). 

                                                 
31 Kooperativni online bibliografski sistem in servisi (COBISS) 
32 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 
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V letu 2002 je BS nadaljevala objavljanje standardiziranih statističnih podatkov po 
vnaprej objavljenem koledarju v skladu s standardom objavljanja podatkov MDS. Ta 
tekoče preverja izpolnjevanje tega standarda na slovenski nacionalni strani pri BS, ki 
skrbi za objavo podatkov, metapodatkov in koledarja objav ter za medsebojno 
povezovanje (18. točka LPSR-ja) s SURS-om in MF-jem v skladu s standardom, h 
kateremu je Slovenija pristopila na začetku leta 1997. Izpolnjevanje standarda prispeva k 
mednarodni transparentnosti Slovenije. 
 

Banka Slovenije 
 

17991.06–17991.17 Bilten BS/Monthly Bulletin publikacija; tisk in spletna stran. 
Objave posameznih statistik in drugih statističnih publikacij 
 
BS je tudi v letu 2002 redno objavljala statistične podatke na spletnih straneh (t.i. hitre 
podatke), v statističnem biltenu in publikacijah ter informacijah o neposrednih naložbah, 
plačilni bilanci, finančnih trgih in potovanjih. Podatki plačilne bilance so od julija 2001 
prvič objavljeni na mesečnih tiskovnih konferencah.  
 
 

18 Statistično usklajevanje 
 

Banka Slovenije 
 

18991.01 Usklajevanje33 standarda statističnega objavljanja SDDS-ja 
 
Standard objavljanja podatkov (SDDS) se tudi v letu 2002 ni spremenil, zato je 
usklajevanje zajemalo skrb za redno izpolnjevanje objav v skladu s predpisanim in 
najavljenim ter spremembe v metapodatkih. Medtem pa je BS v letu 2002 nadaljevala 
pripravo podatkov za uvedbo novega standarda o bruto zunanjem dolgu MDS-ja, ki bo 
uveden leta 2003.  

                                                 
33 Koordinacija med Ministrstvom za finance, SURS-om, Uradom za makroekonomske analize in razvoj. 
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Statistični urad RS 
 

R18991.01 Metodološko usklajevanje na področju strukturne statistike podjetij34  
 
SURS redno sodeluje v Eurostatovih usmerjevalnih in delovnih skupinah za razvoj in 
usklajevanje strukturne statistike podjetij v državah članicah in kandidatkah in se tekoče 
seznanja z načrti EU-ja pri statističnem opazovanju poslovne populacije. Sodeluje pri 
izmenjavi izkušenj in reševanju problemov pri vzpostavljanju statističnega sistema, ki bo 
omogočal izpolnjevanje evropske zakonodaje s področja strukturne statistike podjetij. V 
letu 2002 je v okviru Širitvenega projekta EU-ja SURS sodeloval in izpolnil vse zahteve 
v nadaljevanju pilotnega projekta strukturne statistike podjetij v državah kandidatkah. 
SURS je na podlagi sodelovanja z drugimi državnimi institucijami uporabil razpoložljive 
podatke za ocene kazalnikov o poslovanju podjetij. Ena od ovir za razvoj strukturne 
statistike je, da SURS, kljub urejeni zakonski podlagi in dogovoru z Davčno upravo RS, v 
letu 2002 še ni imel individualnih podatkov o poslovnih subjektih iz davčnih virov. 
Redno in pravočasno pridobivanje podatkov o posameznem poslovnem subjektu bi 
pomembno razbremenilo podjetja poročanja za statistični namen in večkratnega 
pošiljanja istovrstnih informacij različnim državnim organom.  
 

Statistični urad RS 
 

R18991.02 Metodološko usklajevanje statistike kratkoročnih kazalnikov 
 
Na področju kratkoročnih statističnih kazalnikov je SURS redno spremljal delo 
Eurostatove delovne skupine držav članic EU-ja za uvajanje evropske uredbe o 
kratkoročnih kazalnikih. Uredba je eden od ključnih pravnih aktov za tekoče statistično 
spremljanje gospodarskih gibanj v EU in območju eura. Zaradi zahtevnih pogojev imajo 
države članice težave z doseganjem zahtev uredbe, tako glede nabora spremenljivk, ravni 
spremenljivk kot tudi zahtevane kakovosti in pravočasnosti. Dominantni uporabnik 
podatkov – Evropska centralna banka (ECB) pa medtem uvaja nove zahteve, predvsem v 
smislu povečevanja števila spremenljivk, periodike zbiranja podatkov ter tudi v smislu 
hitrejše objave podatkov. Delo skupine je osredotočeno na doseganje zakonsko določenih 
rokov in pravočasnosti posredovanja podatkov Eurostatu predvsem za tiste 
spremenljivke, ki jih je ECB opredelil kot prednostne. Pomembno področje delovanja 
skupine je bilo tudi pripravljanje nove uredbe za področje kratkoročnih kazalnikov, ki 
predvideva zbiranje novih kazalnikov, delitev nekaterih kazalnikov na območje Euro in 
Neeuro, prehod iz četrtletnega spremljanja nekaterih kazalnikov na mesečno, skrajševanje 
rokov prenosa podatkov na Eurostat in podobno. 
Tako kot države članice tudi pristopne države ne izpolnjujejo vseh zahtev evropske 
uredbe o kratkoročnih kazalnikih. Dvakrat na leto se ocenjuje napredek na področju 
usklajenosti z zahtevami; SURS je Eurostatu posredoval želene informacije o stanju in 
stopnji usklajenosti z zahtevami evropske uredbe. V letu 2002 je izvedel priprave za 
mesečno spremljanje manjkajočih kazalnikov s področja industrije (prihodek od prodaje, 
nova naročila) in storitvenih dejavnosti (prihodek od prodaje). Na področju statistike 
gradbeništva je raziskovanja vsebinsko uskladil z zahtevami uredbe: začel je 
                                                 
34 Gre za usklajevanje in uporabo obstoječih administrativnih in statističnih virov za spremljanje in 
merjenje rezultatov poslovanja poslovnih subjektov (input/output, investicije, stroški dela, zaposlenost, 
raziskovanje in razvoj, demografija poslovnih subjektov, energenti, specifične spremenljivke za posamezne 
dejavnosti) ter oblikovanje povezanega sistema strukturne statistike podjetij. 
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deflacionirati vrednost opravljenih gradbenih del, nova naročila pa po vsebini in 
definicijah uskladil z uredbo. SURS vedno ne izpolnjuje zahtev po kratkoročnem 
spremljanju gradbenih stroškov (materialnih stroškov, stroškov dela), ker predlog nove 
uredbe na tem delu predvideva zamenjavo gradbenih stroškov s cenami. Takoj po 
sprejetju nove uredbe, ko bodo znane končne zahteve s področja gradbeništva, se bo 
SURS začel pripravljati za doseganje zahtev uredbe tudi na tem področju.  
Na SURS-u so se v jeseni 2001 začele tehnične priprave za elektronsko posredovanje 
podatkov Eurostatu, ki so se v okviru projekta prenosa kratkoročnih kazalnikov okrepile 
v letu 2002. Na Eurostat je začel pošiljati kratkoročne kazalnike v zahtevanem formatu 
GESMES/CB35, po STADIUM-u36. Vse razpoložljive kratkoročne kazalnike pošilja 
SURS prek centralno organizirane diseminacije ob napovedanih datumih. Vzporedno 
poteka priprava definicij in drugih metodoloških pojasnil za vse kratkoročne kazalnike, ki 
bodo na voljo na Eurostatovih spletnih straneh.   
 
 

19 Mednarodno sodelovanje 
 

Statistični urad RS 
 

SURS je v letu  2002 uresničeval vse mednarodne obveznosti, dogovorjene z rednimi 
programi sodelovanja z mednarodnimi institucijami: OECD-jem, OZN-om in njenimi 
specializiranimi in sorodnimi agencijami: ECE-jem37, CES-om38, IMF-jem, ILO-m, 
FAO-m39, WTO-jem, WHO-jem, Unescom, Unicefom. 
  
Sodelovanje z Eurostatom: Ker spada statistika med tista osnovna infrastrukturna 
področja, katerih predpisi in izvajanje morajo biti v celoti usklajeni s predpisi EU-ja 
najkasneje do polnopravnega članstva v EU-ju, je Eurostat pripravil poseben program 
sodelovanja s kandidatkami. Del tega programa je sofinanciran iz proračuna Slovenije, 
del pa iz sredstev programa Phare Multi-beneficiary kot tudi nacionalnega za leto 2000, 
ki se izvaja. Programi oz. projekti so za vsako vrsto pomoči specifični, zato so specifične 
tudi oblike sodelovanja. 
 
Sodelovanje z Eurostatom na osnovi skupnega (multi-beneficiary) programa je v letu 
2002 zajemalo: 

�  (so)financiranje udeležb na sestankih, seminarjih delavnicah in v delovnih 
skupinah na skoraj vseh statističnih področjih v organizaciji Eurostata in OECD-
ja; 

� sofinanciranje in metodološko pomoč pri izvedbi novih pilotnih raziskovanj v 
okviru makroekonomskih, zunanjetrgovinskih statistik in Intrastata ter poslovnih, 
socialnih, kmetijskih in okoljskih statistik ter zaključnih aktivnostih pilotnih 
projektov, ki so bili začeti v letu 2001 (transport, strukturna statistika podjetij, 
demografija malih in srednjih podjetij, harmonizirani indeks HICP, statistika 
javnih financ in drugi); 

� večmesečno izobraževanje (5,5 meseca) delavcev SURS-a v Eurostatu.  
                                                 
35 General statistical Massage for Central Bank 
36 Statistical Data Interchange Universal Monitor (STADIUM) 
37 Economic Commission for Europe – of the United Nations (ECE) 
38 Conference of European Statisticians (CES) 
39 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
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Vse navedene naloge so zahtevale pripravo ustreznih dokumentov, strateških in delovnih 
načrtov, ocen in drugih posebnih in ekspertnih poročil ter številne strokovne in 
organizacijske priprave v SURS-u. 
 
V letu 2002 je na SURS-u potekalo izvajanje novega projekta Usklajevanje slovenske 
statistike z zahtevami EU-ja, in sicer na področjih za razvoj povezanih regionalnih in 
kmetijskih kazalnikov in na strukturnih statistikah plač. Projekt je financiran iz sredstev 
nacionalnega programa Phare za leto 2000 in bo zaključen v letu 2003. 
 
V letu 2002 je SURS v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci in drugimi institucijami 
zagotovil strukturne kazalnike40 za Slovenijo, s katerimi je začela evropska komisija 
spremljati izvajanje Lizbonske strategije tudi za države pristopnice.  
 
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami: SURS redno izpolnjuje vse zahteve 
mednarodnih institucij (vprašalniki, baze podatkov, pojasnila) ter tudi aktivno sodeluje na 
številnih sestankih, konferencah ali seminarjih s strokovnimi prispevki ali mnenji na 
skoraj vseh področjih statistike. Pri poročanju mednarodnim institucijam sodeluje tudi z 
drugimi institucijami iz programa statističnih raziskovanj, zlasti z Banko Slovenije in 
Ministrstvom za finance (Posebni diseminacijski standard), Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve (statistika prebivalstva, nezaposlenosti, zaposlenosti, dela, plače itd.), 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter z drugimi. 
 
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami, zlasti z OECD-jem, je programsko 
usklajeno z agencijami Združenih narodov (FAO/UN-ECE itd.) in Eurostatom zaradi 
medsebojne usklajenosti, programov dela in programov pomoči oz. delitve dela. SURS je 
v letu 2002 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&D41 in inovacijah.  
 
SURS sodeluje v usmerjevalni skupini za Human Development Report Office (HDRO), 
ki vsako leto pripravi poročilo o človekovem razvoju (Human Development Report). 
Poročilo za leto 2002 je bilo ocenjeno kot izjemno dobro. V letu 2003 bo poročilo 
obravnavalo predvsem doseganje t.i. milenijskih razvojnih ciljev. Kot eden glavnih 
problemov pri pomanjkanju podatkov za merjenje milenijskih kazalnikov je predstavljeno 

                                                 
40 Strukturni kazalniki so namenjeni spremljanju uresničevanja splošnih političnih ciljev oziroma napredka 
EU-ja (na področjih: zaposlovanja, inovacij in raziskovanj, gospodarskih reform, socialne povezanosti ter 
okolja), posameznih držav članic in kandidatk. Strukturni kazalniki držav EU-ja so bili evropskemu svetu 
in parlamentu prvič predloženi februarja 2001 kot priloga zbirnega poročila za leto 2000. Strukturne 
kazalnike redno uporablja Generalni direktorat za ekonomske in finančne zadeve (DG ECFIN), prevzemajo 
jih druge politike in dokumenti in imajo izjemno velik politični pomen. Strukturne kazalnike izračunava za 
posamezne države oz. skupine držav zaradi primerljivosti Eurostat po posebni metodologiji in na osnovi 
podatkov, ki jih posredujejo državni statistični uradi. SURS je podatke za strukturne kazalnike prevzel (s 
soglasjem Eurostata) iz podatkovne baze NEW CRONOS. Ker Eurostat izračunava te kazalnike po posebni 
metodologiji, je možno, da se razlikujejo od podatkov, ki jih SURS redno objavlja. SURS je 15. januarja 
2002 v Prvi statistični objavi objavil strukturne kazalnike za obdobje 1995–2002 za Slovenijo in 
primerjalno za EU-15, EU-12, Japonsko in ZDA.  
Več o strukturnih kazalnikih je objavljeno v glasilu Statističnega urada RS Statistična sporočila, februar 
2002, št. 1. 
41 Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti (R&D) 
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merjenje revščine, ker uporabljajo države za to merjenje lokalne valute, na mednarodni 
ravni pa se uporablja PPP (Purchasing Power Parities) in meja en dolar na dan. 
 
Sodelovanje z državami, nastalimi na območju nekdanje SFR Jugoslavije: SURS na 
statističnem področju sodeluje tudi z državami, ki so nastale na območju nekdanje SFR 
Jugoslavije, in sicer kot dajalec tehnične pomoči. Zaradi pomanjkanja sredstev za te 
namene pa je bila v letu 2002 tehnična pomoč tem državam omejena le na sodelovanje s 
Srbijo (izmenjava statistične zakonodaje, študijski obisk v Sloveniji, predstavitev 
slovenske statistike na posebnem sestanku v Beogradu v okviru programa CARDS, na 
pobudo Eurostata), Kosovom (študijski obisk o kmetijskih statistikah), Makedonijo 
(prenos znanja o centralnem registru prebivalstva) ter Hrvaško (v okviru paritete kupne 
moči.)  

Banka Slovenije 
 

192.04 Statistično sodelovanje in tehnična pomoč centralnim bankam 
 
Banka Slovenije v letu 2002 ni bila zaprošena za neposredno tehnično pomoči in/ali 
svetovanje drugim centralnim bankam na statističnem področju, kakor v preteklih letih. 
Njeni predstavniki pa so na ljubljanskem Center of Excellence in Finance predstavnikom 
centralnih bank s področja jugovzhodne Evrope predstavili statistiko zunanjega dolga.  
Centralna banka Španije je v letu 2002 predstavnikom oddelka Finančna statistika Banke 
Slovenije izčrpno predstavila svoj sistem statistike finančnih računov, ki slovi kot eden 
najboljših v Evropi. Poleg tega so predstavniki Banke Slovenije v letu 2002 izkoristili 
tudi možnost obiska centralne banke Francije, kjer so jim predstavili sistem zbiranja 
podatkov za plačilno bilanco po neposrednem poročanju.  
 
Predstavnik Banke Slovenije se od leta 2001 redno dvakrat letno udeležuje plenarnih 
zasedanj Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB) 
ter usklajevanja strateških vprašanj evropske finančne statistike med predstavniki 
statističnih uradov in statističnih oddelkov centralnih bank EU-ja in pridruženih članic ter 
Eurostata in ECB-ja.  
Na konferenci Irving-Fisher Committee-ja, ki predstavlja forum za statistična vprašanja 
centralnih bank, v Baslu, avgusta 2002, je predstavnik Banke Slovenije sodeloval s 
pisnim prispevkom Organization of data collection process in a new environment for 
Balance of payment statistics o neposrednem poročanju podatkov za plačilno bilanco in 
bilanco stanja mednarodnih naložb. 
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20 Priprava na pristop k EU-ju 
 

Statistični urad RS 
 
Skupna zakonodaja EU-ja (acquis communautaire), ki jo mora sprejeti Slovenija do 
vstopa v EU, je vsebinsko razdeljena na področja, zato je Vlada RS določila vodje in 
člane 31 delovnih skupin, ki jih sestavljajo predstavniki posameznih ministrstev ter 
predstavniki delodajalcev in delojemalcev. SURS je odgovorni nosilec za 12. delovno 
skupino – Statistiko. Za področje statistike je SURS tudi v letu 2002 pregledal 
usklajenost domače zakonodaje z evropsko (t.i. screening) ter poročal o uresničevanju 
vsebine pogajalskih izhodišč. Pripravil je vsebino za revizijo Državnega programa RS za 
prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, vsebino Rednega poročila o napredku 
Slovenije za leto 2002 ter poročilo o institucionalni usposobljenosti. 
 
SURS je vključen v Pododbor za ekonomska in monetarna vprašanja, gibanje kapitala in 
statistiko. Njegova naloga je med drugim, da predstavnike EU-ja pred pripravo rednega 
letnega Poročila o napredku seznani z napredkom Slovenije na področjih, ki jih 
predstavlja. Predstavnik SURS-a na pododboru redno sodeluje z obširno vsebino o 
doseženem napredku na področju statistike.  
 
Na osnovi seznama predpisov delovne skupine 12 Statistika, avgusta 2002, ter dodanih 
novo sprejetih aktov evropskih skupnosti, je bila za področje statistike doslej opravljena 
strokovna redakcija čez 120 aktov, v obsegu 1765 strani Uradnega lista Evropskih 
skupnosti (v nadaljevanju UL).  
 
SVEZ je aprila 2003 obvestil SURS o sporočilu iz Bruslja, ki navaja, da je za področje 
statistike (kjer velja preko 240 pravnih aktov ES), potrebno prevesti 97 pravnih aktov ES 
v skupnem obsegu 1308 strani OJ. Od tega je bilo doslej prevedeno 55 % aktov (725 
strani OJ), strokovna redakcija je bila opravljena za 54 % aktov, pravna redakcija pa le za 
12 % aktov.  
 
Doslej je pri pripravi slovenskih različic pravnih aktov ES s področja statistike vse faze 
dela prešlo 22 pravnih aktov Evropskih skupnosti, katerih slovenske inačice so dosegljive 
na http://surs_web, do njih pa se pride po naslednji poti: vsebina, projekti, 
prevodi_STAT_Zakon_EU.  
 
Sestavni del strokovnih redakcij aktov je tudi izdelava glosarja za navedeni akt. SVEZ 
vnese te izraze, ki jih predlagajo ministrstva in organi v sestavi, v skupno nacionalno 
bazo izrazov, poznano pod imenom Evroterm, ki se nahaja na naslovu 
http://www.sigov.si/evroterm 
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22 Statistično raziskovanje 
 

Statistični urad RS 
 
R22991.01 Razvoj vzorčenja po standardih za statistične potrebe 
 

� Za vzorce anket in gospodinjstev je SURS uporabljal v letu 2002 na novo 
pripravljen prostorski okvir za izbor enot na prvi stopnji ter ga dopolnil s 
potrebnimi postopki za čimbolj enostavno vzdrževanje. Pred izvedbo Popisa 2002 
so bile vzorčne enote usklajene tudi z novo nastalimi popisnimi okoliši. Vzorčenje 
oseb in gospodinjstev poteka po standardiziranih postopkih. 

� Opravljene so bile podrobne analize vzorcev oseb in gospodinjstev, zlasti Ankete 
o porabi časa, Ankete o delovni sili in Ankete o porabi v gospodinjstvih, ki so 
prinesle nekatere izboljšave na področju uteževanja vzorcev. 

� Na področju telefonskih vzorcev oseb in gospodinjstev je SURS začel analizo 
podatkov razširjenosti telefonske mreže v primerjavi z razširjenostjo mobilne 
telefonije. Opravljene so bile prve analize o možnostih vključitve mobilnih 
telefonov v anketiranje. Delo se bo nadaljevalo v letu 2003. 

� Na področju vzorcev podjetij je SURS standardiziral možne tipe odgovorov (t.i. 
statuse podjetij v anketah), ki se bodo v praksi uporabljali od januarja 2003. 
Standardni tipi omogočajo standardizacijo postopkov, povezanih z vzorčenjem, 
po fazi zbiranja podatkov. 

� Pri vzorčenju podjetij za potrebe izračuna kratkoročnih poslovnih kazalnikov je 
SURS pripravil posebno bazo podjetij, ki služi za bolj ažuren izbor in rotacijo 
vzorcev. Vzorci za kratkoročne poslovne kazalnike so tako standardizirani in 
visoko odzivni glede na informacije s terena. 

� V letu 2002 izvedeni Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj bo v 
prihodnosti služil tudi kot vzorčni okvir za nekatere ankete oseb in gospodinjstev, 
zato je SURS v letu 2002 pripravil standardne postopke, po katerih se pripravljajo 
vzorci iz popisnih baz. 

� Opravljene so bile podrobne analize vzorcev na področju statistike dela in uveden 
nov vzorčni načrt pri raziskovanju ZAP-M42 za samostojne podjetnike in mala 
podjetja. 

 
 

Statistični urad RS 
 
R22991.02 Razvoj metod za desezoniranje43 in analizo časovnih vrst 
 
Delo, začeto v letu 2001, se je nadaljevalo v letu 2002. Razvojno delo je potekalo na 
področju desezoniranja časovnih vrst. Za določene časovne vrste so bili vpeljani 
izboljšani modeli. Hkrati z uvedbo novih metod desezoniranja je potekalo tudi 
usposabljanje delavcev za uporabo statističnih paketov za desezoniranje. Prvi koraki so 
bili narejeni za vzpostavitev arhiva časovnih vrst. 

                                                 
42 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah in družbah, podjetjih in organizacijah. 
43 Desezoniranje je postopek, pri katerem v časovni vrsti prepoznamo in iz nje odstranimo sezonsko 
komponento. 
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Statistični urad RS 
 
R22991.03  Merjenje kakovosti podatkov v statističnih raziskovanjih 
 
V letu 2002 je SURS prevedel zadnjo razpoložljivo različico Eurostatovega standardnega 
poročila o kakovosti skupaj z opombami in priročnim slovarjem za to področje. Za nekaj 
področij so bila poročila o kakovosti že pripravljena: Anketa o delovni sili, Anketa o 
stroških dela, Strukturna poslovna statistika. Pripravljene so bile tudi osnove poročila o 
kakovosti za Popis 2002. Delo na področju neodgovora (kot ene od sestavin kazalnikov 
kakovosti) se je nadaljevalo na vseh področjih (osebe, gospodinjstva, podjetja in kmetije). 
 

Statistični urad RS 
 
R22991.04 Razvoj metod za vstavljanje manjkajočih podatkov (imputacija) 
 
Pri anketnih raziskovanjih je možno, da nekatere enote ne želijo sodelovati v 
raziskovanjih ali pa ne želijo odgovoriti na posamezna anketna vprašanja. Tovrstne 
probleme rešuje SURS z uteževanjem in/ali vstavljanjem podatkov. Razvoj na tem 
področju se je nadaljeval. Pripravljene so bile metode vstavljanja manjkajočih podatkov 
za Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2002, ki so upoštevale tako 
metodologijo s področja vstavljanja kot tudi posebnosti področja (npr. stopnje 
neodgovora spremenljivke in enote). Razvoj je potekal na vseh področjih: ankete oseb in 
gospodinjstev (zlasti Anketa o porabi časa, Četrtletna anketa o potovanjih, Anketa o 
porabi v gospodinjstvih), ankete podjetij (Mesečno raziskovanje v trgovini na drobno, 
Mesečno raziskovanje v gostinstvu, itd.), ankete kmetij (strukturni popis kmetij).  
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
R22991.05 Razvoj oziroma revizija metodologije zbiranja podatkov iz 
računovodskih izkazov posameznih poslovnih subjektov v skladu z veljavno 
zakonodajo 
 
Zaradi sprememb zakonodaje in drugih predpisov na področju sestavljanja in predlaganja 
letnih poročil poslovnih subjektov je AJPES44, ki je od APP-ja prevzel opravljanje vseh 
statistično-informativnih nalog, za poslovne subjekte izdelal nove poenotene obrazce za 
predložitev podatkov iz letnih poročil za leto 2002. Poenotene obrazce je AJPES pripravil 
v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo. Pri pripravi poenotenih obrazcev za 
predložitev podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih 
samostojnih podjetnikov posameznikov je AJPES sodeloval tudi s SURS-om, Uradom za 
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Banko Slovenije.  
 
V zvezi s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za leto 2002 za državno statistiko in 
javno objavo je AJPES pripravil tudi Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil 
in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 
                                                 
44 AJPES je nova institucija, ustanovljena je bila v juliju 2002. Od Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet (APP) je prevzela opravljanje statistično-informativnih nalog: zbiranje, obdelavo in posredovanje 
podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov in izvajanje raznovrstnih statističnih raziskovanj. Vodi 
različne registre in evidence podatkov; najpomembnejši med njimi je Poslovni register Slovenije, ki ga je 
prevzela od  SURS-a. Opravlja tudi še druge, za državo pomembne naloge. 
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200245, Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava 
za leto 200246 in Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev za leto 
200247. Skupaj z metodološkimi navodili je objavil tudi poenotene obrazce za predložitev 
podatkov iz letnih poročil.  
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
R22991.06 Aktivnosti za vpeljavo sodobnih načinov predlaganja podatkov 
poročevalskih enot pri pošiljanju podatkov 
 
V letu 2002 je AJPES izdelal tudi nove aplikacije za predložitev letnih poročil na 
elektronski način. Z neposrednim vnosom podatkov prek spletne strani AJPES-a bodo 
lahko podatke iz letnih poročil za leto 2002 predložili vsi poslovni subjekti, to so 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, neposredni in posredni 
proračunski uporabniki, pravne osebe zasebnega prava in društva (v letu 2002 je bil ta 
način predložitve podatkov iz letnih poročil za leto 2001 na voljo samo gospodarskim 
družbam in proračunskim uporabnikom). AJPES bo vsem poslovnim subjektom, razen 
proračunskim uporabnikom, zagotovil tudi predložitev podatkov iz letnih poročil na 
disketi v Excelovi datoteki.  
 
 

24 Registri 
 

Statistični urad RS 
241.01 Poslovni register Slovenije (PRS) 
Poslovni register Slovenije (PRS) je bil vzpostavljen v skladu z Zakonom o poslovnem 
registru Slovenije48 kot podatkovna zbirka vseh poslovnih subjektov in njihovih delov s 
sedežem na območju Republike Slovenije, ki je združila podatke prejšnjih registrov 
gospodarskih in drugih pravnih subjektov: registra organizacij in skupnosti (ROS) ter 
enotnega registra obratovalnic (ERO). Tehnično je izpeljan kot relacijska podatkovna 
baza ORACLE. Do 15. julija 2002 ga je vodil in izkazoval SURS. V skladu z Zakonom o 
plačilnem prometu49 je 15. 7. 2002 vodenje PRS-ja prevzel AJPES ter postal tudi uradni 
upravljavec PRS-ja. 
 
V letu 2002 je do oddaje PRS-ja SURS tekoče vodil in izkazoval podatke PRS-ja v 
skladu z Zakonom o poslovnem registru Slovenije in Uredbo o vodenju in vzdrževanju 
Poslovnega registra Slovenije. Pri tem je tekoče usklajeval, dopolnjeval in izboljševal 
kakovost podatkov ter tehnične postopke vodenja PRS-ja v skladu z zakonskimi predpisi. 
Okrepljeno in racionalizirano je bilo sodelovanje  z nekaterimi primarnimi registrskimi 
organi. Uspešno je zadovoljeval potrebe širšega kroga uporabnikov, ki so uporabljali 
njegove podatke. Največje uporabnike podatkov PRS-ja je SURS po dogovoru z AJPES-
om oskrboval vse do konca leta 2002. Dajal je razna metodološka in vsebinska pojasnila 
o zajetju in razvrstitvi po šifri glavne dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov v 
PRS-ju. Sodeloval je pri pripravi raznih predpisov, postopkov in razreševanju različnih 
                                                 
45 Uradni list RS, št. 15/03 
46 Uradni list RS, št. 95/02 
47 Uradni list RS, št. 87/02 
48 Uradni list RS, št. 13/95 
49 Uradni list RS, št. 30/02 
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problemov vodenja vpisnikov in evidenc za samostojne podjetnike in druge fizične osebe, 
ki opravljajo različne dejavnosti. Posebno pozornost je posvetil pripravi prenosa vodenja 
PRS-ja na AJPES. 
 
Predaja poslov in tekoče dokumentacije vodenja PRS-ja je bila opravljena po skrbno 
pripravljenem programu prevzema nalog vodenja PRS-ja. S tem programom so bili 
določeni vsebina, način in obveznosti o izmenjavi podatkov, zagotovitev potrebnega 
števila delavcev, prostorov in opreme za nadaljnje nemoteno vodenje PRS-ja na AJPES-
u. 
 
SURS še vedno uporablja PRS kot osnovni administrativni register za svoje potrebe. 
Istočasno potekajo pospešene organizacijske, vsebinske in metodološke priprave za 
ustanovitev in vodenje poslovnega registra za statistične namene, ki bo zajel poslovno 
populacijo v skladu z definicijami statističnih enot. Vpis enot v statistični poslovni 
register ne bo imel nobenih pravnih implikacij. Posamezni podatki bodo zakriti in 
varovani in se bodo uporabljali izključno v statistične namene. Izkazovali se bodo v 
skladu s standardi za definicijo statističnih enot in le v agregatnih oblikah.     
Komisija za razvrščanje po dejavnosti: Komisija za razvrščanje po dejavnosti je imela v 
letu 2002 pet sestankov. Težišče dela komisije je bilo reševanje metodoloških vprašanj in 
manj razvrščanje nejasnih primerov. Predlagala je, naj se zato preimenuje v komisijo za 
metodološka vprašanja SKD-ja, ker bo tako delovanje pomembno pri notranjem 
usklajevanju in razvijanju klasifikacij. 
 

Statistični urad RS 
 
241.02 Demografija malih in srednje velikih podjetij  (DOSME50) 
 
V letu 2002 je SURS zaključil sodelovanje v mednarodnem projektu Demography of 
Small and Medium Enterprises (DOSME), ki je proučeval demografijo poslovnih 
subjektov v enajstih državah udeleženkah projekta. Projekt se je po predpisani 
metodologiji izvajal pod okriljem Eurostata že od leta 1995. Izvajanje zadnjih treh 
raziskovanj v okviru projekta je potekalo pretežno v letu 2001 in je bilo zaključeno do 
konca januarja 2002. Eurostat je prejel podatke v predpisani obliki obenem s poročilom 
21. februarja 2002. Po načrtu je Eurostat novembra 2002 pripravil agregirane rezultate za 
vse sodelujoče države. SURS je na podlagi Eurostatovih podatkov objavil povzetek 
rezultatov v Statističnih informacijah decembra 2002. Raziskovanje se nadaljuje tudi v 
letu 2003.  

                                                 
50 Namen tega raziskovanja je analiziranje in ugotavljanje stanja in razvoja populacije poslovnih subjektov. 
V panelni vzorec so zajeta vsa velika podjetja, 53 % srednjevelikih (ali 60 % zaposlenih) in 14 % malih 
podjetij (ali 23 % zaposlenih). Z vzorcem je pokritih 33 % podjetij vzorčnega okvira ali 75 % zaposlenih v 
predelovalnih dejavnostih.   
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Statistični urad RS 
 
R24991.06 Statistični register aktivnega prebivalstva51 
 
SURS je izboljševal kakovost podatkov registra. Podatki registra so bili uporabljeni pri 
pripravi predpopisne baze pri Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 
2002 in pri poskusnem raziskovanju o strukturi plače, ki je bila izvedena v okviru 
projekta STAT2000. Podatki registra bodo uporabljeni tudi pri izvedbi redne raziskave o 
strukturi plače za leto 2002 (glej modul 322.04). Na manjšem delu podatkov registra je 
bila izvedena kontrola kakovosti kodiranja podatkov poklica, ki ga kodirajo sama 
podjetja .  
 
V letu 2002 je SURS nadaljeval priprave postopkov in metodoloških osnov za izračun 
mesečnih podatkov o številu delovno aktivnega prebivalstva iz podatkov registra. Te 
aktivnosti bo nadaljeval tudi v letu 2003. 
 
Statističnemu svetu RS je bila na 4. seji (26. 2. 2002) predstavljena uporaba 
administrativnih podatkov pri analizah trga dela. Pri tem so se člani Sveta seznanili z 
velikimi analitičnimi možnostmi, ki jih omogoča slovenska registrsko usmerjena državna 
statistika s povezovanjem raznih virov za statistične in analitične potrebe. Državna 
statistika, ki uporablja registrske podatke, je veliko bolj fleksibilna v zadovoljevanju 
potreb države po statističnih podatkih, prav tako pa bi bile brez možnosti uporabe 
podatkov z identifikacijami iz administrativnih evidenc bolj obremenjene tudi 
poročevalske enote. Ob tem je Svet sprejel sklep, da opozarja na pomen spoštovanja 
statističnih standardov, ki so bili sprejeti doma in mednarodno v zvezi z uporabo 
statističnih podatkov. Slovenska registrsko usmerjena statistika z možnostjo povezovanja 
različnih virov na ravni mikropodatkov ponuja veliko do zdaj še neizkoriščenih možnosti 
za dodatne analize. Za izkoriščanje teh možnosti Svet podpira zakonsko ureditev 
analitične funkcije ter njeno organizacijsko in kadrovsko krepitev za potrebe ministrstev 
in drugih uporabnikov. Hkrati priporoča SURS-u, da v čim bolj pomaga uporabnikom in 
hkrati skrbi za konsistentnost podatkov. 

                                                 
51 Več o tem Novak, T., Polanec - Strnad, I. (2001): Merjenje delovne aktivnosti z uporabo delovne 
aktivnosti z uporabo administrativnih virov – statistični register delovno aktivnega prebivalstva.  Novo 
tisočletje – pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov. 11. statistični dnevi, 
Radenci, 26.–28. november 2001, Str.295–305. 
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25 Varstvo podatkov in statistična zaupnost 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 je bilo pripravljeno besedilo predloga Pravilnika o postopkih in ukrepih za 
varstvo podatkov, zbranih s programom statističnih raziskovanj na SURS-u. 
 
S tem pravilnikom SURS ureja notranjo organizacijo dela na način, da se zagotavlja 
varstvo podatkov, zbranih s programom statističnih raziskovanj, z namenom, da se 
prepreči nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba, uničenje, spreminjanje in 
posredovanje podatkov. Varstvo podatkov obsega tehnike, pravila in postopke za 
preprečevanje nepooblaščenih posegov v podatkovne zbirke SURS-a. Pravilnik 
opredeljuje varstvo podatkov pri njihovi izmenjavi s pooblaščenimi izvajalci programa 
statističnih raziskovanj znotraj države in mednarodno, pri zbiranju in obdelovanju 
podatkov ter pri posredovanju podatkov uporabnikom. 
 
S tem pravilnikom je bil na SURS-u določen način varovanja: 

� individualnih podatkov, zbranih z izvajanjem programa statističnih raziskovanj,  
� agregiranih statističnih podatkov pred rokom objave in  
� agregiranih statističnih podatkov, iz katerih je možno razbrati individualne 

podatke.  
 

Pri posredovanju kakršnihkoli podatkov iz sistema državne statistike za kakršenkoli 
namen veljajo načela statistične zaupnosti. Načelo statistične zaupnosti pomeni, da 
uporabnikom izven sistema državne statistike ne sme biti posredovan noben podatek, ki 
bi se ga dalo pripisati določeni enoti opazovanja oziroma ki bi to posredno omogočal. 
Pri posredovanju podatkov znotraj sistema državne statistike ne velja načelo statistične 
zaupnosti. Upošteva se zakonsko dana možnost izmenjave individualnih podatkov z 
identifikacijo za potrebe izvajanja programa statističnih raziskovanj. Taka izmenjava 
podatkov poteka po medsebojno dogovorjenih prevzemnih postopkih.  
Pravilnik predvideva ustanovitev odbora za varstvo podatkov kot svetovalnega telesa 
generalnega direktorja SURS-a. Člani odbora so strokovnjaki iz SURS-a in strokovnjaki 
pooblaščenih izvajalcev ter zunanji strokovnjaki.  
Naloge odbora so:  

- skrb za izvajanje pravilnika in drugih predpisov s področja varstva podatkov, 
- obravnavanje zadev in svetovanje predstojniku SURS-a o vprašanjih, ki jih ni 

mogoče rešiti s splošnimi pravili s področja varstva podatkov; 
- poročanje predstojniku SURS-a in Statističnemu svetu RS o stanju na področju 

varstva podatkov v SURS, najkasneje do 30. aprila v tekočem letu za preteklo 
leto. 
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Statistični urad RS 
 
R251.02 Statistične metode varovanja52 pred razkritjem podatkov (disclosure 
control) 
 
V letu 2002 je SURS nadaljeval delo v zvezi s statističnim zakritjem podatkov in uporabo 
različnih metod, s katerimi se podatki lahko zakrijejo (zakrijejo se lahko mikropodatki ali 
tabele). Na SURS-u je bil uveden programski paket za zakrivanje podatkov �-Argus in  
�-Argus, pripravljena so bila navodila za uporabo in predstavljena širšemu krogu 
zaposlenih na SURS-u. Metode zakritja so bile uporabljene v nekaterih statističnih 
raziskovanjih (npr. Anketi o kriminaliteti), prvič pa tudi v poslovni anketi (ZAP-4). 
Pripravljena so bila navodila za zakrivanje popisnih podatkov, zakriti so bili tudi prvi 
rezultati Popisa 2002 (objavljeni junija 2002). 
 
 
 

II    DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE 
 
 

31 Prebivalstvo 
 

Statistični urad RS 
 
311.01 Število prebivalcev Slovenije  
 
Leta 2000 je začel delovati prenovljeni Centralni register prebivalstva (CRP). SURS je 
moral zato nekoliko spremeniti ustaljene poti demografskih vprašalnikov. V letu 2002 se 
je nadaljevalo delo na področju priprav predlogov sprememb demografskih raziskovanj, 
ki so potrebne zaradi uskladitve z mednarodnimi priporočili in zaradi posledic prehoda 
CRP-ja na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Delo na tem področju je bilo 
usmerjeno v analizo administrativnih virov in uradnih evidenc za področje 
prebivalstvene statistike, da bi dosegli metodološko primerljivost četrtletno in letno 
objavljenih prebivalstvenih podatkov s podatki, zbranimi s Popisom prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 (v nadaljevanju Popis 
2002). Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi pripravi in vzpostavitvi sistema 
tabeliranja za število prebivalstva po starosti in spolu za različne teritorialne enote in 
obliki posredovanja le-teh uporabnikom. Pri tem delu je SURS ves čas intenzivno, 
skladno s svojo organizacijo, sodeloval z delavci oddelka CRP-ja na MNZ-ju. 
Urad za upravne notranje zadeve na MNZ-ju je SURS-u posredoval svoje podatke o 
pridobitvi državljanstva, azilantih ter četrtletne podatke o tujcih in osebah z začasnim 
zatočiščem v Sloveniji.  
 
V okviru demografskih statistik potekajo naslednja statistična raziskovanja: prijava 
rojstva/smrti, priznanje in ugotovitev očetovstva, posvojitev otroka, prijava sklenjene 
zakonske zveze, pregled o naravnem gibanju prebivalstva. 

                                                 
52 Vpeljava statističnih metod, s katerimi preprečujemo razkritje individualnih podatkov v 
deindividualiziranih mikropodatkovnih bazah in v makropodatkih. 
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Statistični urad RS 
R311.01 Kontrola kakovosti podatkov o prebivalstvu 
 
V letu 2001 in 2002 je bil v sodelovanju z Oddelkom za vzorčenje izbran vzorčni načrt 
in vzorec za testiranje obsega zajema in kakovosti podatkov, zbranih s Popisom 2002. 
Neposredno po Popisu 2002, in sicer od 16. do 23. aprila, je bil izveden kontrolni popis v 
100 popisnih okoliših (v 47 različnih območnih popisnih centrih). Zajel je 0,7 % 
prebivalstva Republike Slovenije. Namenjen je bil kontroli zajetja popisnih enot in 
kontroli s popisom zbranih podatkov in ga je izvajalo 110 kontrolorjev, izbranih izmed 
popisovalcev, ki so že sodelovali pri popisovanju od 1. do 15. aprila. SURS ga je izvedel 
brez pogodbenega izvajalca. Pri izvedbi in organizaciji je SURS sodeloval z območnimi 
popisnimi komisijami (kadrovanje, prevzem in oddaja gradiva) in Pošto Slovenije, ki je 
poskrbela za obveščanje v kontrolo zajetih gospodinjstev na določenih naslovih.  

Obdelava s kontrolnim popisom zbranih podatkov bo predvidoma potekala v dveh 
korakih. Najprej bo primerjan zajem števila popisnih enot pri popisu in kontrolnem 
popisu. V drugem koraku bodo primerjani podatki, ki so bili zbrani pri popisu, s podatki 
zbranimi pri kontrolnem popisu. Rezultati obeh primerjav bodo objavljeni predvidoma 
aprila 2004. 

Statistični urad RS 
R311.03 Tablice umrljivosti53 
 
SURS je v sodelovanju z Oddelkom za vzorčenje, anketno metodologijo in modele prvič 
izdelal skrajšane tablice umrljivosti za posamezne statistične regije. V letu 2002 je 
pripravil skrajšane tablice umrljivosti za obdobje 2000/2001 in nadaljeval  priprave za 
izdelavo novih popolnih tablic umrljivosti za Slovenijo. Tablice so v pogojih tržnih 
pristopov v letu 2001 začeli intenzivno uporabljati delodajalci in zavarovalnice 
(dohodnine, nezgodna zavarovanja ipd.). 
 

Statistični urad RS 
 
312.01 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 
2002 – POPIS 
 
Slovenija je ena od redkih držav, ki imajo na voljo dva vira podatkov o številu 
prebivalstva. Prvi vir so popisi prebivalstva, ki se na našem ozemlju izvajajo že od leta 
1875, drugi vir podatkov pa zagotavlja register prebivalstva, ki je bil uveden leta 1953. S 
popisi prebivalstva zbira SURS podatke o številčnem stanju in osnovnih sestavah 
prebivalstva in gospodinjstev.  
 
Popis 2002 je bil v Sloveniji prvotno načrtovan za leto 2001, saj bi s tem še naprej sledili 
mednarodnim priporočilom, vendar je moral SURS zaradi omejenih finančnih sredstev 
izvedbo popisa prestaviti na leto 2002. Tako je od 1. do 15. aprila 2002 v sodelovanju z 
upravnimi enotami uspešno izvedel Popis 2002 na kritični trenutek 31. marca 2002 ob 
24.00. Popis 2002 je bil prvi v samostojni Sloveniji in je bil izveden v skladu z 

                                                 
53 Za izračunavanje pričakovanega trajanja življenja. Izdelava izračunov popolnih in skrajšanih tablic 
umrljivosti. 
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mednarodnimi priporočili54 ter Zakonom o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 200255. Za razbremenitev prebivalcev pri 
posredovanju določenih podatkov in hkrati zaradi zmanjšanja  stroškov Popisa 2002 v 
vseh fazah dela je SURS uporabil nekatere administrativne in statistične podatkovne 
zbirke56. Popisovanim osebam je bila prvič ponujena možnost, da na nekatera vprašanja v 
popisnih vprašalnikih same vpisujejo odgovore (t.i. Samopopis). Posebnost Popisa 2002 
je bil tudi način zbiranja podatkov o narodni/etnični pripadnosti in veroizpovedi za vse 
osebe, stare 14 let in več, ki so bile v času popisovanja oz. obiska popisovalca v 
gospodinjstvu odsotne, ali v navzočnosti drugih članov gospodinjstva oz. popisovalca 
niso želele odgovoriti na vprašanji o narodni/etnični pripadnosti in veroizpovedi. 
Popisovalec je za vsako tako osebo v gospodinjstvu pustil Izjavo o narodni/etnični 
pripadnosti in veroizpovedi in kuverto s plačano poštnino. Načrtovana je bila tudi 
vzpostavitev registra stanovanj57 in gospodinjstev, kar ni bilo uresničeno zaradi odločitve 
Ustavnega sodišča Slovenije, da popisnih podatkov ni dovoljeno uporabiti za druge 
namene, razen statističnega58.  
 
SURS je pripravil organizacijo Popisa 2002 za izvedbo na terenu59. V ta namen so bili 
oblikovani območni popisni centri in imenovani člani območnih popisnih komisij. Le-ti 
so na osnovi razpisa SURS-a izbrali ustrezno število območnih inštruktorjev (970) in 

                                                 
54 Pri primerjavi podatkov Popisa 2002 s podatki predhodnih popisov bo treba upoštevati, da se je definicija 
prebivalstva s časom spreminjala. V Popisu 2002 so upoštevana mednarodna priporočila za popise, po 
katerih se kot prebivalstvo države upoštevajo samo tiste osebe, ki na njenem ozemlju dejansko prebivajo. 
Tako v Popisu 2002 kot prebivalci Slovenije niso več upoštevane osebe, ki imajo v Sloveniji stalno ali 
začasno prebivališče, vendar že več kot eno leto prebivajo v tujini (zdomci). SURS je po tej metodologiji 
preračunal tudi podatke popisa 1991. Poleg tega se je pri Popisu 2002 pri opredelitvi prebivalca Slovenije 
prvič upoštevalo tudi trajanje bivanja v Sloveniji in tako se je kot prebivalca Slovenije upoštevalo tudi tiste 
priseljene osebe, ki v Sloveniji prebivajo vsaj eno leto, ne glede na to, ali imajo v Sloveniji prijavljeno 
prebivališče.  
55 Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01 
56 SURS je oblikoval posebno bazo podatkov, imenovano PREDPOPISNA BAZA, in v njej združil podatke 
različnih administrativnih in statističnih virov, ki so bili uporabljeni za predizpis identifikacij popisnih 
vprašalnikov, za predizpis naslovov oz. priimkov  in imen ter za označitev tistih vprašanj na popisnem 
vprašalniku za osebo (P-3), za katere so bili podatki predhodno zagotovljeni. V ta namen je SURS uporabil 
podatke Centralnega registra prebivalstva (CRP), Registra stalnega prebivalstva (RSP), Registra prostorskih 
enot (RPE), Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), Poslovnega registra Slovenije, 
Registra brezposelnih oseb, statistično raziskovanje o vpisu študentov ter podatke iz Popisa 1991.  
SURS je pripravil in notranje uskladil šifrante za potrebe Popisa 2002 in jih ustrezno pripravil za prenos na 
strežnik za statistične klasifikacije (KLASJE). Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki je 
pripravila šifrant mestnih naselij, nemestnih naselij in mestnih območij. 
57 V EU-ju je vse več stanovanjskih študij, saj je stanovanje prepoznano kot eden ključnih dejavnikov boja 
proti socialni izključenosti (uradno sporočilo stanovanjskih ministrov držav EU-ja v Parizu, septembra 
2002).  
58 Določba 5. člena Zakona o popisu, ki se je nanašala na določitev identifikacije stavb in stanovanj za 
potrebe vzpostavitve registra stavb in stanovanj, je bila v celoti razveljavljena. Določbo 23. člena je sodišče 
delno razveljavilo in s tem preprečilo, da bi podatke, zbrane s popisom, v okviru svoje pristojnosti 
uporabila Geodetska uprava RS in MNZ, ki sta v skladu s posebnim zakonom pristojna za vzpostavitev 
registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev.  
59 SURS je pripravil metodologijo in vsebino popisa s podrobnimi navodili za delo izvajalcev popisa na 
terenu (državnih inštruktorjev, članov območnih popisnih komisij, območnih inštruktorjev in 
popisovalcev). V sklopu  opredelitve vsebine popisa so bile ob upoštevanju mednarodnih priporočil in 
nacionalnih potreb določene vsebine popisnih vprašalnikov (za stavbo, stanovanje, osebo), pomožnih 
popisnih obrazcev (seznam oseb v gospodinjstvu, prvi rezultati, seznam oseb, seznam stavb in stanovanj), 
navodil za samopopis, Navodil za popisovanje in drugih spremljajočih popisnih gradiv (pooblastila za 
izvajalce popisa, obvestila o ponovnem obisku, razni seznami…).  
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popisovalcev60 (8 698) ter nujnih rezerv za delo na terenu v času popisovanja. Območne 
popisne komisije so s SURS-om sodelovale tudi pri pripravi in izvedbi izobraževanja za 
izvajalce Popisa 2002 na terenu. Poleg tega so v sodelovanju z državnimi inštruktorji 
(61) poskrbele za prevzemanje, razdeljevanje, hranjenje in zbiranje popisnega gradiva. 
 
SURS je v sodelovanju s pogodbenikom elektronsko zajel s popisnimi vprašalniki zbrane 
podatke (s pomočjo skeniranja popisnih vprašalnikov in transformacije podatkov iz 
papirnatega vira v elektronsko obliko); obdelal popisne podatke (vključuje avtomatsko 
kodiranje oz. računalniško podprto kodiranje, formalne in logične kontrole, kontrole 
popolnosti šifriranja besedilnih podatkov, avtomatizirano kontrolo pravilnosti 
identifikacij); vzpostavil popisno bazo; pripravil tri izhodne datoteke: datoteko s podatki 
po verifikaciji (»surovi« podatki, kakor so bili zbrani na terenu), datoteko s podatki po 
končanih logičnih kontrolah in datoteko s podatki po kontroli dvojnosti in kontroli 
manjkajočih vprašalnikov; pripravil slikovno bazo popisnih vprašalnikov. Prav tako je 
SURS pripravil navodila za vstavljanje podatkov, ki upoštevajo strokovno-metodološka 
merila in vsebujejo več znanih metod ter določil sistema diseminacije podatkov Popisa 
2002, ki bo podprta z orodji iz družine PC-Axis. Ta koncept se je kot osrednja 
diseminacijska rešitev izkazal za zelo uporabnega in blizu uporabnikom. Diseminacija 
podatkov Popisa 2002 bo usmerjena v posamezne skupine uporabnikov (javni sektor, 
občine, znanstvenoraziskovalni sektor ...), ki imajo glede podatkov posebne zahteve, 
seveda v skladu z zakoni, ki državni statistiki določa okvirje na področju disemincije 
statističnih podatkov. 
 
Na izvedbo Popisa 2002 je imelo velik vpliv tudi medijsko spremljanje popisa. SURS je 
pripravil medijski načrt, katerega glavni cilj je bil zgraditi v medijih in posredno v 
javnosti podobo o Popisu 2002 kot o nacionalnem projektu. Konkretneje je to pomenilo 
pridobiti podporo in pripravljenost vseh prebivalcev za sodelovanje v popisu in – zaradi 
nekaterih občutljivejših popisnih vprašanj – tudi zaupanje v SURS. Posebnih medijskih 
analiz SURS ni pripravljal zaradi časovne stiske. Sledil pa je spremljanju Popisa v 
medijih61, ko je bilo morda treba kakorkoli hitro reagirati.  
 
Predstavitev Popisa slovenski javnosti so strokovnjaki SURS-a v popisnem letu 
predstavili na raznih novinarskih konferencah, statističnih svetih in sosvetih, podrobneje 
pa s prispevki na temo Popisi prebivalstva, stanovanj in stavb na 12. statističnih dnevih 
(25.–27. novembra 2002) v Radencih.  
Popis 2002 se bo uradno zaključil z opravljenimi statističnimi obdelavami in publikacijo 
podatkov (aprila 2003 bodo objavljeni osnovni končni podatki popisa, celoviti in 
podrobni pa dve leti po končanem popisu, torej aprila 2004), ki so bili v zvezi s stanjem 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb zbrani na terenu. Podatki bodo na voljo v 
elektronski in tiskani obliki. Konec leta 2003 bo predvidoma izšla publikacija s splošno 
popisno vsebino. Za tem pa bodo postopoma izhajale še druge tematske publikacije62. 
                                                 
60 Na območjih občin (v OPC Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola, Murska Sobota, 
Lendava/Lendva), kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, je bilo 
imenovano tudi ustrezno število izvajalcev popisa z znanjem italijanskega oziroma madžarskega jezika. 
Popisovalce je predlagala narodna skupnost.  
61 Urad vlade za informiranje ponuja vladnim službam (tudi SURS-u) storitev press-clippinga.  
62 Tematske publikacije bodo obsegale predvsem podatke in analize s področja demografskih znakov, 
družin, gospodinjstev, rodnosti, izobrazbe in izobraževanja, trga dela in stanovanjskega fonda. Pripravljene 
bodo tudi posebne analitične publikacije in Metodološki zbornik popisa, v katerem bodo zajete 
organizacija, izvedba in metodologija Popisa 2002, vključno s skrajšanimi vzorci šifrantov (celota bo na 
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Statistični urad RS 
 
313.01 Prijava, odjava, sprememba stalnega prebivališča, sprememba naslova (SEL)  
 
Za področje statističnega raziskovanja Prijava, odjava, sprememba stalnega prebivališča, 
sprememba naslova (SEL) v letu 2002 ni bilo bistvenih sprememb zakonodaje, 
neposreden vpliv na spremembe števila prebivalstva v posameznih skupinah prebivalstva 
pa so imele posledice63 sprejete zakonodaje v letu 1999.  
Na področju meddržavnih selitev se je SURS v letih 2001 in 2002 z upoštevanjem 
dejanskega časa prebivanja v Sloveniji v posameznem letu še dodatno približal 
določilom mednarodnih priporočil.  
 

Statistični urad RS 
R313.01 Delovne migracije  
 
V letu 2002 je SURS nadaljeval pripravo publikacije o delovnih migracijah. Prva 
publikacija s tovrstno vsebino, s podatki za stanje 31. 12. 1999, je nastala leta 2000 v 
sodelovanju med SURS-om in Zavodom RS za zaposlovanje. Podatki, ki jih je uporabil 
SURS, so bili v celoti pridobljeni iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva 
(SRDAP64). Pripravljena je bila posebna metodologija, poleg tega je ta publikacija izšla 
tudi z obširnim komentarjem. Posebna vrednost publikacije pa je priložena matrična 
tabela delovne migracije po občinah. Taka tabela je bila v publikacijah SURS-a 
objavljena prvič. SURS bo to publikacijo predvidoma pripravljal na tri leta. Naslednja je 
predvidena za leto 2004. Glede na to, da so bili v letu 2002 s statističnim raziskovanjem 
Popis 2002, zbrani najrazličnejši podatki za področje delovnih migracij, bo SURS skušal 
pripraviti posebno popisno publikacijo, ki bo zajela tudi to vsebinsko področje.  

                                                                                                                                                  
voljo v Klasju) in obrazci. Popisna baza podatkov in obstoječa baza že teritorialnih podatkov, ki jo ima 
SURS, ter drugi statistični in administrativni viri bodo osnova za pripravo Atlasa popisa 2002, ki ga bo 
SURS pripravil v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Novost pri tiskani obliki posredovanja podatkov 
uporabnikom bo tisk publikacij in njihovih delov na način tisk glede na potrebe in zahteve (print on 
demand).  
63 Ker je bilo v letu 1999 s sprejetjem Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 61/99) v 47. členu določeno, da 
imajo osebe, ki sta jim bila po omenjenem zakonu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki 
Sloveniji, tudi pravico do stalnega prebivališča v Sloveniji, smo to spremembo začeli upoštevati v podatkih 
za leto 2000.  
64 SRDAP je vzpostavljen kot stalni vir podatkov o demografskih, socialnoekonomskih in drugih kazalnikih 
delovno aktivnega prebivalstva. Podatki v registru se tekoče ažurirajo in omogočajo spremljanje in 
analiziranje poklicne strukture, usklajenosti med izobrazbo ter zahtevnostjo dela, spremljanje podatkov o 
vrsti delovnih razmerij ter o vrsti drugih stanj in sprememb na področju dela. SRDAP je bil vzpostavljen na 
podlagi popisa delavcev v združenem delu leta 1986, in sicer za zaposlene v podjetjih in drugih 
organizacijah. Za samozaposlene osebe in pri njih zaposlene osebe ter kmete pa je bil vzpostavljen šele 
konec leta 1995. Vodi ga SURS. Ažuriran je s podatki iz obrazcev M.  
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32 Trg dela 
 

Statistični urad RS 
321.01 Anketa o delovni sili 
 
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Njen 
namen je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam 
podatke o velikosti, sestavi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva 
Slovenije. Enota opazovanja so posamezniki, ki pretežno živijo v izbranem 
gospodinjstvu. Med delovno aktivne, brezposelne ali neaktivne so vključeni glede na 
njihovo aktivnost v tednu pred anketiranjem (od ponedeljka do nedelje). SURS izvaja 
anketo kontinuirano skozi celo koledarsko leto, rezultate pa objavlja četrtletno. Podatki so 
mednarodno primerljivi, saj se anketa izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije 
za delo (ILO) in Eurostatom.  
 
Problemov pri pravočasnem zagotavljanju rezultatov v letu 2002 ni bilo. SURS je 
nadaljeval prakso vključevanja ad hoc modelov v Anketo o delovni sili, ki so obvezni za 
države članice EU-ja. Vsebina ad hoc modelov se vsako leto spreminja. V letu 2002 je bil 
izveden ad hoc model o vključevanju invalidov in oseb z dolgotrajnimi boleznimi na trg 
dela. SURS je dobil mednarodno primerljive podatke (i) o številu in deležu prebivalstva z 
zdravstvenimi težavami, ločeno po spolu in aktivnosti; (ii) o številu in deležu delovno 
aktivnega prebivalstva glede na vrsto, trajanje in vzrok zdravstvenih težav; (iii) o vplivu 
zdravstvenih težav pri delovno aktivnem prebivalstvu glede na vrsto dela, količino 
opravljenega dela, težave pri prihodu na delo in z dela in vrsto pomoči, ki so jo deležni 
pri delu; (iv) o številu in deležu delovno aktivnega prebivalstva glede na vrsto 
zdravstvenih težav, po starostnih skupinah, glavnih poklicnih skupinah, sektorjih 
dejavnosti in ravni izobrazbe; (v) o številu in deležu brezposelnih oseb glede na vrsto 
zdravstvenih težav, po starostnih skupinah in stopnji izobrazbe; (vi) o številu in deležu 
neaktivnega prebivalstva glede na vrsto zdravstvenih težav, po starostnih skupinah in 
stopnji izobrazbe. V vprašalniku so bila v celoti upoštevana priporočila Eurostata. 
 
Pripravljene so bile metodološke osnove ad hoc modela za leto 2003, vseživljenjsko 
učenje. Na osnovi testne ankete, izvedene iz telefonskega studia, bo pripravljen 
vprašalnik. SURS načrtuje izvedbo ad hoc modela v drugem četrtletju 2003. 
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Zavod RS za zaposlovanje 
321.02 in 321.04 - 321.15 Zaposlenost in brezposelnost 
 
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je v letu 2002 izvajal vsa statistična raziskovanja, 
opredeljena v Letnem programu statističnih raziskovanj za leto 2002, razen Poročila o 
tujih državljanih, zaposlenih v Sloveniji (št. naloge 321.13), v okviru katerega  je ZRSZ 
uspel zajeti celotno število zaposlenih tujcev na območju Slovenije šele ob koncu  leta 
2002. Celotni sklop zajema podatkov o zaposlenih tujcih opravlja ZRSZ na podlagi prijav 
dela, skladno z 29. členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), ki je začel 
veljati 1. 1. 2000. Prijava dela tujcev je obveznost delodajalcev in velja za vse tujce, ki se 
zaposlijo ali delajo na podlagi ZZDT-ja v Sloveniji. V praksi se ta zakonska obveznost, ki 
jo imajo delodajalci, dosledno izvaja od jeseni 2002. Ker mnogi delodajalci prijavijo 
tujce z veliko časovno zamudo, je bila statistika zaposlenih tujcev lahko vzpostavljena 
šele decembra 2002. Vzpostavitev te evidence je ZRSZ zagotovil tudi s pomočjo 
podatkov o aktivnih zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Glede na to, da med izdanim delovnim dovoljenjem in dejansko zaposlitvijo tujca prihaja 
objektivno do časovnih zamikov, pa velja še naprej pravilo, da je število veljavnih 
delovnih dovoljenj za okrog 10 % višje od števila zaposlenih tujcev.  
 
Priprava popolnih poročil o številu vseh zaposlenih tujcev bo tudi v prihodnje odvisna od 
izpolnjevanja obveznosti delodajalcev, da tekoče sporočajo datum začetka dela tujca in 
datum odjave dela tujca. To problematiko bo ZRSZ tudi v prihodnje reševal z večjim 
sodelovanjem inšpekcijskih služb in neposredno z delodajalci. V ta namen bo ZRSZ še 
naprej uporabljal podatke ZZZS-ja, ki omogočajo izvajanje kontrolnih primerjav. Na ta 
način bo redno zagotavljal celovitost podatkov o zaposlenih tujcih. 
 
Vsa poročila, ki se navezujejo na registrirano brezposelne osebe, so bila uporabnikom na 
voljo tudi na spletni strani ZRSZ-ja. V sodelovanju s Centrom vlade za informatiko je 
ZRSZ podatke o registrirano brezposelnih prikazoval tudi v okviru interaktivnega 
internetnega programa Inter-ISPO (Informacijski sistem za podporo odločanja), do 
katerega lahko dostopajo vsi državni organi in organi lokalnih skupnosti, ki so vključeni 
v komunikacijsko vladno omrežje HKOM65. Na spletni strani ZRSZ-ja so prav tako na 
voljo vsem uporabnikom vsi drugi podatki, ki jih je ZRSZ med drugim dolžan 
zagotavljati skladno z letnim programom statističnih raziskovanj. Poleg svoje spletne 
strani uporablja ZRSZ za diseminacijo podatkov še redne mesečne publikacije, ki jih 
izdaja na državni ravni in na ravni svojih 12 območnih služb.  
 

Statistični urad RS 
322 Plače in stroški dela 
 
V letu 2002 je SURS na področju statistike plač izvedel nekaj analiz za racionalizacijo 
statističnih raziskovanj in kakovosti izkazanih podatkov o plačah. Na osnovi rezultatov 
analize je s podatki za november 2002 razširil opazovanje mesečne statistike plač še na 
do nezajeto populacijo, to je na zasebna podjetja, družbe in organizacije z enim ali dvema 
zaposlenima osebama in na samostojne podjetnike (ne glede na število zaposlenih oseb).  
V rednem delu je ostalo Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah (ZAP/M) v letu 
2002 v enakem obsegu zajema in izkazovanja brez metodoloških sprememb. Za 

                                                 
65 Prostrano omrežje državnih organov (HKOM) 
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november in december je bilo v obrazcu dodano vprašanje, s katerim je mogoče oceniti, 
koliko na povečanje povprečne bruto plače v teh dveh mesecih vpliva dodatno izplačana 
plača, t.i. božičnica, 13. plača ipd. 
V dodatnem delu, na do leta 2002 nezajeti populaciji, pa od novembra 2002 SURS 
spremlja plače z Mesečnim poročilom o plačah66 (ZAP-SP/M) na vzorcu okoli 3500 enot. 
Z dodatnim delom bo SURS izračunaval mesečno rast plač za vse zaposlene osebe v 
Sloveniji. Zaradi vzorca bo izkazovanje možno le do ravni področja dejavnosti (največ 
podpodročja) in do ravni regij. 
 
Spremembo spremljanja statistike plač je Statistični svet RS v letu 2002 obravnaval na 
več svojih sejah. Člani so menili, da je treba temeljito proučiti vse posledice novega 
načina spremljanja in izkazovanja plač. Poleg tega so predlagali, da se ponovno skličejo 
uporabniki podatkov o plačah oziroma sosvet za plače, na katerem bi podrobneje 
obravnavali politiko statistike spremljanja plač.  
Sosvet za statistiko trga dela je bil na predlog Sveta sklican 2. 12. 2002 in s sklepi, ki jih 
je sprejel, so bili člani Sveta seznanjeni na svoji seji kmalu zatem. Seja je bila v celoti 
namenjena predstavitvi in razpravi o načrtovanih spremembah v statistiki plač. 
Pomemben sklep članov Sveta je, da podpirajo predlagane spremembe metodoloških 
osnov spremljanja plač. Zahteve nekaterih pomembnih uporabnikov po spremljanju 
zaposlenih in plač v malih podjetjih in organizacijah z dvema zaposlenima ali enim 
zaposlenim in spremljanje zaposlenih in njihovih plač zaposlenih pri samostojnih 
podjetnikih Svet ocenjuje kot zelo zahtevne, vendar potrebne glede na specifičnost 
slovenske problematike. Pri tem pa opozarja na čim večjo uporabo že obstoječih virov in 
razbremenjevanje enot poročanja. Ker uporabniki po veljavni zakonodaji potrebujejo 
podatke o povprečnih plačah, je SURS dolžan zbrati podatke na način in v obsegu, ki bo 
še naprej zagotavljal kakovostne podatke najmanj na ravni države, kar SURS uresničuje.  
 
Podatki Ankete o delovni sili in Mesečnega poročila o plačah in zaposlenih osebah  
spadajo med posebne diseminacijske standarde MDS-ja. Objavljeni so v letopisu ILO in 
na Eurostatu ter v Rezultatih raziskovanj o zaposlenih in trgu dela v državah srednje 
Evrope. 
 
Raziskovanje distribucija plače po stopnji strokovne usposobljenosti in spolu je bilo 
uresničeno po načrtu. Rezultati za leto 2001 so bili objavljeni v letu 2002.  
 
SURS je v letu 2001 v sklopu mednarodnega projekta pripravil metodologijo za izračun 
indeksov stroškov dela po priporočilih Eurostata. Izdelane so bile prve četrtletne serije 
indeksov, ločeno za plače in ostale stroške dela. Pri izračunu indeksa načrtuje SURS 
uporabo obstoječih statističnih virov in administrativnih evidenc: (i) podatki o plačah iz 
mesečne statistike plač in (ii) podatki o delodajalčevih socialnih prispevkih in davkih na 
izplačane plače iz administrativne evidence Uprave za javnopravne prihodke (pred 
                                                 
66 Raziskovanje daje vpogled v višino in gibanje povprečnih mesečnih plač v slovenskem gospodarstvu. 
Podatki so pomemben vir za vodenje politike plač pri kolektivnih pogajanjih in za izračunavanje raznih 
socialnih prejemkov. V raziskavo so zajete vse družbe, podjetja in organizacije na območju Slovenije, 
razen zasebnih z enim zaposlenim ali dvema. Zajete so tudi plače oseb z delovno vizo. Upoštevane so plače 
vseh zaposlenih oseb v družbah, podjetjih in organizacijah oz. enotah v sestavi ne glede na trajanje 
zaposlitve (določen ali nedoločen čas) in ne glede na to, ali delajo poln delovni čas ali manj. Upoštevani so 
tudi pripravniki in zaposlene osebe, ki imajo zaradi posebnih pogojev krajšo delovno obveznost, a se jim ta 
šteje kot polni delovni čas. Plače zaposlenih oseb v delovnih enotah naših družb, podjetij in organizacij v 
tujini niso zajete.  
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julijem 2002 AJPES). S spremembo skrbnika evidence v juliju 2002 ima SURS tehnične 
probleme pri prevzemu podatkov, za katere upa, da jih bo rešil v začetku leta 2003. S 
sprejetjem Uredbe za indeks stroškov dela67 (po vsej verjetnosti bo sprejeta v začetku leta 
2003) bosta potrebna revizija metodologije in ponovni izračun celotne serije za nazaj od 
1. četrtletja 1996. Prvi izračuni za Slovenijo bodo objavljeni po revidirani metodologiji 
(po sprejetju Uredbe) po planu v letu 2003. 
 
V letu 2001 je bila izvedena Anketa o stroških dela za leto 2000. Metodološke osnove in 
vprašalnik so bili v celoti usklajeni z mednarodnimi priporočili in uredbo Eurostata, 
istočasno pa so upoštevane potrebe domačih uporabnikov. Z anketo so bili dobljeni 
mednarodno primerljivi podatki o strukturi stroškov dela na zaposleno osebo, delovno 
uro in plačano uro. Prvi rezultati ankete so bili objavljeni v letu 2002. Skladno z uredbo, 
ki velja za članice EU-ja, je bilo izdelano poročilo o kakovosti. SURS načrtuje 
podrobnejšo objavo podatkov v začetku 2003.  
V letu 2002 je SURS nadaljeval priprave na izvedbo Ankete o strukturi plače (SES), in 
sicer v sklopu nacionalnega projekta Phare STAT2000. SES države članice EU-ja 
izvajajo redno vsaka štiri leta. Tako so bile v sklopu projekta izvedene študija zahtev iz 
uredbe iz statistike strukture plače, analiza obstoječih virov, poskusna raziskovanja in 
priprava procesov in podatkovnih baz. SURS bo redno anketo prvič izvedel v letu 2003, 
pri čemer bo pri pripravi metodologije v čim večji meri uporabil rezultate poskusnih 
raziskovanj ter proizvode (procese in podatkovne baze), ki so bili izdelani v okviru 
projekta. Z anketo bo SURS poleg podatkov o lastnostih podjetja oz. njegovih enotah, v 
katerem oseba dela (v celoti obstoječi viri), demografskih in zaposlitvenih lastnosti 
zaposlene osebe (predvsem obstoječi viri) zbral tudi podatke o strukturi plače 
(vprašalnik).  Objavo prvih rezultatov SURS planira v letu 2004. 
 
Po planu bi moral SURS v letu 2000 izvesti raziskovanje distribucija plač po posameznih 
poklicnih skupinah. S klasično izvedbo raziskovanja na terenu ob obvezni uporabi 
Standardne klasifikacije poklicev, katere uporaba je obvezna od leta 1999, SURS ne bi 
mogel zagotoviti časovne serije za nekatere poklicne skupine, zato namerava dobiti 
podatke o povprečnih plačah za nekatere poklice iz obstoječih administrativnih in 
statističnih virov. V letu 2002 je SURS prejel dohodninske podatke, ki jih bo povezal s 
Statističnim registrom delovno aktivnega prebivalstva. To bo osnova za izračun plač po 
poklicih. V letu 2002 so se začele priprave za izdelavo metodoloških osnov za izračun 
plač po poklicih, ki se bodo nadaljevale še v letu 2003. V letu 2004 bo SURS objavil 
časovno serijo podatkov o plačah po poklicih. 
 
Mednarodno sodelovanje: SURS je v letu 2002 na področju statistike dela zaključil 
sodelovanje na Eurostatovih projektih: (i) o stroških dela za leto 2000, v okviru katerega 
je pripravil podatke Ankete o stroških dela v obliki in na način, da jih je lahko posredoval 
Eurostatu in izdelal poročilo o kakovosti skladno z zahtevano uredbo, ki velja za države 
članice EU-ja; (ii) o zaposlenosti v ribištvu; (iii) o anketi o delovni sili. Začel pa je delo 
na projektu usklajevanja podatkov o delovni aktivnosti. 
 

                                                 
67 Do zdaj države članice in druge države pošiljajo podatke na Eurostat po dogovoru.  
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
322.06 Mesečno poročilo o izplačilih plač pravnih oseb – Obrazec 1, 322.07 Mesečno 
poročilo o izplačilih plač pravnih oseb javnega prava – Obrazec 2, 322.08 Mesečno 
poročilo o izplačilih regresa za letni dopust pri pravnih osebah – Obrazec 3, 322.09 
Mesečno poročilo o izplačilih plač fizičnih oseb – Obrazec 3 
 
Izplačevanje plač in regresa za letni dopust je v prvih sedmih mesecih leta 2002 urejal še 
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v 
obdobju 1999–200168, od avgusta 2002 pa Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za 
obdobje 2002–200469. V skladu z Navodilom za prikazovanje podatkov o plačah70 so 
pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ob izplačilih mesečnih akontacij plač 
sestavile Obrazec 1. V obrazcu so morale posebej prikazati podatke o izplačanih plačah 
za zaposlene po kolektivnih pogodbah in posebej za zaposlene, za katere ne veljajo 
kolektivne pogodbe. Pravne osebe javnega sektorja so morale hkrati sestaviti tudi 
Obrazec 1A, v katerem so prikazale podatke o plačah posameznih zaposlenih, za katere 
ne veljajo kolektivne pogodbe. Pravne osebe so Obrazce 1 in 1A predložile AJPES-u, 
fizične osebe pa so Obrazce 1 predložile Davčni upravi RS. 
V letu 2002 so morale pravne osebe AJPES-u sporočati tudi podatke o izplačanem 
regresu za letni dopust, in sicer na Obrazcu 3.  
 
 

33 Izobraževanje in usposabljanje 
 

Statistični urad RS 
 
Na področju spremljanja predšolske vzgoje in  formalnega izobraževanja mladine (tudi 
mladine s posebnimi potrebami) in odraslih za pridobitev izobrazbe so bila v letu 2002 
izvedena raziskovanja, s katerimi SURS spremlja udeležence, diplomante in kadre na 
vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje do doktorata. Podatki so bili zbrani na 
ravni izobraževalnih institucij (javnih in zasebnih). Izjema je le terciarno izobraževanje, 
kjer so podatki o udeležencih in diplomantih zbrani na ravni posameznika (osnova je 
vpisni list študenta). Nekateri podatki so bili zbrani v sodelovanju z Ministrstvom za 
šolstvo, znanost in šport (podatki o vpisu v srednješolsko izobraževanje, nekateri podatki 
iz poročila za osnovnošolsko izobraževanje (OR)).  
V letu 2002 so potekale tudi priprave za objavljanje popisnih podatkov, povezanih z 
izobrazbo in izobraževanjem  prebivalstva. 
V sodelovanju s sodelavci SURS-a, ki delajo na anketi o delovni sili, je bila opravljena 
revizija osnovnega modula anketnih vprašanj, povezanih z izobrazbo in izobraževanjem. 
Potekale so tudi priprave za izvedbo ad-hoc modula o vseživljenjskem učenju, ki se bo 
izvajal v 2. četrtletju leta 2003. 
 
Podatke o formalnem izobraževanju za pridobitev izobrazbe je SURS v skladu z 
mednarodnimi definicijami in ravnmi ter področji izobraževanja mednarodne 

                                                 
68 Uradni list RS, št. 39/99, 44/00, 124/00 in 48/01 
69 Uradni list RS, št. 59/02 
70 Uradni list RS, št. 66/02 
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klasifikacije ISCED71 posredoval Eurostatu prek nefinančnega dela vprašalnika UOE72-
ja. 
Podatki za finančni del tega vprašalnika za Slovenijo še niso bili posredovani. Razlog je v 
neustrezno razdelanem sistemu informacij na tem področju pri MŠZŠ-ju in MF-ju. 
Mednarodno sodelovanje SURS-a na tem področju je potekalo tudi s sodelovanjem v 
delovnih skupinah na Eurostatu, in sicer Delovne skupine za statistike izobraževanja in 
usposabljanja in podskupin v njenem okviru: podskupine za metodologijo vprašalnika 
UOE in podskupine za vseživljenjsko učenje (priprava mednarodno usklajenega ad-hoc 
modula o vseživljenjskem učenju v ADS-ju73). SURS je sodeloval tudi pri pripravi 
publikacije Eurostata in Eurydice Key data on education, ki temelji na podatkih iz 
vprašalnika UOE-ja. Podatki so bili posredovani tudi Unicefu (Monee obrazec). 
 
Na področju spremljanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je SURS  nadaljeval 
raziskovanje pri izvajalcih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki v tej zasnovi 
poteka od leta 1997/98. Področja izobraževanja in usposabljanja so od leta 1998/99 
prevzeta iz mednarodne klasifikacije ISCED. 
 
SURS je uresničil tudi raziskovanja o nekaterih dejavnostih, ki so povezane s področjem 
izobraževanja in usposabljanja (štipendiranje dijakov in študentov, dijaški, študentski 
domovi). 
 
V novembru 2002 je bila izvedena seja sosveta za statistiko izobraževanja in 
usposabljanja, na kateri je bilo dogovorjeno aktivnejše sodelovanje med SURS-om in 
zainteresiranimi institucijami, predvsem z MŠZŠ-jem, pri reševanju vprašanj, povezanih 
s spremljanjem izobraževanja in usposabljanja (Nacionalna klasifikacija izobraževanja, 
finančni podatki o izobraževanju itd.). 
 
 

34 Kultura 
 

Statistični urad RS 
 

SURS pokriva raznovrstno področje kulturnih dejavnosti z rednimi letnimi in nekaterimi 
večletnimi raziskovanji o dejavnosti kulturnih institucij in drugih organizatorjev kulturne 
dejavnosti z različnih področij. V letu 2002 je SURS v skladu z letnim programom z 
nekaterimi metodološkimi dopolnitvami izvedel 10 rednih letnih raziskovanj in 2 večletni 
raziskovanji. 
 
Zaradi neustrezne metodologije je Unesco opustil svoje vprašalnike, s katerimi je SURS v 
preteklih letih poročal podatke s tega področja v mednarodnem merilu. Metodološko delo 
na tem področju je prevzel Eurostat, da bi dosegel mednarodno primerljivost podatkov o 
kulturi. SURS je pri tem delu sodeloval v okviru  Eurostatove delovne skupine za 
statistiko kulture. V prvi fazi so bili predvideni identifikacija virov podatkov in zbiranje 
mednarodno primerljivih podatkov o zaposlenih na področju kulture in o izdatkih za 
kulturo. Delo se je začelo konec leta 2002 in se bo nadaljevalo v letu 2003. 
 
                                                 
71 International Standard Classification of Education (ISCED) 
72 Questionnaires on Educational Finance and on Graduates 
73 Anketa o delovni sili (ADS) 
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SURS sodeluje od leta 2001 tudi v Eurostatovi delovni skupini za področje 
avdiovizualnih statistik. V letu 2002 je SURS Eurostatu prvič posredoval podatke o 
avdiovizualnih storitvah z mednarodno poenotenem vprašalnikom. Vprašalnik združuje 
podatke s področja statistike kulture, poslovnih statistik, statistike življenjske ravni na 
SURS-u, poslovnega registra ter podatke Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in 
pošto RS. 
 
Načrtovane spremembe pri statističnem spremljanju kulture bodo zaradi uveljavljanja 
mednarodnih metodologij in sprememb na tem področju tudi v nacionalnem merilu 
zahtevale tesnejše in bolj organizirano sodelovanje z uporabniki statističnih podatkov. 
Zato je bil na novo oblikovan tudi statistični sosvet za kulturo. Prva seja tega sosveta je 
bila oktobra 2002. Naslednja seja sosveta je načrtovana po sprejetju nacionalnega 
programa za področje kulture, ki bo predvidel tudi kazalnike za spremljanje njegovega 
uresničevanja. 

 
 

35 Zdravje, varnost in varstvo potrošnikov 
 

Inštitut za varovanje  zdravja RS 
 

V letu 2002 je Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) pravočasno opravil večino nalog s 
področja zagotavljanja podatkov zdravstvene statistike. IVZ ugotavlja, da so v letu 2002 
hitro naraščale zahteve po raznih statističnih podatkih. 
 
V letu 2002 je IVZ kot pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj še naprej 
izpopolnjeval metodološke osnove pri svojih podatkovnih zbirkah, ki predstavljajo 
osnovo za njegovo statistično poročanje. Statistični podatki, ki jih IVZ zagotavlja znotraj 
programa statističnih raziskovanj, nastajajo na podlagi registrsko usmerjenih osnovnih 
podatkovnih zbirk.  
 
IVZ ob tem ugotavlja, da se zaradi objektivnih okoliščin zdravstvena statistika še vedno 
ni ravnala po veljavnem Zakonu o državni statistiki; ta namreč določa, da dobivajo 
pooblaščeni izvajalci ob pripravi novih metodoloških osnov pri svojih evidencah mnenje 
SURS-a.  
Podatkovni zbirki, pri katerih je izpolnjen pomemben metodološko-vsebinski napredek, 
sta predvsem dve: evidenca bolnišničnega zdravljenja in evidenca začasne odsotnosti z 
dela. Obe zbirki zagotavljata povezovanje dogodka (diagnoze) na osebo. 
 
Zaradi objektivnih okoliščin IVZ trenutno ne more izkazovati nekaterih zdravstveno-
statističnih podatkov (zobozdravstvene statistike, statistike specialističnih pregledov ter 
podatkov na področju negativnega zdravja (poklicne bolezni)). Na področju poklicnih 
bolezni je še vedno ogrožena naša podpora evropski statistiki in Eurostatu. IVZ ocenjuje, 
da se bodo razmere v letu 2003 na tem področju nekoliko izboljšale. Podobno v zvezi s 
statističnim spremljanjem poškodb pri delu. Trenutno veljavni obrazec za to je obrazec 
za prijavo nezgode pri delu (ER8), ki pa kot podlaga za zbirko podatkov ne izpolnjuje 
vseh zahtev EU-ja. Delodajalci imajo na voljo tudi obrazec, usklajen z metodologijo 
ESAW (European Statistics on Accidents at work), katerega uporaba pa še ni obvezna, 
ker je treba to urediti z ustreznim predpisom. Slovenski podatki o smrtnih nesrečah pri 
delu niso primerljivi s podatki Eurostata, ker se zbirajo le podatki o tistih smrtnih 
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nesrečah pri delu, ko poškodovana oseba umre takoj in ne v enem letu po dnevu nesreče. 
V okviru mednarodnega sodelovanja (SZO74, ILO, OECD ipd.) so bile obveznosti IVZ-
ja, razen navedenih, izpolnjene. 
 
Trenutno IVZ zadovoljuje zahteve EU-ja na področju zdravstvene statistike; določene 
uskladitve pa bodo v prihodnosti še potrebne na področju zagotavljanja bolj specifičnih 
podatkov o nekaterih boleznih, ki jih je EU opredelil kot sestavni del nabora kazalnikov 
zdravja oz. zdravstvenega varstva (ECHI75 Project). 
 
Po izkušnjah držav EU-ja vključujejo vidik varstva interesov potrošnikov vsa področja – 
izključeni sta le zunanja in obrambna politika. Delo izvajalcev državne statistike je bilo v 
letu 2002 povečati ozaveščenost o zaščiti potrošnikov in statistike, ki je bistvena za to 
področje politike.  
 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 

351.16 Poročilo o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja  
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju76 določa pogoje za 
vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje, katerega nosilec je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ZZZS in Zavod RS za zaposlovanje so že leta 1980 začeli izvajati projekt o 
racionalizaciji sporočanja in zbiranja istovrstnih podatkov za vodenje in vzdrževanje 
administrativnih evidenc o zaposlenih osebah in zavarovancih. Glede na to, da se večina 
podatkov iz teh evidenc uporablja tudi za izvajanje statističnih raziskovanj na področju 
dela, je pri projektu sodeloval tudi SURS. Od 1. 1. 1987 vsi navedeni zavodi in SURS 
uporabljajo podatke, zbrane iz skupnih obrazcev M77. Pri oblikovanju vsebine navedenih 
obrazcev so sprejeta enotna metodološka načela in standardi, pri tem pa so upoštevane 
vse specifične zahteve posameznih upravljavcev evidenc. Podatki o številu zavarovanih 
oseb vsebujejo podatke o zavarovancih, to je nosilcih obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, in njihovih družinskih članih. Navedene podatke vodi ZZZS tudi za svoje 
potrebe in so objavljeni v vsakoletnih poslovnih poročilih.  
 

                                                 
74 Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) 
75 European Community Health Indicators (ECHI) 
76 Uradni list RS, št.9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01 in  60/02 
77 Obrazci M so: prijava podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, evidence zdravstvenega zavarovanja, evidence o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-
1A, M-3, M-3A, M-DČ). 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2002  54  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
351.18 Poročilo o prihodkih in odhodkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije glede obveznega zdravstvenega zavarovanja 
 
ZZZS izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje s prispevki, ki jih plačujejo z zakonom 
opredeljeni zavezanci. S temi sredstvi zagotavlja zavarovanim osebam dve skupini 
pravic, in sicer pravice do zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in terciarni 
zdravstveni dejavnosti, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke ter pravice do 
denarnih prejemkov, kot so nadomestila plač v času začasne zadržanosti od dela zaradi 
bolezni, povračila potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine. 
 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
352.03 Poročilo o začasni zadržanosti od dela, glede katerih je izplačevalec 
nadomestila Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
ZZZS je v primerih, ki jih določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, plačnik nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela. Podatke, ki 
veljajo za začasno zadržanost od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 
spremlja ZZZS in jih prav tako redno objavlja v svojih poslovnih poročilih.  
 
 

36 Življenjska raven 
 

Statistični urad RS 
Anketa o porabi v gospodinjstvih 
Namen ankete je spoznati raven in sestavo osebne porabe v gospodinjstvih v celoti ali po 
posameznih socialnoekonomskih kategorijah. Podatki ankete se uporabljajo za 
izračunavanje ponderjev indeksa cen življenjskih potrebščin, za nacionalne račune, 
analizo revščine in socialne izključenosti ter druge izvedene izračune, povezane s porabo 
prebivalstva. Anketa je prilagojena priporočilom Eurostata in se neprekinjeno izvaja od 
leta 1997, ko je bila spremenjena tako vsebinsko kot po načinu izvedbe. 
 
SURS je v letu 2002 nadaljeval izvajanje ankete. Podatki se redno objavljajo v obliki 
Statističnih informacij ter v Statističnem letopisu. Eurostat je v letu 2002 organiziral 
bilateralne sestanke z državami kandidatkami, ena izmed tem pa je bila tudi pošiljanje 
mednarodno primerljivih tabel z rezultati ankete na Eurostat. Prve podatke je Eurostat 
zbral za leto 1999. Anketa poteka na podlagi ''gentleman’s agreement''. Naslednje 
referenčno obdobje bo leta 2005, ko bo podatke posredovala tudi Slovenija. Značilnost 
ankete je, da je harmonizirana naknadno – to pomeni, da sama metodologija med 
državami ni popolnoma harmonizirana, so pa podatki obdelani na primerljiv način.  
 
Anketa o porabi časa 
Namen Ankete o porabi časa je zbrati podatke o tem, kako prebivalstvo glede na svoje 
socialnoekonomske značilnosti in navade razporeja in kako preživlja svoj čas. Anketa je 
usklajena s priporočili Eurostata, potekala pa naj bi na vsakih 7–10 let. Anketa je 
mednarodno usklajena in se je kontinuirano izvajala od aprila 2000 do konca marca 2001. 
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Vzorčni okvir za anketo je predstavljal Centralni register prebivalstva – register oseb. 
Enota opazovanja so bili posamezniki, ki pretežno živijo v izbranem gospodinjstvu.  
V letu 2002 so bili objavljeni končni rezultati, v pripravi pa so tudi podrobnejši rezultati. 
Podatki ankete so obdelani tako, da so primerljivi.  
 
Analiza revščine 
Na SURS-u je bila izdelana analiza revščine slovenskih gospodinjstev, ki temelji na 
podatkih Ankete o porabi v gospodinjstvih v obdobju 1998–2000. Namen analize je 
določiti prag revščine in delež gospodinjstev, ki živi pod tako izračunanim pragom ter 
ugotoviti, katere kategorije gospodinjstev so v relativno slabšem položaju glede na vsa 
gospodinjstva in tako tudi bolj ranljiva glede revščine. V analizo so vključena tudi 
subjektivna mnenja ter nekateri drugi nedenarni kazalniki revščine.  
 
Anketa o mnenju potrošnikov 
Z anketo ugotavljamo, kako ljudje ocenjujejo svoje finančne možnosti za nakup, kako 
načrtujejo nakupe, kaj menijo o načrtovanju, gospodarskem položaju Slovenije, o gibanju 
cen ipd. Anketni podatki so eden od pomembnih virov za kratkoročne ekonomske 
kazalnike. Iz ankete se izračunavajo kazalec zaupanja potrošnikov, kazalec gospodarske 
klime in ravnotežja za posamezne sklope vprašanj. Podatki so osnova za ugotavljanje 
tendenc potrošnikov na različnih področjih, ki jih zajemajo vprašanja v anketi. Služijo 
tudi kot osnova za primerjavo kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev. Anketa poteka 
mesečno na vzorcu 1500 oseb. Stopnja odgovorov se giblje med 60 in 75 %, kar je za 
telefonsko anketiranje sprejemljivo. Anketa se na ustaljen način ter z mednarodno 
usklajenim vprašalnikom uspešno izvaja iz telefonskega studia. Podrobnejši rezultati 
ankete se redno objavljajo v četrtletnih Statističnih informacijah, podatke pa SURS redno 
pošilja tudi na Evropsko komisijo in Mednarodni denarni sklad. 
 
Strokovnjaki SURS-a so velik del svojih delovnih obveznosti namenili tudi sodelovanju v 
Eurostatovih delovnih skupinah. Raziskovanje EU-SILC (Statistika dohodka in 
življenjskih pogojev) bo v EU-ju glavni vir primerljivih podatkov o dohodku in 
življenjskih pogojih. Slovenija se bo morala vanjo vključiti leta 2005. V letu 2002 je 
SURS pripravil izračune strukturnih kazalnikov, ki se nanašajo na dohodek, revščino in 
socialno izključenost. Eurostat je ustanovil strokovno skupino, ki se ukvarja s statistiko 
brezdomcev78, ki večinoma niso zajeti v obstoječa raziskovanja nacionalnih statističnih 
uradov.  

                                                 
78 Odločitev  za spremljanje statistike brezdomcev je posledica stanj v državah v tranziciji (razpad velikih 
družbenih sistemov), vojnih območij in posledično vojnih beguncev.  
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37 Socialna varnost 
 

Statistični urad RS 
 
SURS izvaja od leta 1996 letno raziskovanje o prejemkih in izdatkih programov socialne 
varnosti v skladu z mednarodno metodologijo ESSPROS79. Podatki o izdatkih in virih 
financiranja programov socialne varnosti je SURS pridobil od nosilcev uradnih evidenc 
in iz objavljenih podatkov. Pri denarnih socialnih prejemkih je večino podatkov pripravil 
iz individualnih podatkov; ti so bili oblikovani tako, da so zajemali vsa izplačila za 
posamezno leto. Ocenjena je bila tudi vrednost sredstev za sofinanciranje delovanja 
centrov za socialno delo in za predšolsko vzgojo. Podatki o socialnih prejemkih, ki jih 
financirajo delodajalci, so grobe ocene, izdelane na podlagi rezultatov ankete o stroških 
dela. 
 
V letu 2002 so bili objavljeni rezultati tega raziskovanja za leto 2000. Izvedena je bilo 
tudi raziskovanje za leto 2001, v pripravi pa je objava rezultatov. Rezultate navedenega 
raziskovanja je SURS posredoval Eurostatu, ki je podatke objavil v svojih publikacijah in 
jih vključil v bazo NEW CRONOS80. SURS sodeluje z Eurostatom tudi prek delovne 
skupine za statistiko socialne varnosti. 
 
V letu 2002 je SURS Eurostatu posredoval tudi kvalitativne informacije o programih in 
posameznih prejemkih socialne varnosti ter podatke o številu upravičencev do denarnih 
prejemkov iz področja starost in do pokojnin iz drugih področij. Raziskovanje se bo širilo 
tudi na upravičence do drugih prejemkov s področja socialne varnosti. 
Na področju statistike socialnega varstva in družinskih prejemkov so raziskovanja 
potekala brez večjih sprememb. Podatki s tega področja so bili posredovani Unicefu (t.i. 
Monee obrazec). 
 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v letu 2002 pripravil 
obdelavo, s katero so bila zajeta vsa izplačila vseh vrst dajatev iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v letu 2001, ki jih Zavod izplačuje po Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).  
 
Obdelava je bila pripravljena po individualnih izplačilih, po posameznih vrstah  izplačil 
dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glede na to je bila obdelava zelo 
obsežna in vsebuje podatke, s katerimi se lahko pripravijo številne nadaljnje obdelave in 
analize, ki so sicer opredeljene v Letnem poročilu statističnih raziskovanj. 
 
ZPIZ je v skladu z Zakonom o računovodstvu in na podlagi Pravilnika o vsebini, členitvi 
in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske 
porabnike in druge osebe javnega prava konec februarja 2002, oddal računovodski izkaz 
za leto 2001, ki med drugim zajema Bilanco stanja, Bilanco prihodkov in odhodkov, 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja.  
                                                 
79 European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) – podatki o izdatkih in virih 
financiranja socialne varnosti so prikazani v skladu s to metodologijo. 
80 The macroeconomic and social database created for all those wanting high quality statistical information 
for decision-making (NEW CRONOS) 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2002  57  

 
Na podlagi Odredbe o poročanju ZPIZ-a in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in 
naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga, ki jo je izdalo Ministrstvo za finance, je ZPIZ 
skozi vse leto 2002 do 25. v tekočem mesecu na Ministrstvo za finance oddajal 
kumulativna in mesečna poročila za pretekli mesec o prihodkih in odhodkih.  
 
Nadalje je ZPIZ v letu 2002 redno mesečno, upoštevajoč trenutne razpoložljive podatke o 
povprečni plači v Republiki Sloveniji, SURS-u posredoval časovno enakovredne in 
usklajene podatke o povprečnih pokojninah. Ti podatki so bili razvrščeni glede na vrsto 
pokojnine (starostna, invalidska, družinska, povprečna, skupaj) in so vsebovali vrednostni 
podatek v tolarjih in podatek o številu prejemnikov pokojnin (po posameznih vrstah in 
skupaj).  
 
Te podatke pripravlja ZPIZ vsakič posebej za zadnji obravnavani mesec in kumulativno, 
skupaj z izračunom indeksov nominalne in realne rasti. 
 
Na podlagi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ZPIZ zbira in shranjuje z zakonom določene podatke o 
aktivnem prebivalstvu. Gre za podatke po posameznikih in o njihovem statusu v 
določenem času (npr. zaradi nesreče, poškodbe ali bolezni na delu oziroma zunaj dela) ter 
po določenem obdobju oziroma ob izpolnitvi z zakonom določenih pogojev (npr. 
dopolnjeni pokojninski dobi in starosti), ko postanejo upravičenci do izkoriščanja katere 
od pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Roki, opredeljeni v zakonu o matični evidenci za posredovanje podatkov na posebnih 
obrazcih, pomenijo, da veljajo novo poslani podatki o zavarovancih v izbranem letu za 
preteklo leto ali konkretneje: v letu 2002 je ZPIZ dopolnjeval bazo podatkov o 
zavarovancih za leto 2001. Rok oddaje obrazcev oziroma podatkov je konec marca v 
tekočem letu za preteklo leto. 
 
ZPIZ kot edina ustanova v državi, katere glavna dejavnost je zagotavljanje in izvajanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je tudi v letu 2002 zagotavljal in 
izvajal pravice vsem upravičencem. Uresničitev tega cilja sama po sebi zahteva številne 
aktivnosti, tako na področju organizacije dela in izvajanja pravic ter posledično tudi v 
okviru statističnega spremljanja vseh aktivnosti na tem področju.   
 
V letu 2002 je ZPIZ opravljal številne naloge predvsem na področju invalidskega dela 
zavarovanja. Določila zakona, ki velja od leta 2000, so ZPIZ obvezala, da se z letom 
2003 uvedejo vse spremembe na invalidskem področju zavarovanja, ki jih je zakon 
napovedoval že ob uveljavitvi leta 2000. 
 
Za uresničitev tega je bilo vloženega veliko truda in strokovnega dela, rezultati uvedenih 
sprememb pa bodo vidni v letu 2003. Seveda jih bomo spremljali in ustrezno statistično 
dokumentirali ter o njih poročali v naslednjem Poročilu o izvajanju Letnega programa 
statističnih raziskovanj za leto 2003. 

38 Druge socialne statistike 
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Statistični urad RS 
381.01 Bilanca stanovanjskega sklada 
 
Stanovanje danes povezujemo z drugimi sodobnimi razvojnimi vprašanji, kot so socialna 
vključenost, kohezija, socialno uravnotežen razvoj sosesk, socialne pravice itd. Z bilanco 
stanovanjskega sklada zbiramo podatke o vseh stanovanjih na območju Slovenije, in sicer 
po starosti, kakovosti in velikosti. Raziskovanje je osnova za ekonomsko-sociološke 
analize vladnih služb pri spremljanju nacionalne stanovanjske politike, saj se z vlaganjem 
v stanovanjsko gospodarstvo izboljšuje gospodarski in socialni razvoj v državi. Bilanca 
stanovanjskega sklada je kombinacija podatkov o stanovanjih, zbranih s Popisom 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v RS v letu 1991, in 
podatkov, ki so bili posredovani z rednimi statističnimi poročili.  
SURS vsako leto objavi sintezo podatkov o starosti stanovanjskega sklada, opremljenosti 
z napeljavami in velikostjo stanovanjskega sklada; podatki bodo za leto 2001, skladno z 
letnim programom, objavljeni konec februarja 2003. 
 

Statistični urad RS 
382 Statistika kriminalitete 

 
Mednarodno poenotena anketa o žrtvah kriminala se izvaja tudi v Sloveniji in velja zlasti 
za obseg in strukturo oškodovanja oseb in gospodinjstev po nekaterih pojavnih oblikah 
splošne kriminalitete. Anketa omogoča oceno deleža žrtev kriminala v Sloveniji. Beleži 
se delež žrtev kriminalnih dogodkov v Sloveniji, ne glede na prijavo kriminalnih dejanj 
policiji oziroma drugemu organu, ki lahko obravnava zadevo. Rezultate mednarodno 
poenotene ankete o žrtvah kriminala za leto 2001 (deindividualizirane zaščitene mikro 
podatke) je SURS81 posredoval Arhivu družboslovnih podatkov. Naslednja izvedba te 
ankete bo predvidoma v letu 2005 ali 2006 (glede na mednarodno izvajanje te ankete). 
 
V letu 2002 so bila uresničena vsa raziskovanja s področja pravosodja, načrtovana v 
programu statističnih raziskovanj. Podatke s tega področja je SURS posredoval tudi 
mednarodnim institucijam. Skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za 
pravosodje, Državnim tožilstvom in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij je SURS 
izpolnil vprašalnik OZN-a o Trendih v kriminaliteti in delovanju pravosodnih sistemov. 
SURS je posredoval podatke Evropski komisiji za projekt DAPHNE ter Unicefu (t.i. 
Monee obrazec). 
 

Statistični urad RS 
38991 Statistika volitev in samoprispevkov (nacionalni interes) 
 
V letu 2002 je SURS na področju volitev in samoprispevkov izvajal štiri raziskovanja, in 
sicer na ravni države volitve predsednika države in državnega sveta, na ravni lokalne 
samouprave pa volitve županov občin ter članov občinskih svetov. 
Za predsednika države in člane državnega sveta ter za izvoljene župane in izvoljene člane 
občinskih svetov je SURS dobil podatke od Republiške volilne komisije. Podatke o 
kandidatih za župane in člane občinskih svetov je SURS popisal z dvema statističnima 
vprašalnikoma, ki sta ju izpolnile občinske volilne komisije.  
                                                 
81 Izvajalec ankete za Slovenijo je bil v dveh doslej opravljenih anketah (1992 in 1997) Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Z letom 2001 je omenjeno anketo prevzel SURS in jo bo 
odslej izvajal vsaka štiri leta. 
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Podatki lokalnih volitev so bili že pripravljeni za objavo v publikaciji Rezultati 
raziskovanj, podatki volitev predsednika države ter članov državnega sveta pa za objavo 
v Statističnih informacijah. Publikaciji sta izšli v aprilu 2003. Prejeli ju bodo med drugim 
konzularna predstavništva doma in v tujini ter nekatere mednarodne znanstvene in 
raziskovalne ustanove. 
 
 
 

III    GOSPODARSKE STATISTIKE 

III.1    MAKROEKONOMSKE STATISTIKE 
 
 

40 Letni nacionalni računi 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 je SURS nadaljeval z metodološkim prilagajanjem obračuna BDP kriterijem 
ESR9582 in pripravljal kompletno revizijo ocene BDP od leta 1995 dalje. Z BDP revizijo 
bo SURS pospešil prevzemanje in uvajanje statističnih standardov pri razvijanju in 
uvajanju sistema nacionalnih računov. Le-ti so: (1) proizvodni računi, (2) računi 
oblikovanja dohodka, (3) nefinančni in finančni računi sektorja država, (4) nefinančni 
računi drugih institucionalnih sektorjev in (5) finančni računi in računi stanj. V letu 2002 
in z dokončanjem revizije BDP je SURS začel prehod iz druge v tretjo fazo razvoja 
nacionalnih računov.  
 
Sistem nacionalnih računov Slovenije in posebej obračun BDP bo moral v celoti temeljiti 
na novem evropskem sistemu računov iz leta 1995 (ESR95). Pri tem je pomembno tekoče 
sodelovanje SURS-a, Banke Slovenije in Ministrstva za finance z Eurostatom v delovnih 
skupinah s pristopnimi državami (Accession Countries) za razvoj posameznih področij 
nefinančnih in finančnih nacionalnih računov. To sodelovanje se je po posameznih 
področjih začelo že v letu 1997 in se nadaljuje ter občasno stopnjuje, pri čemer ga bo 
potrebno konkretizirati na področju novih virov podatkov in glede na obveznosti po 
prioritetnih področjih ob vstopu v EU.  
 
V končnih priporočilih Eurostatovih izvedencev, ki so jih pripravili v zadnjih treh letih za 
področje nefinančnih nacionalnih računov Slovenije, je bilo v glavnem pozitivno 
ovrednoteno dosedanje delo SURS-a na področju nacionalnih računov. Prioritetne naloge 
iz Eurostatovih poročil glede na pomanjkljivosti nacionalnih računov pa so sestavni del 
revizije ocene BDP. Sestavni del poročil so tudi razvojne naloge in nujne izboljšave 
nacionalnih računov oziroma v statistiki na sploh v naslednjih petih letih. 
 
Glavni namen Eurostatovih delovnih skupin za področja finančnih statistik je, da 
predvsem usposobi oddelke za nacionalne račune in ministrstva za finance pristopnih 

                                                 
82 ESR95 je slovenski prevod ESA 95 (European System of Accounts 1995). 
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držav za redno ocenjevanje in pošiljanje podatkov o tekočem deficitu in stanju dolga 
državnega sektorja po zdaj veljavni direktivi (Excessive Deficit Procedure, Direktiva 
3605/93) in podatkov o kratkoročnih javnofinančnih kazalnikih po metodologiji ESR95. 
SURS je v letu 2002 prioritetno razvijal statistiko kratkoročnih kazalnikov za področje 
javnih financ (četrtletna statistika davkov in socialnih prispevkov ter socialnih 
transferjev). Hkrati pa se je v letu 2002 pospešilo delo v okviru delovnih skupin za 
pomoč pri zasnovi finančnih računov in zbiranju podatkov denarne, bančne in druge 
finančne statistike v skladu z ESR95 v okviru centralnih bank pristopnih držav. 
 
V pripravi je nov program tekočega pošiljanja podatkov, ki se bo razširil s kratkoročnimi 
javnofinančnimi statistikami. V skladu z Akcijskim planom EMU83 se bodo skrajšali roki 
pošiljanja četrtletnih podatkov (z 90 na 70 dni), pri čemer je v pripravi vrsta odredb, ki 
bodo določila nova področja finančnih in nefinančnih nacionalnih računov, za katera bo 
pošiljanje podatkov obvezno za članice EU. Vsem tem spremembam se bomo morali 
postopoma prilagoditi tudi v Sloveniji.  
 
S podporo Eurostata je v letu 2002 potekalo na SURS-u tudi več projektov, ki v okviru 
nacionalnih računov zadevajo področje obračuna končne potrošnje gospodinjstev, 
stanovanjskih storitev, stanja osnovnih sredstev in njihove tekoče potrošnje, bruto 
investicij in tabel ponudbe ter porabe skupaj z input-output tabelo.  Hkrati se je začel 
projekt dokumentacije kategorij in metod polnega zajetja dejavnosti v obračun BDP-ja. V 
projekte presežnega dolga in primanjkljaja, kratkoročnih javnofinančnih kazalnikov je 
bilo vključeno tudi Ministrstvo za finance, projekta finančnih računov in neposrednih 
tujih naložb pa sta se izvajala na Banki Slovenije. Nekateri od njih se nadaljujejo v letu 
2003.  
 

Statistični urad RS 
402 Nacionalni računi: agregati 
 
V letu 2002 se je nadaljevala analiza preverjanja vseh možnih vrst podcenjenosti bruto 
domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP-ja) po posameznih kategorijah proizvodnega, 
izdatkovnega ter dohodkovnega pristopa ter analiza podatkovnih virov, ki se uporabljajo 
pri ocenjevanju. Na osnovi tega dela je bila pripravljena kompletna revizija ocene BDP-ja 
za leti 2000 in 2001  po proizvodni, potrošnji in dohodkovni metodi skupaj z tabelami 
ponudbe in porabe ter input-output tabelo za leto 2000 v skladu z ESR95. SURS bo od 
vključno leta 2000 dalje redno letno pripravljal tabele ponudbe in porabe v ESR95 v 
formatu A60/P60. SURS je nadaljeval z delom kompletne revizije ocene BDP tudi za 
obdobje od leta 1995 dalje. 
 
Glavni namen revizije je bil v nadaljnji metodološki uskladitvi postopkov in metod ocene 
BDP-ja z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov iz leta 1995 (ESR95). 
Poleg metodoloških izboljšav in prilagoditev ESR95 sta v oceni BDP-ja izboljšana tudi 
zajetje dejavnosti in obračun posameznih kategorij, kot zahteva merilo polnega zajetja 
dejavnosti v skladu z Direktivo 89/130 o harmonizaciji postopkov ocenjevanja  bruto 
nacionalnega proizvoda v tržnih cenah (89/130/EEC, Euratom). 
 
                                                 
83 European Monetary Union (EMU) 
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Glavni razlogi za povečanje ocene BDP-ja so nova metodologija ocene vrednosti 
pripisane stanarine oziroma stanovanjskih dejavnosti gospodinjstev (za 1,5 % večji BDP), 
obračun porabe stalnega kapitala z metodo stalne inventarizacije za sektor država (za 0,8  
% večji BDP) ter popravki in izboljšanje zajetja ekonomskih aktivnosti (za 2,3 % večji 
BDP). Izboljšanje zajetja vključuje nezajetje enote in dejavnosti, dopolnitve ocene plač in 
prejemkov v naravi, kakor so zasebna raba službenih vozil in hrana ter pijača na 
službenem potovanju, obračun napitnin v gostinstvu in drugih osebnih storitvenih 
dejavnostih, študentsko delo, vrtna proizvodnja nekmečkih gospodinjstev ter druge 
metodološke dopolnitve in izboljšave in statistični popravki.  
 
Za pripravo nove izboljšane ocene BDP-ja so bili uporabljeni novi viri podatkov, kakor 
so zaključni računi za posredne in neposredne uporabnike proračuna, bilance bank. Za 
nadaljnje "čiščenje" vmesne porabe, npr. izločanje dohodkov v naravi, so bili uporabljeni 
podatki raziskovanja stroškov delovne sile (Labour Cost Survey). Na podlagi dogovora 
med SURS-om, MF-jem in DURS-om so bili za analizo zajetja in obračune agregatov 
nacionalnih računov na voljo tudi individualni podatki iz sistema davka na dodano 
vrednost, dohodnine in obdavčevanja samostojnih podjetnikov posameznikov. 
 
V letu 2002 je Eurostat sestavil novo delovno skupino, katere namen je bil natančno 
opredeliti način obračuna posameznih kategorij stroškovnega obračuna proizvodnje 
stanovanjskih storitev za stanovanja, v katerih živijo lastniki. V skupini je sodelovala tudi 
Slovenija, ki je ena izmed držav z največ izkušnjam pri uporabi te metode. 
Najpomembnejša odločitev delovne skupine je uporaba enakega deleža 2,5 % od neto 
vrednosti stanovanja in zemljišča za obračun neto poslovnega presežka za vse države. 
Končno poročilo delovne skupine je bilo predstavljeno, sprejele so ga tudi države članice 
EU-ja na delovnem sestanku v Luksemburgu v novembru. Predstavljeni so bili tudi 
rezultati obračuna Slovenije in primerjave z državami EU-ja. S tem je bil zaključen 
razvoj za obračun imputirane najemnine. Za obračun stanovanjskih storitev za 
stanovanja, ki se dejansko oddajajo, se še vedno zahteva uporaba stratifikacijske metode. 
Ker statističnih podatkov o višini najemnin v Sloveniji ni na voljo, je SURS začel 
pripravljati novo anketo, in sicer Anketo o najetih stanovanjih. Njen namen je zbrati 
podatke o najemninah za posamezne vrste stanovanj (upoštevamo velikost, opremljenost, 
lokacijo ...), ki se bodo uporabili za obračun dejanskih najemnin. Količinski podatki so 
zbrani s Popisom prebivalstva 2002. 
 
V obračun ekonomskih agregatov in kategorij nacionalnih računov je bila uvedena v letu 
2002 ažurirana institucionalna sektorizacija enot Poslovnega registra Slovenije. 
 
V letu 2002 je bila narejena revizija ocene outputa in dodane vrednosti za druge 
monetarne finančne ustanove (S.122) za obdobje  1995–2001. Pri tem so bile zajete 
nominalne obresti pri izračunu finančno-posredniške storitve, merjene indirektno 
(pripisane bančne storitve), kar je vplivalo na povečanje outputa in dodane vrednosti  v 
tem sektorju. Za zavarovalnice (S 125) je bila narejena revizija za leti 2000 in 2001, v 
letu 2003 pa se predvideva še revizija za obdobje 1995–1999 ter nekaj metodoloških 
prilagoditev. V letu 2003 načrtuje SURS pridobitev ustreznih podatkov pri Banki 
Slovenije za oceno in alokacijo FISIM-a skladno s sprejetimi uredbami evropske 
skupnosti in začetek ustreznih izračunov. 
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V stalnih cenah je BDP po proizvodni in dohodkovni metodi za obdobje 1990–1995 
ocenjen v cenah 1992. Za leta 1995–2000 SURS uporablja kot novo bazno leto 1995. Z 
letom 2001 postaja bazno leto 2000. Delo v zvezi z oceno BDP-ja v stalnih cenah je 
osredotočeno na izboljšave, s katerimi bi metode na posameznih področjih čimbolj 
uskladili z ESR95 in Eurostatovimi priporočili. S prehodom na bazno leto 2000 prehaja 
SURS v celoti na sistem dvojne deflacije, pomembne izboljšave so bile storjene na oceni 
uvoza in izvoza storitev. V letu 2003 namerava SURS kar najbolj zagotoviti primernost 
ocen in preiti na raven primernosti84.   
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 

402.19 Mesečno poročilo o prejemkih na račune in o izdatkih z računov 
 
Statistično raziskovanje o prejemkih na račune in izdatkih z računov pravnih oseb temelji 
na označevanju namenov plačil na plačilnih nalogih s šiframi prejemkov in izdatkov. 
Plačilne naloge s šiframi prejemkov in izdatkov označujejo nalogodajalci. Statistično 
raziskovanje (Poročilo PI) zajema podatke o prejemkih in izdatkih pravnih oseb pri vseh 
izvajalcih plačilnega prometa. Te podatke so morali v skladu s Kriteriji za opravljanje 
plačilnega prometa za pravne osebe v državi85 in v skladu z Navodilom o zagotavljanju 
podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov v bankah, hranilnicah in BS86 
zagotavljati AJPES, vse banke, hranilnice in Banka Slovenije. Podatke o prejemkih in 
izdatkih neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov pa je AJPES-u od 1. julija 
2002 sporočala Uprava RS za javna plačila. 
 
AJPES je Poročilo PI v letu 2002 pripravljal mesečno na ravni države in ga posredoval 
SURS-u, Uradu za makroekonomske analize in razvoj, Banki Slovenije in še nekaterim 
drugim vladnim institucijam. Podatke o prejemkih in izdatkih je AJPES-u zagotavljal tudi 
DURS, in sicer nekatere dnevno, v celoti pa dvajsetdnevno in mesečno.  
Podatki iz Poročila PI omogočajo spremljanje denarnega toka stroškov dela na ravni 
države, po regijah, sektorjih in dejavnostih, spremljanje dinamike porabe prebivalstva in 
javnega sektorja tako na ravni države kot regij in oceno regionalnih tokov davkov, 
uporabljajo pa se tudi pri drugih makroekonomskih analizah za potrebe države.  

                                                 
84Commission decision – 2002/990/EC; 17. 12. 2002 
85 Uradni list RS, št. 37/00 
86 Banka Slovenije, junij 2002 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
402.20 Mesečno poročilo o pravnih osebah z neporavnanimi obveznostmi 
 
AJPES zbira podatke o pravnih osebah, ki so imele dospele neporavnane obveznosti 
neprekinjeno več kot 5 dni v posameznem mesecu. Podatke je AJPES pripravljal na 
podlagi podatkov iz svoje evidence o dospelih neporavnanih obveznostih pravnih oseb, 
katerih račune je vodil do 30. 6. 2002, in na podlagi podatkov iz evidenc bank o dospelih 
neporavnanih obveznostih pravnih oseb, katerih račune so banke postopno prevzemale od 
11. 9. 2000. Podatke o dospelih neporavnanih obveznostih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov je AJPES-u od 1. julija 2002 sporočala Uprava RS za javna 
plačila. 
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
402.22 Letni računovodski izkazi gospodarskih družb, gospodarskih javnih služb, 
zadrug in vseh drugih, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o gospodarskih 
družbah, bilanco stanja in bilanco uspeha, za namene države 
 
Gospodarske družbe in zadruge so morale do konca februarja 2002 AJPES-u predložiti 
statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha. V letu 2002 je statistične podatke 
iz bilance stanja in bilance uspeha za leto 2001 predložilo 37 210 gospodarskih družb, od 
tega 321 zadrug. AJPES je zbrane podatke obdelal in na njihovi podlagi pripravil 
Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v RS za leto 2001 ter Informacijo o 
poslovanju gospodarskih družb v RS v letih 1997–2001 po regijah. Podatke iz 
računovodskih izkazov gospodarskih družb je objavil tudi v publikaciji Podatki in 
kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb v 
RS za leto 2001 in v publikaciji Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance 
stanja in bilance uspeha gospodarskih družb v RS za leta 1999–2001. 
 
AJPES je statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb, 
gospodarskih javnih služb, zadrug in vseh drugih, ki vodijo poslovne knjige v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah87, posredoval SURS-u, Uradu za makroekonomske 
analize in razvoj, Davčni upravi RS, Banki Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije, 
določene podatke pa tudi MF-ju in nekaterim drugim institucijam. Pri posredovanju 
podatkov je AJPES ravnal v skladu z zakonskimi predpisi in v skladu z Navodilom o 
posredovanju statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha posameznih 
gospodarskih družb88. 
 

                                                 
87 Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01 
88 Vestnik AJPES, št. 2/98 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
402.23 Letni računovodski izkazi proračunov, organov in organizacij lokalnih 
skupnosti, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, javni skladi in drugi, ki vodijo računovodske 
evidence po Zakonu o računovodstvu 
 
Neposredni proračunski uporabniki (državni in občinski proračuni, državni in občinski 
organi, lokalne skupnosti, ZPIZ, ZZZS, javni skladi itd.) so morali v skladu z Zakonom o 
računovodstvu89 zaradi zagotovitve javnosti podatkov do konca februarja 2002 AJPES-u 
predložiti letna poročila za leto 2001. Neposredni proračunski uporabniki so s 
predložitvijo letnih poročil AJPES-u izpolnili tudi obveznost predlaganja računovodskih 
izkazov za državno statistiko po Zakonu o državni statistiki in po Letnem programu 
statističnih raziskovanj za leto 2002.  

V letu 2002 je letna poročila za leto 2001 predložilo 1287 neposrednih proračunskih 
uporabnikov.  

 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 

402.24 Letni računovodski izkazi zavodov, javnih zavodov, inštitutov in drugih 
pravnih oseb javnega prava, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o 
računovodstvu 
 
Posredni proračunski uporabniki (zavodi, javni zavodi, inštituti itd.) in druge pravne 
osebe javnega prava so morale v skladu z Zakonom o računovodstvu zaradi zagotovitve 
javnosti podatkov do konca februarja 2002 AJPES-u predložiti letna poročila za leto 
2001. S predložitvijo letnih poročil so izpolnili tudi obveznost predlaganja računovodskih 
izkazov za državno statistiko po Zakonu o državni statistiki in Letnem programu 
statističnih raziskovanj za leto 2002.  

V letu 2002 je letna poročila za leto 2001 predložilo 1613 posrednih proračunskih 
uporabnikov in drugih pravnih oseb javnega prava. Podatke iz njihovih letnih poročil je 
AJPES posredoval SURS-u, MF-ju in Uradu za makroekonomske analize in razvoj. 

 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
402.25 Letni računovodski izkazi ustanov, političnih strank, sindikatov in drugih 
pravnih oseb zasebnega prava, ki vodijo računovodske evidence po Zakonu o 
računovodstvu 
 
Pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati itd.) so morale v 
skladu z Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj za 
leto 2002 za državno statistiko AJPES-u do konca februarja 2002 predložiti statistične 
podatke iz bilance stanja in statistične podatke iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 

                                                 
89 Uradni list RS, št. 23/99 
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2001. S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila so lahko 
izpolnile tudi obveznost predložitve letnih poročil po Zakonu o računovodstvu zaradi 
zagotovitve javnosti podatkov.  

V letu 2002 je statistične podatke iz bilance stanja in statistične podatke iz izkaza 
prihodkov in odhodkov za leto 2001 AJPES-u predložilo 3191 pravnih oseb zasebnega 
prava.  

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
402.26 Letni računovodski izkazi društev 
 
V skladu z Zakonom o društvih90 je AJPES v letu 2002 zbral in obdelal tudi letna 
poročila društev za leto 2001. S predložitvijo letnih poročil zaradi zagotovitve javnosti 
podatkov so društva izpolnila tudi obveznost predlaganja računovodskih izkazov za 
državno statistiko po Zakonu o državni statistiki in Letnem programu statističnih 
raziskovanj za leto 2002.  

V letu 2002 je letna poročila za leto 2001 AJPES-u predložilo 11 710 društev.  

 
 

Statistični urad RS 

403 Računi države 
 
SURS je v letu 2002 nadaljeval pripravo računov za državo (na letni in četrtletni ravni) in 
sodeloval pri pripravi kazalnikov, ki se v EU-ju izračunavajo v okviru Postopka 
presežnega primanjkljaja in dolga (EDP). Za izboljševanje ocen v okviru priprave 
računov in kazalnikov je spremljal in analiziral obstoječe vire podatkov (npr. prehod na 
novo ekonomsko klasifikacijo v proračunski statistiki). Postopno je vključeval zahteve iz 
zakonodaje EU-ja (ESR95 in drugi predpisi) in dodatna izvedbena pravila. Največ časa je 
bilo namenjenega naslednjim posameznim zadevam: razmejevanju državnega sektorja in 
sektorskemu prikazu posameznih primerov enot; izvajanju načela "accrual" (obresti, 
davki in socialni prispevki, drugo); razmerju med državnim in javnim dolgom, 
identifikaciji kapitalskih transferjev; odpisom, odpustom in preklicem dolgov; 
posebnostim prikaza procesa privatizacije itd. Rezultat tega dela so v nekoliko izboljšane 
ocene državnega primanjkljaja in državnega dolga ter izboljšava podlag za nadaljnje 
izboljšave ocen.  
 

Statistični urad RS 
 
405.01 Panožni računi – input/output tabele 
 
V letu 2002 je potekalo delo v zvezi s pripravo tabel ponudbe in porabe za leto 2000. V 
skladu s pomanjkljivostmi statističnih virov za izdelavo input/output tabel (I/O) so bili v 
glavnem zbrani potrebni podatki za pripravo tabel ponudbe in porabe in I/O za leto 2000 
s pomočjo posebne raziskave, ki je bila izvedena v letu 2001 in katere rezultati so bili na 
voljo v letu 2002. Skoraj v celoti so bile izdelane tabela ponudbe v osnovnih cenah s 
prehodom v kupčeve cene, matrika porabe v kupčevih cenah ter matrika porabe uvoza. 
                                                 
90 Uradni list RS, št. 60/95, 89/99 
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Dokončanje navedenih tabel ter izdelava simetrične I/O tabele je bilo izvedeno v prvih 
mesecih leta 2003. 
 Tabele ponudbe in porabe ter simetrične input-output tabele so matrike, ki podobno 
opisujejo domač proizvodni proces in transakcije proizvodov domačega gospodarstva. 
Pomenijo podrobnejšo razdelitev računa proizvodov in storitev, računov proizvodnje in 
računov oblikovanja dohodkov v sistemu nacionalnih računov. Prikazujejo strukturo 
proizvodnje, proizvodnih stroškov in dohodke, ustvarjene v proizvodnem procesu, tokove 
proizvodov in storitev, proizvedenih v okviru domačega gospodarstva, ter  tokove 
proizvodnih storitev s tujino.  
V skladu z Eurostatovimi standardi bo treba pripravljati tabele ponudbe in porabe po letu 
2002 letno ter petletno tudi input-output tabelo za Slovenijo. 
 

Statistični urad RS 
405.12 in 405.13 Letno poročilo o investicijah 
 
Na podlagi statističnega raziskovanja o investicijah v osnovna sredstva zbira SURS 
podatke o dejanskih bruto investicijah v osnovna sredstva in njihovih izplačilih pri 
neposrednih investitorjih, to je družbah, podjetjih in organizacijah. S pomočjo zbranih 
podatkov še iz drugih statističnih raziskovanj (predvsem iz gradbeništva, zunanje 
trgovine in kmetijstva) pa ocenjuje bruto investicije v osnovna sredstva, ne samo za 
pravne osebe (finančni, nefinančni in državni sektor), ampak tudi za sektor gospodinjstev 
(predvsem, ko se pojavljajo kot investitorji lastne gradnje oz. nakupov stanovanj ter kot 
samostojni podjetnik). Ocena bruto investicij (bruto investicije v osnovna sredstva, 
spremembe zalog in vrednostni predmeti) je ena od postavk (poleg končne potrošnje in 
saldo menjave s tujino) za izračun bruto domačega proizvoda po izdatkovni metodi.  
Za potrebe popolnega zajetja investicij v nacionalnih računih je SURS uvedel dve  
vzorčni raziskovanji za zbiranje podatkov o investicijah: za pravne osebe pod 10 
zaposlenimi in za samostojne podjetnike posameznike.  
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
405.15 Mesečno poročilo o vplačilu in razporeditvi javnih prihodkov (B2) 
 
Poročilo o vplačilu in razporeditvi javnih prihodkov (B-2) je AJPES sestavljal na podlagi 
Odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov91 in 
Odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov92. Od 1. julija 2002 je podatke o javnih prihodkih AJPES-u zagotavljala 
Uprava RS za javna plačila, ki v skladu z Zakonom o plačilnem prometu skrbi za 
nemoteno, tekoče in racionalno izvajanje javnofinančnih tokov za neposredne in posredne 
proračunske uporabnike, ki poslujejo prek enotnega zakladniškega računa države oziroma 
občin. O vplačilih in razporeditvi tovrstnih prihodkov je AJPES obveščal pristojne organe 
v državi in občinah, in sicer s podatki o prihodkih proračunov, prihodkih za zdravstveno 
zavarovanje, prihodkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prihodkih drugih 
prejemnikov.  

 

                                                 
91 Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00, 125/00, 78/01 in 38/02 
92 Uradni list RS, št. 49/02 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
405.16 Mesečno poročilo bank in hranilnic o plačilih za investicije iz investicijskih 
kreditov – obrazec INV-POS 
 
Statistično raziskovanje o plačilih za investicije temelji na dveh virih. Prvi vir so nekateri 
podatki statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih (izdatki za nakup opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih naložb, izdatki za nakup patentov, 
licenc in blagovnih znamk). Drugi vir pa so podatki o plačilih za investicije iz 
investicijskih kreditov bank in hranilnic (Poročilo INV-POS), ki so jih banke pošiljale 
AJPES-u mesečno. 
 
Tudi v letu 2002 je AJPES Poročilo o plačilih za investicije pripravljal mesečno in ga 
posredoval Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter nekaterim drugim 
institucijam. 
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
R406.01 Letni računovodski izkazi bank in drugih finančnih organizacij: bilanca 
stanja in izkaz uspeha za namene države, R406.02 Letni računovodski izkazi 
zavarovalnic: bilanca stanja in izkaz uspeha, R406.03 Podatki o terjatvah in 
obveznostih zavarovalnic in drugih finančnih organizacij do tujine (do 
nerezidentov) za namene države 
 
Tudi v letu 2002 so bile naloge statističnih raziskovanj za spremljanje poslovanja 
finančnih organizacij in zavarovalnic ter spremljanje njihovih terjatev in obveznosti do 
nerezidentov v fazi priprav in še niso bile v celoti izpolnjene. 
 
 
 

41 Četrtletni in okoljski računi 
 

Statistični urad RS 
 

411 Četrtletni nacionalni računi 
 
Četrtletne ocene BDP-ja je SURS objavljal v predvidenih rokih (90 dni po koncu 
četrtletja). Intenzivno je potekalo tudi delo, usmerjeno k nadaljnji širitvi sistema 
četrtletnega ocenjevanja makroekonomskih agregatov. Cilj razvojnega dela v okviru 
projekta COP98 so izračun in ocene BDP-ja po proizvodni metodi v tekočih cenah in 
drugih temeljnih agregatov nacionalnih računov v skladu z ESR95. V letu 2002 se je 
nadaljevalo delo za pripravo metodologije BDP-ja po proizvodni metodi v tekočih cenah, 
četrtletno so bili ocenjeni makroekonomski agregati in število zaposlenih ter opravljen 
prehod na obračun BDP-ja v cenah leta 2000.  
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Statistični urad RS 
R412 Okoljski računi 
 
V letu 2002 je SURS pregledoval zakonodajne osnove za področje okoljskih računov93, 
proučil literaturo v zvezi s System of Environmental and Economic Accounts (SEEA), 
priročnik Združenih narodov za integrirane okoljske in ekonomske račune, poročila držav 
članic ter pilotne študije v zvezi z National Accounting Matrix including Environmental 
Accounts (NAMEA) za emisije v zrak. Pripravil je okvirne tabele za zbiranje fizičnih 
podatkov na področju emisij v zrak (tabele za podrobnejše podatke nacionalnih računov 
po SKD-ju in v skladu z ESR95, za podrobnejše podatke emisij po SKD-ju in v skladu z 
opredelitvami NAMEA-ja, za podatke o izdatkih gospodinjstev iz nacionalnih računov, 
podatke o emisijah gospodinjstev po metodologiji NAMEA, pregled okoljskih računov, 
izvir in končni cilj snovnih tokov v okviru NAMEA-ja za emisije v zrak, tabele za 
ocenjene letne emisije CO2 iz energetskega izgorevanja in iz neenergetskih virov, input-
output tabele za minerale, tabele fizičnih zalog rezerv, tabele za bilanco gozdov). 
 
 
 

42 Finančni računi 
 

Banka Slovenije 
 
R421.01 Finančne bilance in tekoči računi finančnih računov 
 
Banka Slovenije je v letu 2002 ob sodelovanju z AJPES-om, MF-jem in SURS-om 
pripravila predlog novega sistema poročanja podatkov za potrebe finančnih računov v 
skladu z zahtevami Eurostata in Evropske centralne banke. Poleg tega so bili pripravljeni 
tudi predlogi obrazcev poročanja. V letu 2003 je predvideno prvo poročanje pravnih oseb 
prek AJPES-a na letni ravni, kasneje pa bi poročanje prešlo na četrtletno raven.  
 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 
R422.01 Letni računovodski izkazi samostojnih podjetnikov 
 
Tudi v letu 2002 je AJPES zbral in obdelal letna poročila srednjih in velikih samostojnih 
podjetnikov,  za leto 2001 sta bili predloženi in obdelani 102 letni poročili.  
 
Za leto 2002 bodo podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov popolni, saj morajo v 
skladu s spremembami in dopolnitvami ZGD94-ja letna poročila AJPES-u predložiti prav 
vsi samostojni podjetniki, tudi majhni. Po podatkih iz PRS-ja bo moralo letna poročila 
AJPES-u predložiti okrog 60 000 samostojnih podjetnikov. 
 

                                                 
93 Zakonski akti EU, 5. in 6. akcijskega programa EU-ja 
94 Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) 
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Ministrstvo za finance 

R43 Spremljanje lastnih virov 
 

MF, vključno z Davčno upravo RS in Carinsko upravo RS, ter SURS se od leta 2002 
seznanjajo z viri podatkov, metodologijami oziroma načinom spremljanja lastnih virov 
proračuna prek tehnične pomoči Direktorata za proračun Evropske komisije in irskega 
ministrstva za finance. Oddelek za sodelovanje s proračunom EU-ja v okviru Sektorja za 
pripravo in upravljanje proračuna na MF-ju je na osnovi modela Evropske komisije 
izpopolnjeval poznavanje metode izračunavanja prispevkov posameznih držav članic v 
evropski proračun. Teh izračunov sicer običajno ne izdelujejo posamezne države članice, 
temveč Evropska komisija, saj so zanje potrebni podatki vseh držav članic ter podatki o 
izdatkih evropskega proračuna. 

Carine in druge uvozne dajatve na podlagi Skupne carinske tarife EU-ja na uvoz 
proizvodov iz tretjih držav so tradicionalni lastni vir proračuna EU-ja. Carinska uprava 
RS ima izdelan sistem spremljanja carin, ki bodo, zmanjšane za 25 %, izvirni prihodek 
proračuna EU-ja. Prelevmanske dajatve na uvoz kmetijskih proizvodov iz tretjih držav v 
skladu s Skupno kmetijsko politiko in prelevmanske dajatve za sladkor, isoglukozo in 
insulin bodo po njihovi uvedbi tudi neposreden vir proračuna EU-ja in po zmanjšanju za 
25 % za stroške pobiranja v celoti vplačane na račun Evropske komisije. 
 
Razvojne naloge, ki se nanašajo na bruto nacionalni dohodek, ter agregate, potrebne za 
oceno ponderirane stopnje DDV-ja za izračun harmonizirane osnove DDV-ja za potrebe 
izračuna prispevkov v evropski proračun iz teh dveh virov, izvaja SURS v okviru razvoja 
metodologij nacionalnih računov. 
 
 

55 Cene 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 je SURS vse mesečne kazalnike s področja statistike cen domačim in tujim 
uporabnikom zagotavljal v načrtovanih rokih. Poleg tekočih nalog je na področju 
indeksov cen opravil še naslednje večje redne in izredne naloge: 
v obdobju september 2002–januar 2003 je opravljal letne revizije uteži ter proizvodov in 
storitev, reprezentantov indeksa cen življenjskih potrebščin, harmoniziranega indeksa cen 
življenjskih potrebščin in indeksa proizvajalčevih cen. Po šestih letih je bila opravljena 
tudi revizija uteži indeksa cen na drobno. Ker sedanji viri podatkov o prodaji v trgovini 
na drobno ne dajejo več tako podrobnih podatkov, kot jih je določala v preteklosti 
postavljena metodologija, je SURS pri reviziji uporabil razpoložljive agregirane podatke, 
ki smo jih dopolnjevali še z drugimi viri.  
 
SURS se je pretežni del leta 2002 ukvarjal z razreševanjem problema pridobivanja in 
zajemanja podatkov o cenah električne energije za izračun indeksa cen industrijskih 
izdelkov pri proizvajalcih. Odprtje notranjega trga z električno energijo in  spremljajoče 
spremembe v energetskem sektorju so zahtevale ureditev novega načina pridobivanja 
podatkov in tudi novih rešitev pri izračunavanju tega indeksa. 
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V okviru Evropskega programa primerjave (European Comparison Programme (ECP)), 
to je primerjave bruto domačega proizvoda, merjenega po kupni moči, in primerjave cen, 
je SURS zahtevane podatke o cenah za izračun paritet kupnih moči zagotavljal v skladu s 
postavljenimi roki glavnega koordinatorja primerjave za Evropo (Eurostat) ter t.i. vodje 
skupine za srednjeevropske države (Statistika Avstrije). Po organizacijski reformi 
programa, to je neposredni vključitvi vseh držav kandidatk v navedeno primerjavo, je 
začel Eurostat pripravljati pravne podlage za področje paritet kupnih moči in s tem 
obsežne vsebinske reforme te mednarodne primerjave. Posledično je to od sodelujočih 
nacionalnih statističnih uradov zahtevalo veliko dopolnilnih nalog (razna testiranja 
alternativnih virov podatkov, dodatne vprašalnike, delovne skupine itd.). 
 
V letu 2002 se je v okviru organov EU-ja pojavilo vse več zahtev po spremljanju cenovne 
konvergence po uvedbi evra. Te zahteve so povzročile tudi vključitev spremljanja tega 
pojava med strukturne kazalnike. Čeprav ta kazalnik za pridružene članice še ni obvezen, 
je bil SURS aktivno vključen tudi v pripravljalni fazi novega kazalnika. 
 
Proti koncu leta je SURS na predlog OECD-ja in v sodelovanju z njim začel priprave za 
vključitev Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije ter Srbije in Črne gore 
v Evropski program primerjave BDP-ja in cen. Vključitev teh držav v navedeno 
primerjavo naj bi kot podpora tem državam na področju statistike potekala in bila 
financirana v okviru širšega projekta CARDS (Community Assistance for Reconstruction, 
Development and Stabilization Programme). Program naj bi postal operativen v aprilu 
2003. SURS bo v tem statističnem projektu predvidoma prevzel vlogo t.i. vodje skupine, 
ki bo usklajeval primerjavo, skrbel za metodološka navodila glede zbiranja cen ter 
kontrolo cen in rezultatov primerjave cen.    

 

III.2    POSLOVNE STATISTIKE 
 

 
44 Statistika poslovanja podjetij 

 
 

Statistični urad RS 
441 Strukturna statistika podjetij 
 
Letno raziskovanje GRAD/L95, s katerim so bili zbrani podatki o vrednosti opravljenih 
del na stavbah in inženirskih objektih, za stavbe pa še njihova velikost in opremljenost, 
število in površina dokončanih in nedokončanih stanovanj, vrsta dokončanih stanovanj ter 
površina poslovnih prostorov, je SURS v letu 2002 izvedel na približno 8000 objektih, na 
katerih so se izvajala gradbena dela.  
Z vprašalnikom GRAD-PGM/L96 je SURS pridobil podatke o količini in vrednosti 
porabljenega gradbenega in pogonskega materiala v letu 2001. Raziskovanje bo v letu 
2003 revidirano s posodobitvijo izbora reprezentativnih gradbenih materialov in enot 
poročanja. 

                                                 
95 Letno poročilo o gradbenih delih na objektu 
96 Poraba gradbenega in pogonskega materiala 
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Statistični urad RS 

R442.01 Razvoj strukturne statistike podjetij 
 
V letu 2002 je SURS zaključil projekt Razvoja strukturne statistike podjetij, ki je v 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem, izbranim na razpisu, potekal v okviru Pharovega 
nacionalnega programa, 1998. S predajo projektne dokumentacije in testiranjem 
pravilnosti delovanja podatkovnega skladišča je bila v uporabo prevzeta programska 
rešitev strukturne statistike podjetij. Vzpostavljeno je bilo podatkovno skladišče, ki 
omogoča uporabnikom prijazen dostop do podatkov in njihovo analizo. Podatkovno 
skladišče združuje razne administrativne in statistične vire, na podlagi katerih SURS 
izračunava spremenljivke strukturne statistike podjetij po metodologiji Evropske komisije 
oz. Eurostata. V prihodnje bo treba podatkovno skladišče dopolniti s programsko rešitvijo 
zakrivanja podatkov. To bo omogočilo dostop do podatkov tudi zunanjim uporabnikom. 
V drugi fazi Eurostatovega projekta Strukturna statistika podjetij v državah kandidatkah 
so bili iz obstoječih administrativnih in statističnih virov pripravljeni in Eurostatu 
posredovani podatki za leti 1999 in 2000 za šest področij (industrijo, gradbeništvo, 
trgovino, storitve ter zavarovalništvo in bančništvo). V skladu z evropsko zakonodajo je 
bilo pripravljeno poročilo o kakovosti strukturne statistike podjetij ter izpolnjen 
metodološki vprašalnik. Zaradi nerazpoložljivosti nekaterih administrativnih virov 
(Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti) in uvajanja nove programske 
rešitve za strukturno statistiko podjetij so bili podatki za industrijo, gradbeništvo, 
trgovino in storitve Eurostatu poslani z enomesečno zamudo.  
Med letom je bil z Davčno upravo RS podpisan dogovor o posredovanju davčnih 
podatkov za statistični namen. V prihodnje bo redno in pravočasno pridobivanje 
individualnih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov iz administrativnih virov 
pripomoglo k izboljšanju izračunavanja spremenljivk in spoštovanja z uredbo določenih  
rokov poročanja Eurostatu.  
 

Statistični urad RS 
 

444 Izvajanje in razvoj kratkoročnih kazalnikov 
 
Podatki o industrijski proizvodnji so osnova za izračun konjukturnih kazalcev – indeksov 
obsega industrijske proizvodnje, indeksov obsega zalog industrijskih industrijskih 
proizvodov, indeksov števila zaposlenih oseb in indeksov produktivnosti v industrijski 
proizvodnji. 
Mesečno spremljanje statistike industrije (IND/M) je potekalo skladno z letnim 
programom. Napovedani mesečni datumi objave podatkov so bili uresničeni skladno z 
napovedmi v Posebnih diseminacijskih standardih Mednarodnega denarnega sklada. V 
okviru projekta revizije statistike industrije je bil pripravljen prenovljen vprašalnik 
IND/M, s katerim je SURS začel spremljati tudi poslovni prihodek in nova naročila v 
industriji ter tako uskladil kratkoročno statistiko industrije z zahtevami EU-ja. V okviru 
projekta je bilo opravljenih več analiz izračuna indeksa industrijske proizvodnje, katerih 
namen je bilo testiranje novih metodoloških pristopov izračuna, da bi proučili možnosti 
za spremembo metodologije izračuna.  
SURS je začel izračunavati indeks industrijske proizvodnje v obliki, ki je prilagojena 
številu delovnih dni, ter se uskladil z zahtevami EU-ja. Pripravljen je bil nov sistem 
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uteževanja za izračun indeksa industrijske proizvodnje, ki se bo začel uporabljati v letu 
2003.  
V okvir projekta prenosa kratkoročnih statističnih podatkov na Eurostat sodi tudi indeks 
obsega industrijske proizvodnje, zato so bile v drugi polovici leta 2002 izvedene priprave 
na prenos podatkov; oblikovane so bile datoteke v formatu GESMES/CB in SURS je 
začel skladno z rokovnikom pošiljanja od oktobra vsak mesec pošiljati podatke prek 
STADIUM-a na Eurostat. 
Konec leta je bil sklican sosvet za statistiko industrije, kjer so bili članom predstavljeni 
rezultati in načrti za naslednje leto. Člani sosveta so načrte podprli; ugotovljeno je bilo, 
da bo treba okrepiti delo s člani sosveta na področju nomenklature industrijskih 
proizvodov. 
 
Kratkoročna raziskovanja s področja statistike gradbeništva so potekala v skladu s 
programom. Z mesečnimi raziskovanji GRAD-PGD/M97, GRAD-PUD/M98, GRAD-
RS/M99 in GRAD-ZG/M100 je SURS od upravnih enot zbiral podatke o izdanih 
dovoljenjih za gradnjo stavb, o izdanih uporabnih dovoljenjih, o rušitvah in o prijavi 
začetka del. Že sprejet Zakon o graditvi objektov (ZGO), ki ga je pripravil MOPE, v 
nekaterih členih vpliva na statistiko gradbeništva. Kljub medresorskemu usklajevanju 
SURS ni uspel s predlogom, da v ZGO-ju ostane člen, ki omogoča zbiranje podatkov o 
začetku prijave gradbenih del, zato bo raziskovanje GRAD-ZG/M z letom 2003 ukinjeno. 
Raziskovanje je pomagalo pri ugotavljanju aktivnosti gradbenih podjetij; analizirane 
bodo možnosti za nadomestitev izpadle informacije iz drugih virov. 
Mesečno raziskovanje GRAD/M101, katerega glavni namen je pridobiti od gradbenih 
podjetij podatke o vrednosti opravljenih del in vrednosti novih pogodb, je potekalo 
skladno z rokovnikom. Podatki o vrednosti opravljenih del so bili objavljeni skladno z 
napovedmi. Oba opazovana kazalnika sta tudi v sklopu kratkoročnih statističnih 
kazalnikov, zato ju je SURS vsebinsko prilagodil zahtevam EU-ja. SURS je začel 
izračunavati indeks vrednosti gradbenih del na osnovi deflacioniranih podatkov ter v 
obliki, ki je prilagojena številu delovnih dni oziroma je sezonsko prilagojena. Vrednost 
novih naročil je bila prilagojena zahtevam, tako da rezultat ne vsebuje več odpovedanih 
naročil; treba pa bo uskladiti področje opazovanja, tako da podatek o novih naročilih ne 
bo več vseboval podatka o inštalacijah pri gradnji in zaključnih gradbenih delih, kar bo 
predvidoma opravljeno v prvih mesecih leta 2003. Podatki o vrednosti gradbenih del, 
novih naročilih, številu stanovanj in m2 uporabne stanovanjske površine so bili 
pripravljeni v formatu GESMES/CB, konec leta 2002 jih je začel SURS redno prenašati v 
Eurostatovo banko podatkov prek STADIUM-a.  
 
Četrtletno raziskovanje GRAD/ČL102, s katerim se zbirajo podatki o gradbenih in 
projektantskih storitvah slovenskih podjetij v tujini, je potekalo skladno z rokovnikom, 
prav tako je tudi objava rezultatov potekala po načrtih. 
 

                                                 
97 Poročilo o dovoljenju za gradnjo stavbe 
98 Poročilo o uporabnem dovoljenju 
99 Poročilo o dovoljenju za rušitev ali spremembo namembnosti stanovanj  
100 Poročilo izvajalca o začetku gradnje 
101 Mesečno poročilo gradbeništva 
102 Gradbena dela in projektantske storitve v tujini 
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Statistični urad RS 
 
R444.08  Kratkoročno raziskovanje s področja poslovnih in drugih storitvenih 
dejavnosti 

 
Za leto 2002 je bil načrtovan in izveden prvi del razvojne naloge Uvajanje Uredbe o 
kratkoročnih kazalnikih na področju storitev, navedenih v aneksu D. Aneks D je del 
evropske regulative za področje kratkoročnih raziskovanj103 in obravnava naslednje 
oddelke dejavnosti po SKD-ju: 50 (prodajo, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter 
trgovino na drobno z motornimi gorivi), 51 (posredništvo in trgovino na debelo, razen z 
motornimi vozili), 55 (gostinstvo), 60–64 (promet in zveze), 72 (obdelavo podatkov, 
podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti) in 74 (druge poslovne storitve). V 
raziskovanje smo dodali še dejavnost 93 (druge storitvene dejavnosti). Vse navedene 
dejavnosti so bile do zdaj statistično slabše pokrite. Drugi del razvojne naloge pa bo 
izvedbeni, kar pomeni, da bo raziskovanje v letu 2003 že operativno, vprašalniki bodo 
poslani na teren in vzpostavljena bo osnova za prikazovanje prvih rezultatov v obliki 
indeksov prihodka v letu 2004.  
 
V letu 2002 je SURS pregledal priporočila za statistično spremljanje poslovnih in drugih 
storitev in izkušnje drugih držav. Pregledal je tudi rezultate oddanih zaključnih računov 
za leto 2001. Na tej podlagi je pripravil vzorčni okvir in nato tudi vzorec za raziskovanje 
z naslovom Kratkoročno raziskovanje s področja poslovnih in drugih storitvenih 
dejavnosti (STOR/M).  
 

Statistični urad RS 
 
44991.01 Polletno poročilo o gibanju gradbenih stroškov 
 
V letu 2002 je bilo zadnjič izvedeno raziskovanje GRAD-IGS/PL, s katerim je bilo s 
polletno periodiko spremljano gibanje gradbenih stroškov. Raziskovanje je postalo 
metodološko neustrezno, podatki pa nereprezentativni, ker so temeljili na dveh zdaj ne 
več netipičnih objektih. Izračunavanje gradbenih stroškov smo že za leto 2003 
nadomestili z razvojno nalogo Statistika gradbenih stroškov (R444.04). 
 

Statistični urad RS 
44991.02 Statistika cen novih stanovanj 
 
Z vprašalnikom GRAD-CENE/PL104 so bili dvakrat v letu zbrani podatki o cenah za 
kvadratni meter stanovanjske površine dokončanih stanovanj in stanovanj v gradnji. V 
raziskovanje so zajete cene stanovanj, ki so bila dograjena v opazovanem obdobju, in 
cene tistih, katerih gradnja se je začela v tem obdobju. 
 

                                                 
103 Council Regulation (EC) No 1165/98 
104 Polletno poročilo o cenah novih stanovanj 
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Statistični urad RS 
 
R444.04: Statistika gradbenih stroškov 
 
Z razvojno nalogo bomo harmonizirali statistiko gradbeništva s področja gradbenih 
stroškov skladno z uredbo št. 1165/98, ki v aneksu B zahteva spremljanje gibanja 
stroškov in izračunavanje mesečnih statistik gradbenih stroškov. 
V letu 2004 bomo zahteve podrobno proučili ter analizirali kako kar najhitreje in z 
najmanj stroški zagotoviti potrebne podatke. 
 

Statistični urad RS 
 
445 Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM-om) 
 
V letu 2001 je potekalo raziskovanje industrije po revidiranem vprašalniku, ki je 
razbremenil poročevalske enote in zmanjšal obseg dela na SURS-u. Kljub temu je 
potekalo raziskovanje z velikimi zamudami in sprejeta je bila odločitev, da se vprašalniki 
v letu 2002 za leto 2001 razpošljejo pred načrtovanim rokom. Kljub temu da je SURS 
odločitev uresničil, so se zamude ponovile. Glavni razlog za zamude je slaba kakovost 
podatkov, ki zahteva ogromno stikov in usklajevanj z enotami poročanja. Predvidoma 
bodo prvi, začasni podatki objavljeni štirinajst mesecev po preteku opazovanega leta. 
Konec leta 2002 je začel potekati Eurostatov projekt prenosa letnih podatkov statistike 
industrije v formatu GESMES/CB; na Bledu je bila organizirana PRODCOM-ova 
delavnica za pristopne države. Poleg predstavitev praks posameznih držav na področju t.i. 
statistike PRODCOM-a je bila namenjena tudi razpravi o metodoloških vprašanjih, 
kakovosti in pravočasnosti podatkov. 
 
SURS redno spremlja in sodeluje v Eurostatovi delovni skupini za statistiko proizvodnje 
ter se udeležuje tečajev in delavnic, namenjenih letni statistiki industrije.  
 

Statistični urad RS 
446 Železo in jeklo 
 
Julija 2002 se je iztekla pogodba ECSC-ja (European Coal and Steel Community), po 
kateri je združenje med drugim zbiralo tudi podatke o železu in jeklu. Zato je bil konec 
leta 2002 pripravljen osnutek uredbe, ki ureja zbiranje podatkov o železu in jeklu v 
okviru EU-ja. Predlog predvideva za skupino SKD 27.1 Proizvodnja železa, jekla, 
ferozlitin letni zajem podatkov o proizvodnji, zmogljivostih, investicijah, porabi energije 
in emisij. SURS bo še naprej sledil razvoju uredbe in takoj po njenem sprejetju 
organiziral zajem zahtevanih podatkov. 
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45 Energetika in surovine 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 se je na področju statistike energetike nadaljevalo utečeno izvajanje  
mesečnih in letnih raziskovanj v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj. V 
raziskovanja s področja prenosa in distribucije električne energije so bile vnesene 
nekatere spremembe, ki jih je narekovalo dogajanje v zvezi z odpiranjem trga z električno 
energijo. Rezultati raziskovanj so omogočili izpolnjevanje mednarodnih zahtev na 
področju statistike energetike, ki se izkazujejo v obliki združenih letnih vprašalnikov 
OECD/Eurostat/UN. Tako je SURS v letu 2002 izpolnil pet letnih vprašalnikov 
(Električna energija in toplota, Obnovljivi viri, Plin, Premog, Nafta) za leto 2001. V letu 
2002 pa se je nadaljevalo tudi redno mesečno poročanje Eurostatu v obliki treh mesečnih 
vprašalnikov (Nafta in plin, Trdna goriva, Električna energija). S tem SURS skoraj v 
celoti izpolnjuje zahteve in dogovore z EU-jem na področju statistike energetike.  
Zbrani podatki so omogočili izdelavo energetskih bilanc po posameznih energentih in 
pripravo agregirane energetske bilance Slovenije za leto 2001.  
 
V zadnjem četrtletju leta 2002 se je začelo zbiranje podatkov o cenah zemeljskega plina 
in električne energije za standardne porabniške skupine. Z zbranimi podatki bo izpolnjena 
mednarodna obveznost poročanja po direktivi o preglednosti cen.  
 
Na sestanku statističnega sosveta za statistiko energetike je bila članom sosveta 
predstavljena vsebina Letnega programa statističnih raziskovanj na področju energetike. 
Pri tem je bila posebej izpostavljena naraščajoča potreba po kazalnikih in kratkoročnih 
podatkih.  
 
Na področju kazalnikov je SURS aktivno sodeloval v posvetovalnem procesu presoje 
jedrnih kazalnikov Evropske agencije za okolje. Pripravljeni so bili tudi podatki za 
potrebe strukturnih kazalnikov za področje energetike (cene električne energije in 
zemeljskega plina za gospodinjstva in industrijo, tržni delež največjega proizvajalca 
električne energije na trgu, energetska intenzivnost gospodarstva in delež obnovljivih 
virov). Poleg tega je SURS pripravil tudi kazalnike konkurenčnosti na odprtem trgu z 
električno energijo in o njih poročal Eurostatu.  
 
Podatke, zbrane z rednimi raziskovanji, je SURS objavil v letnih publikacijah Statistične 
informacije, Energetika, v Statističnem letopisu in v manjšem obsegu v publikaciji 
Slovenija v številkah. Poleg bilanc po posameznih energentih so bili izdelani in objavljeni 
tudi agregirana energetska bilanca Slovenije za leto 2001 in nekateri energetski kazalniki.  
 
Predstavniki SURS-a redno aktivno sodelujejo v Eurostatovi delovni skupini za statistiko 
energetike. 
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47 Notranja trgovina 
 
 

Statistični urad RS 
471 Statistika notranje trgovine 
 
V letu 2002 sta raziskovanji s področja trgovine Mesečno in četrtletno poročilo o trgovini 
(TRG/M in TRG/ČL) potekali v skladu z letnim programom.  
 
Obrazec za četrtletno raziskovanje trgovine (TRG/ČL) je SURS dopolnil s postavkami, ki 
se nanašajo tudi na morebitno netrgovinsko dejavnost podjetij, in s postavkami za 
dejavnost posredništvo pri prodaji blaga. S tem je razširil opazovano dejavnost in olajšal 
odkrivanje napak pri poročanju, kar prispeva k povečanju kakovosti rezultatov 
raziskovanja v prihodnjih obdobjih. 
 
V letu 2002 je SURS glede na evropsko uredbo o kratkoročnih kazalnikih in njihovem 
pošiljanju na Eurostat (GESMES/CB) začel pošiljati indekse prihodka – rezultate 
mesečnega (TRG/M) in četrtletnega (TRG/ČL) raziskovanja o trgovini. S tem je SURS 
zadovoljil aneks C zgoraj navedene uredbe v tistem delu, ki se nanaša na računanje in 
pošiljanje realnih in nominalnih indeksov prihodka. Za indekse, preračunane na delovne 
dneve (working-day adjusted), pa bo SURS aplikacijo pripravil v letu 2003. V letu 2002 
je SURS v celoti izpolnil zahteve aneksa D navedene uredbe, ki veljajo za trgovinsko 
dejavnost. 
 
SURS je tudi v letu 2002 posredoval podatke iz Mesečnega poročila o trgovini (TRG/M) 
z vprašalniki UN-ja (Economic Commission for Europe) in OECD-ja, le ti so bili 
objavljeni tudi v publikacijah CANSTAT (prej CESTAT).   

V letu 2002 je SURS v publikacijah Rezultati raziskovanj objavil podrobne rezultate 
četrtletnega raziskovanja trgovine (TRG/ČL) za leta od 1997 do 2001 ter rezultate o 
Prodajnih zmogljivostih v trgovini na drobno za leto 2001, ki jih je SURS zbral s 
pomočjo občin prek Prijav urnika obratovalnega časa prodajaln. 
 
V zvezi s spremembo 17. člena Zakona o trgovini in pripravami na zbiranje Prijav urnika 
obratovalnega časa prodajaln v prihodnjem obdobju je SURS pri pripravi vsebine 
obrazca sodeloval z Ministrstvom za gospodarstvo in njegovimi pogajalskimi partnerji.  
 
 

48 Transport 
Statistični urad RS 

 
Na področju statistike transporta je bilo v letu 2002 v okviru rednih nalog načrtovanih in 
izvedenih triindvajset raziskovanj, in sicer deset v letni, dvanajst v mesečni ter eno v 
tedenski periodiki. Poleg rednih nalog so potekale tudi štiri razvojne naloge. 
Za posamezne transportne panoge 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 transportni infrastrukturi, zmogljivostih transportnih  sredstev, transportu po vrstah 
blaga, porabi energije in drugih za posamezno panogo značilnih podatkov zbrani tudi 
vrednostni podatki o poslovanju (prihodki in odhodki). V tedenski periodiki je bilo tudi 
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redno izvajano raziskovanje o cestnem tovornem prometu, s katerim je bila zbrana večina 
podatkov, ki jih zahteva najnovejša evropska zakonodaja105 s tega področja. SURS je 
nadaljeval dodatne metodološke prilagoditve ter ustrezno tehnično intervencijo v Oraclov 
programski paket (nova manjša revizija obstoječega vprašalnika, razširitev podatkovnega 
modela in obstoječih klasifikacij, dodajanje novih klasifikacij, nova tabelacija, priprava 
podatkovnih nizov za pošiljanje v Eurostat ipd.). Dokončna prilagoditev v skladu z novo 
uredbo Komisije o tehnični ureditvi prenosa podatkov106 bo izvedena do sredine leta 
2003, v tem letu pa naj bi začeli tudi redno četrtletno poročanje Eurostatu. 
V okviru Phare Multi-country Statistical Co-operation se je v letu 2002 nadaljevalo 
sodelovanje pri izvedbi pilotnih projektov s področja statistike zračnega in pomorskega 
transporta (julij 2001–avgust 2002). Cilj pilotnih projektov je pomagati desetim državam 
kandidatkam, vključenim v program Phare pri pripravi zanesljivih, redno ažuriranih in 
primerljivih statistik za zračni in pomorski transport po zahtevah takrat še osnutka uredbe 
Sveta 95/C 325/08 o statistiki zračnega transporta in direktive Sveta 95/64/EC o statistiki 
pomorskega transporta. 
Organizirani sta bili dve delavnici (ločeno za statistiko zračnega in pomorskega 
transporta) in zaključna strokovna misija Eurostatovega izvedenca, kateremu je ob 
zaključku pilotnega projekta sledilo še posredovanje podatkovnih nizov o statistikah 
zračnega in pomorskega transporta Eurostatu. V drugi polovici leta 2002 je Eurostat izdal 
posebno publikacijo o statistiki zračnega in pomorskega transporta v državah kandidatkah 
(15–20 strani na državo) ter dve številki statističnih informacij (Statistics in Focus), 
sledila pa je še priprava CD-ROM-a ter datoteke za bazo NEW CRONOS. Redno 
poročanje zahtevanih podatkovnih nizov Eurostatu (tudi podatki za leto 2002) se bo za 
pomorski transport začelo leta 2003, za zračni transport pa pozneje. Razlog za to je 
zamuda pri izgradnji novega informacijskega sistema na Aerodromu Ljubljana. 
 
V okviru mednarodnega sodelovanja so bili redno posredovani podatki UN/ECE-ju 
(Združeni narodi/Evropska ekonomska komisija), Eurostatu in  ECMT-ju (Evropska 
konferenca transportnih ministrov). Podatke je SURS pošiljal za Statistični letopis za 
države srednje in vzhodne Evrope, Mesečni bilten, Vprašalnik o kratkoročnih kazalnikih, 
Skupni vprašalnik za transportne statistike ter za letni publikaciji Statistike o cestnih 
prometnih nezgodah v Evropi in severni Ameriki ter Trendi v Evropi in severni Ameriki. 
Poleg številnih podatkov, ki so bili posredovani Eurostatu (tudi s pilotnim projektom), je 
SURS sodeloval tudi pri pripravi mednarodnega statističnega biltena CANSTAT. 
 
V letu 2002 so se predstavniki SURS-a udeležili mednarodnih sestankov (predvsem 
aktivnosti v okviru delovnih skupin Eurostata in UN/ECE-ja) ter delavnic, pri čemer 
predstavlja predvsem vključitev v delo novoustanovljene Eurostatove delovne skupine za 
statistiko intermodalnega transporta v prihodnosti vrsto novih metodoloških izzivov.  

                                                 
105 Council Regulation No. 1172/98 (blagovni tokovi, prevoz nevarnih snovi) 
106 Uredba Komisije št. 01/2163 
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49 Komunikacije 
 

Statistični urad RS 
 
V letu 2002 je bilo v okviru statistike komunikacij s področja poštnih in 
telekomunikacijskih storitev izvedenih sedem rednih raziskovanj, od tega tri v mesečni in 
štiri v letni periodiki. Določene naloge so potekale tudi v okviru razvojnih nalog 
statističnega programa. 
 
S področja telekomunikacijskih storitev so bili v letu 2002 prvič zbrani podatki o 
telefonskih storitvah, telefonskem omrežju in zaposlenih osebah ločeno za področji fiksne 
in mobilne telefonije, pri čemer se je izkazalo, da je četrtletna periodika zbiranja 
podatkov vsekakor primernejša od mesečne. To je SURS upošteval tudi pri pripravi 
programa raziskovanj za leto 2003. 
 
Tudi za leto 2001 so bili zbrani in Eurostatu posredovani podatki o telekomunikacijskih 
(fiksna in mobilna telefonija) ter poštnih storitvah, in sicer na dveh t.i. vprašalnikih 
COINS107. Za področje  telekomunikacij so bili posredovani tudi podatki za izbrane 
strukturne kazalnike. Na področju statistike informacijske družbe je SURS v letu 2002 
prvič poročal Eurostatu na novem, kompleksnem letnem vprašalniku za to področje 
(Information Society Questionnaire (ISS)) in pri tem dosegel od vseh držav kandidatk 
najvišjo stopnjo odgovora. SURS je sodeloval tudi v programu eEurope+ (DG INFSO108, 
Eurostat), ki naj bi postopoma, tudi s predvidenimi pilotnimi projekti v obdobju 2003–
2004, omogočil vključitev držav kandidatk v akcijski načrt eEurope 2005. Z 
Ministrstvom za informacijsko družbo smo zbrali obširen niz kazalnikov109 s tega 
področja, ki je vsebovan v prvem poročilu o izvajanju programa eEurope+. 
 
V letu 2002 so se predstavniki SURS-a, poleg dveh bruseljskih sestankov v zvezi s 
programom eEurope+ (Evropska komisija), udeležili še sestankov delovnih skupin za 
statistiko komunikacij in statistiko informacijske družbe ter sestanka posebne skupine za 
statistiko informacijske družbe na Eurostatu. 

                                                 
107 Communication and Information Statistics (COINS) 
108 Directorate General – Information Society (European Commission) (DG INFSO) 
109 Kazalniki za spremljanje razvoja informacijske družbe so povzeti v skladu z akcijskim načrtom 
eEvropa+. 31 dogovorjenih kazalnikov se bo uporabljalo do konca leta 2003. Vrednosti kazalnikov morajo 
izražati realno oceno stanja in razvoja informacijske družbe v skladu s strategijo na določenem področju. S 
članstvom v EU-ju bo Slovenija nadaljevala svojo strategijo v skladu z izvajanjem akcijskega načrta 
eEvropa 2005. Od leta 2004 se bodo za spremljanje uresničevanja strategije razvoja informacijske družbe 
uporabljali kazalniki v skladu z akcijskim načrtom eEvropa 2005, z upoštevanjem specifike slovenskega 
prostora.  
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50 Turizem 
 

Statistični urad RS 
 
Mesečno izvajanje nastanitvene statistike (TU/M) je potekalo v skladu z letnim 
programom. Novosti so pri terminološki usklajenosti z mednarodnimi priporočili (npr. 
spremljanje števila prihodov turistov in ne turistov). Zaključeni sta bili načrtovani 
razvojni nalogi ocena bruto zasedenosti ležišč v hotelih in podobnih obratih in prihodi in 
prenočitve turistov iz drugih držav. Rezultati prve naloge bodo  SURS-u omogočali 
izračunavanje bruto zasedenosti hotelov in podobnih obratov, s čimer bo dosežena 
dokončna usklajenost z evropsko zakonodajo na področju turizma. Z drugo nalogo je 
SURS ugotovil, iz katerih držav prihajajo turisti, ki jih spremlja pod drugimi državami, in 
ali bi bilo smiselno, razširiti tudi nabor držav: odločeno je, da bo nabor držav SURS 
razširil po priključitvi k EU-ju skladno s širitvenimi priporočili na področju statistike 
turizma. Za pravilno spremljanje neto zasedenosti nastanitvenih objektov je bilo na 
mesečni obrazec za leto 2003 dodano vprašanje o številu dni, ko so nastanitvene 
zmogljivosti na voljo turistom. 

Redno so potekala tudi raziskovanja Poročilo o obiskovalcih pomembnejših turističnih 
znamenitosti, igralnic in kopališč (TU-ČL), Poročilo o delu marin (TU-MARINE), 
Poročilo o delu potovalnih agencij (TU-AGEN) in Mesečno poročilo o poslovanju 
gostinstva (GO/M). Pri raziskovanju Anketa o potovanjih domačega prebivalstva (TU-
ČAP) je bil dopolnjen vprašalnik – dodano je bilo vprašanje o uporabi interneta in 
razširjena nekatera splošna vprašanja (npr. vrsta naselja, kjer živi anketiranec). 
Objava podatkov je potekala v skladu z načrtovanimi roki. V zbirki Rezultati raziskovanj 
je spomladi izšla publikacija z rezultati popisa gostinskih zmogljivosti za leto 2000 ter 
publikacija z rezultati Ankete o potovanjih domačega prebivalstva v letu 2001. Letni 
pregled turizma za leto 2001 je bil prvič pripravljen za dvojezično izdajo.  
Iz nastanitvene statistike je SURS Svetovni turistični organizaciji (WTO) in Eurostatu 
posredoval želene podatke; objavljeni so bili tudi v publikaciji CANSTAT.  
Predstavniki SURS-a so se udeležili rednega letnega sestanka delovne skupine za 
področje statistike turizma na Eurostatu, metodološke delavnice o izpolnjevanju direktive 
s področja turizma in uvedbi turističnih satelitskih računov ter  bienalnega foruma o 
statistiki turizma v Budimpešti. 
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III.3    DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN 
PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE 

 
 

Banka Slovenije 

523 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki 
 
Banka Slovenije je v letu 2002 nadaljevala zbiranje podatkov denarne statistike po 
nalogah od 523.01 do 523.06 in s sestavljanjem statističnih bilanc denarnih finančnih 
posrednikov po uveljavljeni metodologiji (523.07). Poročilo bank Stanje lastnih imetij 
vrednostnih papirjev RS (523.05) pa je bilo v letu 2002 ukinjeno zaradi dostopa do 
podatkov iz drugih virov. 

 

Ministrstvo za finance 

52991 Bilance javnega financiranja (nacionalni interes) 
 
Ministrstvo za finance je v letu 2002 nadaljevalo delo na področju rednega mesečnega 
zbiranja in objavljanja podatkov za področje javnofinančne statistike. Delo zajema 
predvsem zbiranje podatkov o izpolnitvi prejemkov in izdatkov po ekonomski 
klasifikaciji za državni in občinske proračune ter za oba sklada socialnega zavarovanja 
(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije) na mesečni ravni. Podatke o izpolnitvi prejemkov in izdatkov javnih skladov 
in agencij, ki jih je ustanovila država, pa ministrstvo zbira in objavlja le na letni ravni.  

V preteklih letih je bil dosežen velik napredek, tako na področju kakovosti podatkov kot 
tudi pravočasnosti, potreben pa bi bil še dodaten napredek za izboljšanje informacijske 
podpore za pridobivanje tovrstnih podatkov in njihovo obdelavo za nadaljnjo uporabo. 
Zaradi problema (ne)zajemanja vseh enot širšega sektorja države, bi bilo treba zagotoviti 
redno mesečno poročanje za javne sklade in agencije ter njihovo zajemanje pri pripravi 
konsolidirane globalne bilance javnega financiranja.  

Na področju konsolidacije javnofinančnih podatkov je bil v preteklih letih storjen največji 
korak z uvedbo enotne ekonomske klasifikacije, ki je omogočila izkazovanje 
javnofinančnih tokov po enotni metodologiji v vseh institucijah javnega financiranja. 
Tako je bila omogočena priprava konsolidirane globalne bilance javnega financiranja, ki 
izloča vse tiste tokove med bilancami javnega financiranja, ki niso njihovi izvirni 
prihodki oziroma odhodki, izloča vse transfere sredstev med različnimi blagajnami 
javnega financiranja.  

Podatki o izpolnitvi državnega proračuna se objavljajo enkrat mesečno za pretekli mesec 
na spletnih straneh MF-ja, podatki o izpolnitvi konsolidirane globalne bilance javnega 
financiranja pa enkrat na leto.  

MF redno mesečno pripravlja Bilten javnih financ v slovenskem in angleškem jeziku 
(Bulletin of Government Finance). Obe publikaciji sta na voljo tudi na spletnih straneh 
MF-ja in zajemata podatke o izpolnitvi Državnega proračuna, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lokalnih 
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proračunov in konsolidirane globalne bilance javnega financiranja v prvem delu, v 
drugem delu pa še podatke o stanju in gibanju dolga in jamstvih RS, o izdajah 
vrednostnih papirjev, nekaterih makroekonomskih kazalnikih in nenazadnje metodološke 
opombe.  

Republika Slovenija izpolnjuje standarde Mednarodnega denarnega sklada v zvezi z 
diseminacijo podatkov (SDDS) tako v pokritju statistik, pravočasnosti in periodičnosti 
kot tudi na področju predhodne najave objav. 
 

Banka Slovenije 

R521.01 do R521.08 Evro in statistika EMS (European Monetary System) 
 
V letu 2002 se je nadaljevalo sodelovanje BS z Evropsko centralno banko na področju 
postopne harmonizacije denarnih statistik pridruženih članic s statistiko Eurosistema (to 
je centralnih bank območja evra). V začetku leta 2002 se je začelo prostovoljno poročanje 
določenih podatkov (seznama denarnih finančnih institucij, plačilne bilance, stanja 
mednarodnih naložb, denarnih agregatov in obrestnih mer) Evropski centralni banki v 
predpisanem tehničnem formatu GESMES/CB. Sredi leta  2002 je prilagoditev sistema 
obstoječega poročanja bank že omogočila tudi izračun harmoniziranih denarnih agregatov 
in njihovih protipostavk. V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije so se začele 
priprave na temeljito spremembo poročevalskega sistema bank, ki bo omogočila 
izpolnitev statističnih zahtev Evropske centralne banke za vstop Slovenije v EMU.  
 

Ministrstvo za finance 
R524.01 Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju  
 
V letu 2002 je bila dodatno izpopolnjena metodologija za izračun primanjkljaja in dolga 
sektorja države ter prikaz povezav med obema kategorijama, kar je tudi vsebina poročila 
o presežnem dolgu in primanjkljaju. Za izračun primanjkljaja po obračunski vrednosti je 
bila že ob notifikaciji leta 2001 uporabljena metoda časovne prilagoditve podatkov o 
plačilih, ki je skladna s priporočenim pristopom Eurostata, upoštevani pa so bili še drugi 
razpoložljivi podatki za korekcijo podatkov iz javnofinančnih bilanc na osnovi 
nacionalne metodologije, ki skladno z Zakonom o javnih financah in Zakonom o 
izvrševanju proračuna uporablja pretežno podatke o denarnem toku (npr. podatke o 
neplačanih obveznostih v preteklem letu plačane v tekočem letu). V letu 2002 je bila 
metodologija dodatno izpopolnjena z uporabo podatkov iz obračunov davka na dodano 
vrednost in davka na dobiček (vir: Davčna uprava RS). Povezave med primanjkljaji 
sektorja države ter spremembami dolga države so bile zadovoljivo pojasnjene, saj je bila 
statistična napaka na sprejemljivi ravni. 

Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju je bilo konec marca 2002 drugič uradno 
posredovano Evropski komisiji na osnovi izpopolnjene metodologije in uporabe   
razpoložljivih podatkov MF-ja ter SURS-a. Metodološke rešitve so bile preverjene z 
Eurostatom, ki je v svoji končni oceni Poročila navedel, da je poročilo na zadovoljivi 
ravni razumevanja in uporabe statističnega okvira.  
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Ministrstvo za finance 
 

R52991.01 Izkazovanje podatkov o javnofinančnih izdatkih po COFOG-u  
 
V okviru reforme javnih financ je potekala tudi vzpostavitev enotne funkcionalne 
klasifikacije javnofinančnih izdatkov skladno z mednarodno sprejeto metodologijo 
COFOG. Sprejeta je bila enotna funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, ki 
omogoča primerljivost v financiranju funkcij države med različnimi javnofinančnimi 
blagajnami v Sloveniji, hkrati pa omogoča mednarodno primerljivost podatkov o tem, 
katere funkcije in v kolikšni višini jih financira država. 

Na podlagi Zakona o javnih financah je bila sprejeta in objavljena enotna funkcionalna 
klasifikacija, ki jo za vse neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih 
proračunov predpisuje Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov110. 
Ker se v praksi funkcionalni prikaz razdelitve izdatkov pripravlja le na ravni državnega 
proračuna in lokalnih skupnosti, je MF razvil metodologijo za pretvorbo podatkov o 
izpolnitvi odhodkov obeh skladov socialnega zavarovanja iz ekonomske klasifikacije v 
funkcionalno klasifikacijo in prav tako iz nove funkcionalne klasifikacije v staro 
funkcionalno klasifikacijo, ki jo je v letu 2002 MDS še vedno uporabljal za izkazovanje 
razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah. 
 
MF je tako kot v preteklih dveh letih tudi v letu 2002 posredoval MDS-ju podatke o 
javnofinančnih izdatkih do leta 2001 po klasifikaciji COFOG. Prikazi javnofinančnih 
izdatkov po COFOG-u so bili objavljeni v letopisu Government Finance Statistics 
Yearbook 2002. 
 

Ministrstvo za finance 
 
R52991.02 Objavljanje podatkov za celotni institucionalni sektor države  
 
Reforma sistema javnega financiranja, ki je potekala na MF-ju v letih 1998–2001, je bila 
usmerjena tudi v izboljšanje učinkovitosti, transparentnosti in lažjega nadzora nad 
uporabo javnofinančnih sredstev ter v celovito in enotno zajemanje subjektov, ki so 
udeleženi v procesih javnega financiranja v Sloveniji. Priprava institucionalne 
klasifikacije je potekala sočasno s pripravo Zakona o javnih financah, ki kot subjekte 
zakona opredeljuje vse nosilce javnega financiranja. Prizadevanja so bila usmerjena v 
institucionalno opredelitev sektorja države v Sloveniji, ki naj bi bila čim bližje 
mednarodno sprejeti klasifikaciji institucionalnega sektorja države (General 
Government). 

 
V letu 2000 je MF prvič objavil Odredbo o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov in seznam vseh neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov111. Zaradi potrebe po 
spremembi vsebine odredbe in v tem času ugotovljenih sprememb seznama je bila v letu 
2001 sprejeta nova Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

                                                 
110 Uradni list RS, št.43-1998/2000 
111 Uradni list RS, št. 13/2000 
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in občinskih proračunov112. Priloga te odredbe je seznam neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračunov, ki ga je v imenu MF-ja vodil AJPES. 
 
V letu 2002 je vodenje seznama in registra neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračunov prevzela Uprava RS za javna plačila (UJP). Register je živ in se je med letom 
dopolnjeval in korigiral na podlagi ugotovljenih sprememb. Dopolnitve Odredbe in 
spremembe seznama so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 81/02, UJP pa je na svojih 
spletnih straneh113 objavil ažurirani seznam neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračunov.  
 

Ministrstvo za finance 
 
R52991.03  Implementacija novega priročnika GFS114  
 
MF je v letih 1998 in 1999 opravljal temeljito revizijo do tedaj obstoječih proračunskih in 
računovodskih klasifikacij javnofinančnih tokov, na katerih so do tedaj temeljili prikazi 
bilanc javnega financiranja v Sloveniji. Cilj je bil oblikovanje enotne in mednarodno 
primerljive metodologije za izkazovanje javnofinančnih tokov za vse segmente javnega 
financiranja v Sloveniji. Delo je potekalo na osnovi metodologij, kakor jih predpisuje 
MDS v priročniku Manual on Government Finance Statistics iz leta 1986. 
 
MDS je ob koncu leta 2001 izdal nov priročnik Manual on Government Finance Statistics 
2001 (GFSM2001), ki usklajuje metodologijo z metodologijo SNA 93 in ESR95. 
Implementacija novega priročnika bo zahteven in postopen dolgotrajnejši proces, ki bo 
vključeval celo vrsto metodoloških sprememb in prilagoditev predvsem na področju 
zajemanja javnofinančnih transakcij in vzpostavitve evidenc, ki bodo omogočale pripravo 
bilanc stanja za širši sektor države.  MF je v letu 2002 že začel  določene aktivnosti za 
implementacijo novega priročnika GFSM 2001. 
 
 

53  Menjava blaga 
Statistični urad RS 

 
V letu 2002 je SURS redno objavljal mesečne podatke o izvozu in uvozu blaga v skladu z 
rokovnikom Posebnih diseminacijskih standardov MDS-ja. Poleg zagotavljanja rednih 
mesečnih podatkov za nacionalne, evropske in mednarodne potrebe pa so v SURS-u 
potekale zelo intenzivne priprave na dokončno harmonizacijo slovenske statistike zunanje 
trgovine z evropsko. Zato je bil januarja 2002 izveden prehod na preračun in objavljanje 
podatkov v evrih kot sekundarni valuti, ki je sovpadel z dejansko uvedbo evra v EU-ju. 
Zunanjetrgovinski podatki se tako od januarja 2002 objavljajo v tolarjih in evrih. Zaradi 
dolgoletnih serij podatkov v dolarjih so v SURS-u še vedno na voljo tudi podatki v 
dolarjih. SURS je vzpostavil tudi serijo podatkov v evrih (oz. ecujih) za obdobje 1996–
2001. Prikaz podatkov slovenske blagovne menjave v evrih ima nekatere prednosti pred 
prikazom v dolarjih. Nacionalni podatki, izraženi v dolarjih, so bili zelo občutljivi na 
vpliv sprememb v medvalutnih razmerjih, saj je slovenska blagovna menjava pretežno 
usmerjena na zahodnoevropske trge. EU prikazuje svoje podatke v evrih, kar pomeni, da 
                                                 
112 Uradni list RS, št. 97/2001 
113 www.mf-ujp.si/dokumenti/dokument.asp?id=14  
114 Government Finance Statistics and the System of National Accounts (GFS) 
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bi morali ta prehod izvesti najkasneje do vstopa v EU. Mednarodnim organizacijam (npr. 
MMS-ju in OZN-u), ki objavljajo podatke v dolarjih, podatke še vedno zagotavljamo v 
tej valuti.   
 
Najpomembnejši del harmonizacije z evropskim pravnim redom pa je potekal in še 
poteka z vzpostavljanjem informacijskega sistema Intrastat oz. statistike blagovne 
menjave med državami članicami EU-ja. Po vstopu v EU bodo ukinjene notranje meje in 
za približno 70–80 % vrednosti blagovne menjave ne bo več carinskih deklaracij, ki so 
bile doslej edini vir statistike zunanje trgovine. Podatki o blagovni menjavi se bodo 
zbirali neposredno od poročevalskih enot s statističnim obrazcem, kot je to urejeno tudi v 
EU-ju. V skladu z evropsko zakonodajo za Intrastat bo v Sloveniji za Intrastat poročalo 
5200–5300 podjetij, s čimer bi zajeli približno 98 % vrednosti blagovne menjave, če ne bi 
bilo neporočanja. Ostanek vrednosti, ki ni zajet s poročanjem, morajo države članice 
oceniti.  
 
 Po predvsem metodoloških pripravah v letu 2001 smo v letu 2002 že dejansko začeli 
vzpostavljati novi informacijski sistem. V prvi polovici leta smo formalno uredili 
medistitucionalno delitev dela. Po zgledu nekaterih držav članic smo v Republiki 
Sloveniji uvedbo in izvajanje statističnega raziskovanja Intrastat predvideli v sodelovanju 
s CURS-om, s katerim smo v prvi polovici leta 2002 podpisali dogovor o sodelovanju. V 
skladu s tem dogovorom je CURS odgovoren za zbiranje podatkov, sodelovanje s podjetji 
ter za kontrole in popravke napačnih podatkov. SURS je odgovoren za nadzor sistema, 
statistično metodologijo, ocene in diseminacijo podatkov. V okviru CURS-a bo podatke 
za Intrastat za vse poročevalske enote v Sloveniji zbiral in obdeloval Carinski urad Nova 
Gorica. 
 
V prvi polovici leta 2002 smo podpisali dogovor o sodelovanju tudi z DURS-om. Po 
ukinitvi notranjih meja in carinskih formalnosti bodo davčni podatki edini vir za 
ugotavljanje, ali podjetje trguje znotraj Skupnosti in ali je vrednost njegove blagovne 
menjave tako visoka, da je dolžno poročati Intrastatu. Evropska davčna zakonodaja na 
obrazcu za obračun DDV-ja (VAT115) predpisuje dve polji (vrednost prodaj v druge 
države članice, vrednost nakupov blaga iz drugih držav članic), ki sta potrebni za 
izvajanje Intrastata. Za isti namen se lahko uporabijo tudi podatki iz sistema VIES116. 
Dejstvo, da evropske uredbe za Intrastat nalagajo nacionalnim davčnim administracijam, 
da navedene podatke posredujejo institucijam, odgovornim za Intrastat, priča o tem, da so 
podatki o blagovni menjavi znotraj EU-ja za Skupnost zelo pomembni in da jih ni 
mogoče zbirati brez navedenih davčnih podatkov.  
V novembru 2002 smo v sodelovanju s Carinsko upravo RS, Davčno upravo RS in s 
pomočjo organizacijske podpore Gospodarske zbornice Slovenije izvedli informativne 
seminarje v Kopru, Ljubljani in Mariboru za največje izvoznike in uvoznike, ki trgujejo 
znotraj EU-ja, in za špediterje. Na teh seminarjih smo podjetja seznanili s posledicami 
vstopa v EU z vidika sprememb statistične, carinske in davčne zakonodaje, ki se pri 
Intrastatu vsebinsko prepletajo. Po izvedbi seminarjev smo začeli vzpostavljati prvo fazo 
informacijskega sistema Intrastat, ki vključuje vzpostavitev sistema za elektronski zajem 
obrazcev v SURS-u, prilagoditev obstoječih sistemov za vlaganje elektronskih carinskih 

                                                 
115 Value-added tax (VAT) 
116 Information Exchange System (VIES) 
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deklaracij pri podjetjih oz. špediterjih na obrazec za Intrastat in vzpostavitev t.i. registra 
za Intrastat (baze podatkov vseh gospodarskih subjektov, ki trgujejo znotraj EU-ja).  
Vzpostavljanje nacionalnih statističnih raziskovanj Intrastat poteka v pristopnih državah 
pod okriljem Eurostata in v okviru programov Phare Multi-beneficiary in nacionalnih 
programov Phare. SURS je tako projekt prijavil tudi v okviru nacionalnega programa 
Phare 2003. Evropska Komisija naj bi formalno potrdila sprejem projekta do konca 
prvega polletja 2003. V skladu z zahtevami Eurostata morajo pristopne države izvesti tudi 
poskusno raziskovanje Intrastat in zbrane podatke posredovati Eurostatu v obdobju od 
maja do avgusta 2003.   
 
 

 
54 Menjava storitev in plačilna bilanca 

 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
541.07 Podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) za namene 
države – obrazec Dodatni podatki k statističnim podatkom iz bilance stanja 
 
Družbe, ki so v letu 2001 poslovale s tujino, so morale AJPES-u do 28. februarja 2002 
predložiti Dodatne podatke k statističnim podatkom iz bilance stanja – podatke o 
terjatvah in obveznostih do tujine. Dodatne podatke, ki sta jih predložili 8702 družbi, je 
AJPES obdelal in jih posredoval Banki Slovenije za izdelavo plačilne bilance v državi.  
 

Banka Slovenije 

R541.02 Geografska razdelitev plačilne bilance po državah in ekonomskih 
razvrstitvah in R541.03 Izračun plačilne bilance v tolarjih in evrih 
 
V letu 2002 je bil na podlagi tehnične posodobitve podatkovnih baz in programske 
opreme omogočen izračun tekočega računa plačilne bilance po državah ter objavljanje 
plačilne bilance Slovenije v evrih in tolarjih. S tem so bila izpolnjena mednarodna 
priporočila in zagotovljena boljša primerljivost plačilne bilance.  
 

Banka Slovenije 

 
R543.01  Statistika gospodarskih odnosov s tujino (SGOT) 
 
V letu 2002 sta bili uveljavljeni tehnična posodobitev in vsebinska uskladitev 
neposrednega poročanja za potrebe statistik plačilne bilance in bilance stanja 
mednarodnih naložb standardom EU-ja. Projekt je bil povezan z zagotovitvijo ustreznih 
podatkov po postopni odpravi kapitalskih omejitev in poenostavitvijo poročevalskega 
sistema, ki je bil po študiji FIAS117/Svetovne banke ocenjen kot ena od ovir za 
investiranje nerezidentov v Slovenijo.  

                                                 
117 Foreign Investment Advisory Service (FIAS) 
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IV   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

Izveden je bil Popis intenzivnih sadovnjakov, ki je petletno raziskovanje, preoblikovano 
pa je bilo tudi decembrsko raziskovanje Letno poročilo o številu živine in posejanih 
površinah (tako vsebinsko kot tehnično). 
S Kmetijskim Inštitutom Slovenije so bili metodološko poenoteni rezultati rastlinske in 
živalske statistike v obdobju 1991–2001. Rezultat so desetletne serije podatkov, ki so 
med leti primerljive. Konec novembra 2002 je SURS že objavil najpomembnejše podatke 
popravljenih serij, podrobna objava teh preračunov ter objava metodologije, ki je bila 
osnova za popravke, pa bo v začetku leta 2003. 
 
V letu 2002 je bil dokončno izdelan program za hitro tabeliranje (Oracle Discoverer). 
Program vsebuje tri področja: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, Popis vrtnarstva 2000 
in Popis vinogradov. Program omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov za 
posebne zahteve uporabnikov. Za prikaz standardnih tabel podatkov uporabnikom se je 
SURS odločil za uporabo skupine orodij PC-AXIS. Ta orodja omogočajo prikaz in 
enostavno uporabo podatkov na internetu. S pomočjo teh orodij SURS objavlja agregatne 
podatke iz popisov 2000.  
Program za hitro tabeliranje (Oracle Discoverer) je bil pripravljen tudi za uporabo  nove 
baze podatkov popisa intenzivnih sadovnjakov 2002. Program je v preizkušanju na bazi 
podatkov popisa intenzivnih sadovnjakov 1997. 
V letu 2002 je bil s pomočjo teh programov skrajšan čas reševanja zahtevkov. 
 
 

61 Raba tal in podeželje 
 

Statistični urad RS 
611 Raba tal118 in 612 Daljinsko zaznavanje119 
 
V letu 2002 je bil statistični GIS120 pokrovnosti tal Slovenije po statističnih regijah 
posodobljen na stanje 2001. SURS je začel izračunavati ocene kakovosti podatkov GIS-a 
v okviru projekta Phare STAT2000. Po priporočilu121 Recommendations for a 
harmonised definition of calculation of surface area of territorial units je bila na testnem 
primeru izračunana gostota prebivalstva glede na celotno površino, površino kopnega in 
poselitveno površino za različne teritorialne ravni. Za Eurostat je bil izveden projekt 
LUCAS122 (vzorčna anketa o pokrovnosti in rabi tal) v Sloveniji na evropski ravni. 
Izdelana je bila študija potrebnih prilagoditev za izvedbo projekta na nacionalni ravni.  
 
 
 
 
                                                 
118  Namen te naloge je spremljanje časovnih sprememb v pokrovnosti/rabi tal Slovenije.  
119 Namen daljinskega  zaznavanja je pridobitev pregleda prostorske razporeditve osnovnih kategorij 
pokrovnosti in rabe tal.  
120 Geographical Information System (Geografski informacijski sistem) (GIS) 
121 DG34/E-4/004137 
122 Land Use/Cover Area frame Statistical survey - anketa o pokrovnosti in rabi tal po prostorskem vzorcu 
(LUCAS) 
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62 Kmetijske strukture 
Statistični urad RS 

 
V letu 2002 je SURS uspešno zaključil projekt Phare Multi-Country Farm Structure 
Surveys, v okviru katerega so bili organizirani različni seminarji (tipologija kmetij, 
splošna organizacija strukturnih popisov, vprašalniki, definicije, vzorčenje). 
Ob koncu leta 2002 so se začele tudi priprave na vzorčno strukturno raziskovanje 
kmetijskih gospodarstev, ki bo junija 2003 in je predpisano z zakonodajo EU-ja. 
 

Statistični urad RS 
623 Statistika vinogradništva 
 
V letu 2002 je SURS dokončno sestavil bazo podatkov. Podatki so bili prevzeti iz 
Registra pridelovalcev grozdja in vina (MKGP) ter iz Popisa kmetijskih gospodarstev v 
RS v letu 2000 (SURS). Končna baza podatkov je bila preverjena in odpravljene so bile 
napake. Pripravljeni so bili tudi rezultati popisa. Objava se načrtuje v začetku leta 2003. 
 

Statistični urad RS 
624 Statistike sadjarstva 
 
V oktobru 2002 je bil izveden Popis intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov, ki se izvaja 
vsakih pet let. Omogoča pridobivanje podatkov o jabolkih in hruškah, koščičastem sadju, 
oljkah po sortah, letu sajenja, številu dreves, sadilni razdalji in podatke o jagodičevju po 
sortah in velikosti zemljišč. Ob koncu leta 2002 je SURS končal vnos, potrebna pa je še 
kontrola podatkov. Prvi, predhodni rezultati popisa bodo na voljo marca 2003. 
 
 

63 Kmetijski prihodki in cene 
 

Statistični urad RS 
 
Glavni viri podatkov za ekonomske račune za kmetijstvo so statistična raziskovanja 
kmetijskih statistik, statistika industrije, zunanjetrgovinska statistika, zaključni računi 
družb in organizacij, davčne evidence, podatki Ministrstva za finance, Kmetijskega 
inštituta Slovenije ter drugi viri. V podatkih ekonomskih računov za kmetijstvo so zajeta 
kmetijska podjetja in zadruge, ki po podatkih registra podjetij opravljajo kmetijsko 
dejavnost ter vse evropsko primerljive družinske kmetije.  
Z indeksi cen kmetijskih pridelkov SURS prikazuje mesečna gibanja cen v odkupu in 
prodaji kmetijskih pridelkov. Vir podatkov za izračun indeksov odkupnih oz. prodajnih 
cen so poročila o odkupu pridelkov od zasebnih pridelovalcev oziroma o prodaji 
pridelkov iz lastne pridelave, ki jih podjetja, zadruge in druge organizacije mesečno 
pošiljajo SURS-u. 
 
 
 
 
 
 

Statistični urad RS 
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632 Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev 
 
Statistika outputnih cen 
V letu 2002 se je nadaljevalo delo na reviziji izračunov absolutnih cen in indeksov cen, ki 
so bili usklajeni z metodologijo EU-ja. Za leto 2003 SURS načrtuje izračune povprečnih 
absolutnih cen in indeksov (mesečnih in letnih) za leta 2000, 2001 in 2002.  
V letu 2002 sta se združili Eurostatovi delovni skupini za statistiko cen in ekonomskih 
računov za kmetijstvo. Delovna skupina se je sestala junija in decembra. SURS je aktivno 
sodeloval na decembrskem srečanju.  
 
Statistika inputnih cen 
Cene inputov (reprodukcijskega materiala, sredstev za delo in storitev v kmetijstvu) 
spremlja SURS: 

– mesečno (po novi metodologiji in Eurostatovih priporočilih),  
– četrtletno (po stari metodologiji). 
 

V letu 2002 je SURS v okviru revizije statistike inputnih cen določil: 
– reprezentativne enote in proizvode za kmetijsko mehanizacijo in opremo, 
– shemo uteži za izračun povprečnih absolutnih cen proizvodov/storitev ter 
– shemo uteži za izračun indeksov cen skupin.  
 

Izračuni povprečnih absolutnih cen in indeksov (tako mesečnih kot letnih) za leta 2000, 
2001 in 2002 so načrtovani za leto 2003. 
 
Poraba reprodukcijskega materiala 
Postopoma se je še obnavljalo raziskovanje Letno poročilo poslovnih subjektov o uporabi 
reprodukcijskega materiala. Zbiranje tovrstnih podatkov je bilo razširjeno tudi na zbiranje 
na družinskih kmetijah. 
V letu 2002 so bila oblikovana vprašanja o porabi energije za kmetijstvo in poskusno 
uvedena v Letno poročilo o številu živine in posejanih površinah. Pripravljeno je bilo tudi 
ločeno zbiranje podatkov o porabi mineralnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev. V letu 
2003 bo pripravljeno tudi vprašanje o porabi vode v kmetijstvu. 
 
 

64 Rastlinska pridelava 
 

Statistični urad RS 
641 Statistika rastlinske pridelave 
 
Poleg rednih raziskovanj je v letu 2002 SURS urejal in dopolnjeval podatkovne serije za 
poljščine in zelenjadnice za obdobje 1991–2000.  
Junija 2002 je v sodelovanju z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedel 
vzorčni popis posejanih površin in števila živine. Razbremenitev poročevalskih enot, raba 
administrativnih podatkov in ne nazadnje prihranek denarja so glavne prednosti takšnega 
sodelovanja. Pri tem je treba opozoriti na začetne težave s prevzemanjem podatkov 
agencije, posledica je bila velika zamuda pri objavi junijskih podatkov posejanih površin 
in števila živine. 
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Decembra 2002 je bila z vzorčno anketo Letno poročilo o številu živine in posejanih 
površinah, na katero so odgovarjali kmetje, med drugim preverjena tudi kakovost 
poročanja ocenjevalcev rastlinskih pridelkov.  
 
 

65 Živinoreja 
 

Statistični urad RS 
 
V okviru statistike živinoreje sta bila v letu 2002 junija in decembra izvedeni raziskovanji 
števila živine, s čimer SURS spremlja spremembe števila goveda, prašičev, perutnine ter 
drobnice po opazovanih obdobjih med letom.  
V juniju so bili podatki o številu živine zbrani vzporedno na dva načina: z Anketo o 
številu goveda in Anketo o številu prašičev ter z vzorčnim raziskovanjem števila živine in 
posejanih površin. Pri vzorčnem raziskovanju števila živine in posejanih površinah so bili 
podatki delno prevzeti od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (subvencijska 
baza), ki pa so bili zbrani pred kritičnim datumom. Zato se je SURS odločil, da podatke o 
številu goveda in prašičev zbere 'dvojno' in tako preveri vpliv drugačnega datuma na 
rezultate. Hkrati je SURS želel dodatno ugotoviti odstopanja števila živali po kategorijah 
pri dajanju podatkov za subvencije agenciji oz. SURS-u za raziskovanje. 
Decembra 2002 so bile štiri poštne ankete (Anketa o številu goveda, Anketa o številu 
prašičev, Anketa o številu perutnine in Anketa o številu drobnice) združene v eno 
vzorčno raziskovanje Letno poročilo o številu živine in posejanih površinah. Vprašanjem 
o živinoreji so bila dodana še vprašanja o bilanci števila goveda in prašičev, bilanci 
kravjega mleka in kokošjih jajc. Dodana vprašanja so nujno potrebna za vrednotenje ocen 
vrednosti znotraj bilanc, ki jih je do zdaj pripravljal Kmetijski inštitut Slovenije. Rezultati 
bodo objavljeni v začetku marca 2003. 
Poleg rednih raziskovanj so se urejale in dopolnjevale podatkovne serije za število živine 
in prirejo mesa, mleka, jajc in volne za obdobje 1991–2001. 
 
 

68 Statistika gozdarstva 
 

Statistični urad RS 
 
V letu 2002 je SURS izvedel redno letno raziskovanje GOZD/MEHAN. Gre za t.i. 
poročilo o mehanizaciji in porabi energije v gozdarstvu, ki spremlja gospodarjenje z 
gozdovi in zajema podatke: gojitvena in varstvena dela v gozdu, posek po vrstah gozdov 
in vrstah dreves, redne ter sanitarne sečnje, proizvodnja in prodaja gozdnih sentimentov v 
vseh gozdovih, stranski gozdni proizvodi, gozdne prometnice, ločeno po lastništvu 
gozdov. Bistvenih sprememb pri raziskovanju v letu 2002 ni bilo.  
V okviru statistike lova SURS ne izvaja statističnih raziskovanj, ampak podatke pridobi 
od Zavoda za gozdove Slovenije. 
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69 Statistika ribištva 
 

Statistični urad RS 
 

Morsko ribištvo: SURS mesečno spremlja maso ulova in vzreje morskih živali. V 
raziskovanje je zajetih 66 vrst plavih in belih rib in približno 10 vrst glavonožcev, rakov, 
školjk in polžev, ki jih ribiči lovijo v slovenskih ali mednarodnih vodah, in po 3 vrste rib 
in školjk, ki jih ribogojci in školjkarji gojijo v urejenih gojitvenih objektih. Zaradi zaščite 
individualnih podatkov SURS objavlja podatke samo o skupnem ulovu. Podatki o vrstah 
in količinah ulovljenih in vzrejenih vodnih živali, o ribolovnih območij ter ribiških 
plovilih so usklajeni z nomenklaturama FAO in NEW CRONOS.  
V letu 2003 SURS načrtuje zbiranje podatkov o zaposlenih v morskem ribištvu za leto 
2002, ki bodo usklajeni z ILO-m. SURS je proučeval novo metodologijo za zbiranje 
podatkov o izkrcani ribi in odkupnih cenah rib na mestih prve prodaje. 
 
Sladkovodno ribištvo: Podatki o vrstah in količinah ulovljenih in vzrejenih sladkovodnih 
rib so usklajeni z nomenklaturama FAO in NEW CRONOS. V okviru sodelovanja v 
mednarodnem projektu o zaposlovanju v ribiškem sektorju (Eurostat-LANDSIS123: Phare 
Multi-country project on Employment in the Fishery Sector) je bil za to raziskovanje v 
letu 2002 prenovljen vprašalnik. S tem je bila zagotovljena usklajenost podatkov o 
zaposlovanju v sladkovodnem ribištvu z ILO-m. 
V okviru teh dejavnosti je SURS v letu 2002 sodeloval z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Zavodom za ribištvo, 
Veterinarskim zavodom Slovenije in Ribiško zvezo Slovenije. 
 
 

V    MEDPODROČNE STATISTIKE 
 
 

71 Statistika okolja in kazalniki 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 se je nadaljevala priprava publikacije o statistikah okolja, ki bo predstavila 
pregled o zbiranju podatkov s področja okolja v Sloveniji ter skozi časovne preseke 
omogočila vpogled v pozitivna in negativna gibanja na področju okolja.  
 
Na področjih statistike odpadkov in okoljskih izdatkov se je začelo delo na pilotnih 
projektih. Projekta sta bila financirana iz Phare Multy-Country Programme 2000. Za 
vodenje projekta je Eurostat pooblastil podjetje LANDSIS, zato je delo potekalo v 
sodelovanju z njihovimi strokovnjaki.    
 
V letu 2002 se je nadaljevalo tudi usklajevanje aktivnosti in krepitev sodelovanja z 
Ministrstvom za okolje, prostor in energijo ter  Agencijo RS za okolje.  
 

                                                 
123 LAND Statistical Information Systems (LANDSIS) 
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S podatki za leto 2001 so bili izpolnjeni združeni vprašalniki Eurostata in OECD-ja o 
stanju okolja za področja odpadkov, okoljskih izdatkov, voda in pokrovnosti tal.  
 
Na sestanku statističnega sosveta za statistiko naravnih virov in okolja je bila članom 
sosveta predstavljena vsebina Letnega programa statističnih raziskovanj na področju 
okolja. Sestala se je tudi delovna skupina za odpadke, ki deluje v okviru sosveta, ter  
potrdila predloge novih raziskovanj s področja statistike odpadkov. 
 
Na področju kazalnikov je SURS aktivno sodeloval v posvetovalnem procesu presoje 
jedrnih kazalnikov Evropske agencije za okolje. Pripravljeni so bili tudi podatki za 
potrebe strukturnih kazalnikov za področje okolja. 
 
Podatke, zbrane z rednimi raziskovanji, je SURS objavil v letnih publikacijah Statistične 
informacije, Okolje, v Statističnem letopisu in v manjšem obsegu v publikaciji Slovenija 
v številkah.  
 
Za Statistični letopis 2002 za poglavje Ozemlje in podnebje je SURS pridobil podatke o 
urejenih kraških jamah, zavarovanih območjih narave in stanju teh območij, značilnih 
pretokih rek na izbranih vodomernih postajah ter povprečnih mesečnih pretokih rek na 
izbranih vodomernih postajah, meteoroloških podatkih (za temperature, padavine, o 
vlažnosti, oblačnosti in vetrovih). Za poglavje Okolje pa so predstavljeni podatki o 
koncentracijah dima in žveplovega dioksida na reprezentativnih merilnih mestih po 
sezonah, kakovosti vode v rekah, podatki o emisijah, škodljivih snoveh za ozon in 
podatki o radioaktivnosti v življenjskem okolju.  
 
Predstavniki SURS-a redno aktivno sodelujejo v Eurostatovi delovni skupini za okolje in 
trajnostni razvoj ter v delovnih skupinah za statistiko odpadkov, okoljske izdatke ter 
okoljske kazalnike.  
 
 

Statistični urad RS 
712 Statistika odpadkov in recikliranja 
 
V letu 2002 sta bili na področju statistike odpadkov izvedeni raziskovanji o odpadkih iz 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti (ODP) ter javnem odvozu in odlagališčih odpadkov 
(KOOP). Z obrazcem ODP zbira SURS podatke o vrstah in količini odpadkov, ki 
nastanejo med opravljanjem dejavnosti poslovnih subjektov, zbranih/prevzetih od drugih 
imetnikov, predelanih/odstranjenih na mestu njihovega nastanka ali v ta namen oddanih 
drugim pooblaščenim izvajalcem, o postopkih, uporabljenih pri ravnanju z odpadki, ter o 
številu in vrstah naprav za ravnanje z odpadki in o njihovi zmogljivosti. Z obrazcem 
KOOP zbira SURS podatke o javnem zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov, 
njihovem izvoru, nadaljnjem ravnanju z njimi ter o številu in lokaciji javnih odlagališč 
odpadkov in njihovi zmogljivosti. Rezultati za leto 2002 bodo objavljeni v začetku leta 
2003 v Statističnih informacijah.  
Poleg teh raziskovanj je v letu 2002 SURS začel pilotni projekt ter revizijo obstoječih 
raziskovanj s področja statistike odpadkov. V prvi fazi pilotnega projekta je opravil 
analizo seznama poročevalskih enot ter pregled nacionalnih in mednarodnih potreb po 
podatkih. V procesu revizije je SURS uskladil aktivnosti z Ministrstvom za okolje, 
prostor in energijo, Agencijo RS za okolje. Na osnovi dogovorov so bile izdelane nove 
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metodologije in oblikovani novi vprašalniki, usklajeni tako z zahtevami slovenske kot 
evropske zakonodaje, poleg tega je SURS pripravil nova metodološka gradiva. Začetek 
zbiranja podatkov z novimi raziskovanji načrtuje SURS v februarju 2003.  
 
V okviru pilotnega projekta so se predstavniki SURS-a udeležili mednarodnih delavnic v 
Kalviju, Estoniji, in na Bledu, v Sloveniji, kjer so predstavili potek pilotnega projekta. 
Novembra 2002 je bil v Atenah, v Grčiji, v sodelovanju Eurostata in Evropske agencije 
za okolje organiziran sestanek predstavnikov statističnih uradov in okoljskih ministrstev 
in agencij držav članic EU-ja in držav kandidatk. Sestanka se je SURS udeležil s 
predstavitvijo novega sistema zbiranja podatkov o odpadkih. Predstavljeno rešitev je 
vodstvo sestanka imenovalo za vzoren primer ureditve statistike odpadkov.   
 

Statistični urad RS 
714 Statistika uporabe vode in izpustov v vodo  
 
V letu 2002 je SURS obdeloval podatke o izkoriščanju voda in varstvu voda pred 
onesnaževanjem in o javnih vodovodih, kanalizaciji ter varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda in urejanju rečnih strug ter namakalnih in osuševalnih sistemov. V 
sodelovanju z Agencijo RS za okolje je SURS izpolnil tabele v skupnem vprašalniku 
Eurostata in OECD-ja o okolju v poglavju o vodah. 
V letu 2002 se je začela pripravljati revizija vseh petih raziskovanj. V letu 2003 načrtuje 
SURS spremenjeno raziskovanje o javnih vodovodih ter o namakalnih in osuševalnih 
sistemih.    
 

Statistični urad RS 
717 Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja 
 
V maju 2002 je bila dokončana obdelava podatkov o investicijah, tekočih in drugih 
izdatkih za varstvo okolja za leto 2000, zbranih še kot del raziskovanja INV-01124. 
Istočasno je SURS začel izvajati pilotni projekt za pripravo samostojnega raziskovanja za 
področje okoljskih izdatkov za leto 2001.  
V okviru pilotnega projekta je bil pripravljen nov vprašalnik, harmoniziran z zahtevami 
Eurostata. V vprašalnik so bila vključena vprašanja o okoljskih izdatkih, ki so pomembna 
za izpolnjevanje združenega vprašalnika Eurostata in OECD-ja. Novi vprašalnik zajema 
vprašanja o okoljskih investicijah in vrstah njihovega financiranja, o tekočih izdatkih za 
varstvo okolja, okoljskih taksah, subvencijah v zvezi z okoljem in prihodkih v zvezi z 
delovanjem za varstvo okolja. Z uvedbo nove metodologije in samostojnega raziskovanja 
sta se bistveno izboljšala odstotek odgovora in kakovost zbranih podatkov. SURS 
načrtuje, da bo novo raziskovanje v prihodnje redna naloga, vključena v Letni program 
statističnih raziskovanj.  
V okviru dela na pilotnem projektu je bil februarja 2002 v Ljubljani organiziran delovni 
sestanek s strokovnjakom LANDSIS-a. Predstavniki SURS-a so se junija udeležili 
mednarodne delavnice v Kalviju, v Estoniji, kjer so predstavili nov način zbiranja 
podatkov s pilotnim raziskovanjem. 
 

                                                 
124 Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva (INV-1) 
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Statistični urad RS 
 
71992 Statistika škode zaradi elementarnih nesreč (nacionalni interes) 
 
V letu 2002 je bilo izvedeno raziskovanje o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne 
nesreče v letu 2001. V podatke je bila zajeta vsa ocenjena gmotna škoda glede na 
posamezne elementarne nesreče, o katerih so poročale občine. Podatki o suši, pozebi, in 
neurjih s točo v kmetijstvu pa so bili prevzeti od Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo. Sem so jih po Zakonu o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in 
neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 poslale občine. Rezultati raziskovanja so bili 
objavljeni v Statističnih informacijah.  
 
 
 

72 Regionalne in geografske informacije 
 

Statistični urad RS 
 

V letu 2002 je SURS nadaljeval izgradnjo obsežnega podatkovnega skladišča regionalnih 
statističnih podatkov SURS RDB125. Le-to je bilo izgrajeno v preteklih letih v okviru 
projekta Phare COP 98 do faze delujočega prototipa, zaposlovalo pa je velik del 
zmogljivosti Oddelka za regionalne statistike v letu 2002. Nadaljeval je tudi vsebinsko 
validacijo ter odpravljanje napak na že vključenih statističnih podatkih – časovne serije 
1995–2000. Dopolnil je tehnično dokumentacijo ter uporabniško dokumentacijo za 
posamezna vsebinska področja statistike in izvedel pripravo za redno ažuriranje podatkov 
v SURS RDB-ju.  
Pripravljena je bila prva predstavitev delovanja in uporabnosti SURS RDB-ja, najprej 
interna, nato javna (statistični dnevi v Radencih).  
Katalog regionalnih delitev Slovenije 2001, ki je izšel v letu 2001 v tiskani obliki, je bil v 
letu 2002 pripravljen tudi za uporabnike interneta, kjer se redno vzdržuje in posodablja 
(glej http://www.stat.si/katalogrds/start.html).  
Pri Agenciji RS za regionalni razvoj je SURS aktivno sodeloval pri oblikovanju 
statističnih kazalnikov za spremljanje Državnega razvojnega programa ter regionalnih 
razvojnih programov. Prav tako je aktivno sodeloval tudi v skupini na Ministrstvu za 
notranje zadeve, ki pripravlja opredelitve pokrajin v Sloveniji. 
Za izkazovanje statističnih podatkov je SURS na podlagi lastne strokovne analize izvedel 
revizijo opredeljevanja mestnih naselij. Novi nabor mestnih naselij se uporablja od 1. 1. 
2003 ter retrogradno tudi za objavljanje rezultatov popisa prebivalstva iz leta 2002. 
Poleg tega je SURS oskrbel številne domače uporabnike s statističnimi podatki na 
regionalni in lokalni ravni ter z različnimi teritorialnimi šifranti. Za notranje in zunanje 
uporabnike je regionalizirane statistične podatke prikazoval tudi v tematskih kartah.  
V maju 2002 se je SURS vključil v projekt Local Territorial Units. Eurostat gradi z njim 
vseevropsko bazo statističnih podatkov na ravni občin, v kateri bodo zajeti podatki 
popisov prebivalstva od leta 1991.  
Posredovanje regionalnih statističnih podatkov za potrebe podatkovne zbirke REGIO126 
na Eurostat je že ustaljeno. SURS je sodeloval tudi na projektu MUNISTAT, ki ga je 

                                                 
125 Regional Database (RDB) 
126 REGIO je podatkovna zbirka regionalnih statistik na Eurostatu 
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financirala Svetovna banka. Cilj tega projekta je bil zagotoviti pregled nad statističnimi 
podatki za učinkovitejše upravljanje lokalnih skupnosti.  
SURS je prav tako z Evropsko okoljsko agencijo sodeloval pri kritičnem pregledovanju 
okoljskih kazalnikov na regionalni ravni, izpolnil pa je tudi obveznosti do Eurostata glede 
t.i. strukturnih kazalnikov na državni ravni.   
Konec leta 2002 je SURS začel pripravljati obsežen projekt, in sicer Atlas popisa 2002.  
 
 

73 Znanost in tehnologija 
 

Statistični urad RS 
 
Večjih vsebinskih sprememb v letu 2002 na tem področju ni bilo. Raziskovanja (Letni 
poročili o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RR dejavnost127) in o državnih proračunskih 
sredstvih za raziskovalno-razvojno dejavnost ter dvoletno Poročilo o inovacijski 
dejavnosti)) so v glavnem usklajena z mednarodnimi standardi (mednarodni metodologiji 
Frascati in Oslo).  
 
S poročilom o investicijski dejavnosti je SURS zbiral osnovne podatke o inovacijski 
dejavnosti v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, npr. koliko 
podjetij se ukvarja z inovacijsko dejavnostjo in koliko sredstev je bilo vloženih v ta 
namen. Tretji krog popisa inovacijske dejavnosti v skladu z OECD-jevo metodologijo 
Oslo128 in priporočili Eurostata za 3. harmonizirani popis inovacijske dejavnosti v 
državah EU-ja (t.i. CIS 3129) je bil zaključen v letu 2002. Podatki so bili objavljeni v 
statističnih informacijah. 
Objavljeni so bili tudi rezultati raziskovanj o raziskovalno-razvojni dejavnosti in o 
državnih proračunskih sredstvih za RR za leto 2000 ter izvedeni obe raziskovanji za leto 
2001. Podatki bodo v statističnih informacijah na voljo predvidoma aprila 2003. Podatke 
vseh navedenih raziskovanj je SURS posredoval Eurostatu in OECD-ju, ki sta jih 
vključila v svoje podatkovne baze in publikacije.  
Tudi v letu 2002 je potekalo sodelovanje pri projektu EU - Ženske v znanosti, katerega 
cilj je pripraviti podatke za izračun kazalnikov o položaju žensk v visokem šolstvu in 
znanosti. SURS je z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport sodeloval pri izračunu 
kazalnikov EU-ja za spremljanje (benchmarking) nacionalnih raziskovalnih politik. 

                                                 
127 Znanstveno raziskovanje in eksperimentalni razvoj (RR) obsegata ustvarjalno in sistematično delo, 
namenjeno povečanju znanja o človeku, kulturi in družbi ter uporabo tega znanja za razvoj novih aplikacij. 
Izraz znanstveno raziskovanje in eksperimentalni razvoj pokriva troje dejavnosti: temeljna in aplikativna 
raziskovanja ter eksperimentalni razvoj. 
128 Priročnik Oslo za zbiranje in interpretacijo podatkov o investicijski dejavnosti, OECD/Eurostat, 1997. 
129 Third Community Innovation Survey (CIS 3) 
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81 Gospodarske in finančne statistike (DG II) 
 

Statistični urad RS 
811 Ankete o poslovnih tendencah 
 
Skladno z letnim programom je SURS redno mesečno izvajal ankete s področja 
poslovnih tendenc v predelovalnih dejavnostih130 in trgovini na drobno ter četrtletno in 
polletno anketo v predelovalnih dejavnostih. Rezultati mesečnih raziskovanj so bili 
objavljeni skladno s Posebnimi diseminacijskimi standardi Mednarodnega denarnega 
sklada.  
Skladno z metodologijo je bil spomladi 2002 revidiran vzorec enot poročanja ankete v 
trgovini na drobno. Namen ankete je mesečno pridobivanje informacij o trenutnih stanjih 
glavnih ekonomskih kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v naslednjih mesecih. 
Rezultati anket so osnova za izračun kazalca zaupanja v trgovini na drobno, ki kaže 
povprečje odgovorov na vprašanja o sedanjem in pričakovanem poslovnem položaju in 
sedanjem obsegu zalog.  
V marcu oziroma aprilu 2002 je SURS ob finančni pomoči Evropske komisije (DG 
ECFIN131 (EC DG ECFIN)) začel izvajati tudi ankete s področja gradbeništva in 
storitvenih dejavnosti. Prvo objavo rezultatov obeh novih anket načrtujemo spomladi 
2003. 
SURS je sodeloval tudi v delovni skupini za poslovne ankete in ankete o mnenju 
potrošnikov, ki jih vodi EC DG ECFIN. Glavni poudarek v letu 2002 je bil proces 
harmonizacije anket, ki jih izvajajo države članice in pristopajoče države. Proces 
harmonizacije je zajemal predvsem poenotenje vsebine vprašalnikov in določitev načina 
posredovanja rezultatov EC DG ECFIN-u. 

                                                 
130 S kvalitativno anketo o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih SURS mesečno pridobiva 
informacije o trenutnih stanjih glavnih ekonomskih kazalcev ter oceno o njihovem pričakovanem gibanju v 
naslednjih mesecih. Rezultati ankete so osnova za izračun kazalca zaupanja v predelovalnih dejavnostih in 
kazalca gospodarske klime.  
131 European Commission Directorate General, Economic and Financial Affairs, Economic studies and 
research (DG ECFIN) 
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PRILOGE132 
 

1. ORGANIZACIJA, KADRI IN IZOBRAŽEVANJE V LETU 2002 
 
 
Organiziranost SURS-a v letu 2002 
 
Zaradi izrednega povečanja novih strokovnih nalog, ki se izvajajo v SURS-u v povezavi z 
vključevanjem Slovenije v EU, povečanja števila mednarodnih projektov, v katere je 
vključen SURS, in s tem  povezanega povečanja statističnih raziskovanj na posameznih 
področjih dela, zaradi novih zahtev in spremenjene tehnologije in metod dela, 
spremenjenega procesa dela, vodenja in odgovornosti za posamezne faze dela je SURS v 
letu 2002 v skladu z določili Uredbe o skupnih osnovah in merilih za notranjo 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave pripravil predlog 
sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SURS-u. 
Komisija Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve je izdala soglasje k predlogu 
sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SURS-u na 
svoji 102. seji dne 3. 12 .2002. 
  
Delo na SURS-u je bilo v letu 2002 organizirano v devetih 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.  
 
Kadri, usmerjenost v kadrovski politiki, izobraževanje, usposabljanje 
 
Na podlagi Načrta delovnih mest za leto 2002 za vladne proračunske uporabnike, ki ga je 
Vlada RS sprejela na svoji 53. seji dne 15. 11. 2001, je na dan 31. 12. 2002  dovoljeno 
število zaposlenih 358. Dovoljeno število zaposlenih lahko proračunski uporabniki 
prekoračijo samo z zaposlovanjem štipendistov Vlade RS, katerih zaposlovanje je 
obvezno po pogodbi o štipendiranju. 
 
V skladu s tem je bilo na SURS-u na ta dan 364 zaposlenih. Presežek šestih zaposlenih je 
pet zaposlenih za določen čas za nadomeščanje odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in 
pripravnik štipendist Vlade RS. 
V skladu s pogodbo o štipendiranju bi moralo zaključiti šolanje v letu 2002 šest 
štipendistov za potrebe SURS-a. Vendar je bil petim podaljšan absolventski status do 
konca leta, zato je njihova zaposlitev načrtovana v letu 2003. 
 
V letu 2002 je sklenilo delovno razmerje 11 zaposlenih. Od tega šest z univerzitetno 
izobrazbo, štirje z višjo in eden s srednjo štiriletno izobrazbo. V glavnem je SURS 
sklepal delovna razmerja s pripravniki (devet zaposlenih). 
 

                                                 
132 Vsebine, navedene pod prilogami, se nanašajo le na Statistični urad RS in v tem poročilu za pooblaščene 
izvajalce niso predstavljene. Organizatorja vsakoletnega mednarodnega statističnega posvetovanja sta 
Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije, delo statističnih sosvetov pa je organizirano pri SURS-
u. 



Poročilo o izvajanju LPSR za leto 2002  97  

Pri pridobivanju kadrov z ustreznimi delovnimi izkušnjami je bil SURS le delno uspešen, 
predvsem zaradi specifičnih znanj, ki so potrebna za opravljanje nekaterih nalog, in 
omejitev, ki veljajo na področju plač. 
 
Delovno razmerje v SURS-u je prenehalo petim zaposlenim, ki so opravljali dela in 
naloge, za katera je zahtevana univerzitetna izobrazba. Od tega sta se dva upokojila, trije 
pa so sklenili delovno razmerje z drugim delodajalcem. 
 
V SURS-u je bilo zaposlenih tudi 27 delavcev AJPES-a, ki so bili na podlagi dogovora o 
začasni razporeditvi razporejeni na delo v SURS. S 1. 1. 2003 bo SURS z vsemi sklenil 
delovno razmerje za nedoločen čas. 
 
Izobraževanje zaposlenih: V letu 2002 je uspešno zaključilo izobraževanje ob delu za 
pridobitev izobrazbe 7 zaposlenih; eden doktorat, dva magisterij, trije izobraževanje na 
visoki stopnji in eden na srednji strokovni šoli. 
Konec leta se je izobraževalo  48  zaposlenih, kar je 13,4 % vseh zaposlenih na SURS-u. 
Z zaposlenimi, ki se izobražujejo ob delu, ima SURS sklenjene pogodbe o izobraževanju, 
in sicer za pridobitev: (i) štiriletne srednje izobrazbe 1, (ii) visoke strokovne izobrazbe 
15, (iii) univerzitetne izobrazbe 4 in (iv) magistrskega naziva 29. 
Izredno raznoliko je bilo izobraževanje na področju informatike. Raznih oblik  
usposabljanja na tem področju se je v sodelovanju z ustanovami B2, SRC, SAS, REPRO, 
ORACLE  in Centrom vlade za informatiko udeležilo 78 zaposlenih.  
Poleg tega je SURS v letu 2002 nadaljeval izvajanje računalniškega izobraževanja v 
učilnici, ki so jo v SURS-u usposobili že v letu 1998. Namenjena je predvsem izvajanju 
tečajev, ki so opredeljeni kot standardi v okviru programa posodobitve državne statistike. 
Te oblike izobraževanja se je udeležilo 142 zaposlenih. 15 zaposlenih je obiskovalo 
tečaje tujih jezikov, ki so organizirani v okviru Oddelka za izpopolnjevanje in 
usposabljanje v državni upravi Ministrstva za notranje zadeve. Od tega deset tečaj 
angleškega jezika, dva tečaj francoskega, eden tečaj nemškega jezika in dva tečaj 
italijanskega jezika. Drugih oblik usposabljanja, kot so seminarji, posvetovanja, tečaji pa 
so se udeležili 204 zaposleni. 
 
Poslovni prostori, opremljenost za delo 
 
Statistični urad deluje na dveh lokacijah, kar povzroča precej težav na vseh področjih 
njegovega delovanja, ki se izražajo v nepotrebnih stroških in onemogočanju smotrnejše 
izrabe človeških, materialnih in finančnih virov. Predvsem v IV. in V. traktu poslovne 
zgradbe na Parmovi 33 zaposleni na SURS-u delajo 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 je SURS že v 
preteklih letih večkrat pisno opozoril pristojno vladno službo in inšpekcije.  
Prostori, ki jih uporablja SURS za shranjevanje dokumentov oziroma podatkov, katere je 
po zakonu o varovanju osebnih podatkov dolžan čuvati in hraniti deset in več let, so 
neprimerni (vlažni).  
Različni režimi varovanja in vzdrževanja prostorov na raznih lokacijah povečujejo 
stroške, onemogočajo enako kakovost teh storitev, povzročajo nezadovoljstvo pri 
delavcih in uporabnikih ter ne zagotavljajo ustreznega varovanja zaupnih dokumentov in 
podatkov, ki jih hrani SURS.  
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Zaradi vsega naštetega in drugih razlogov smo v letu 2002 nadaljevali z že v letu 1998 
začetimi deli za reševanje prostorske problematike SURS-a. Skupno lokacijo je treba 
zagotoviti iz naslednjih razlogov: 
- varovanje in zaščite podatkov; 
- odločbe 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 
zemljišču s parcelno št. 2187 k.o. Bežigrad, ogroža varnost ljudi in okolice; 

- racionalnosti dela na eni lokaciji; 
- prevzema delavcev iz Agencije za plačilni promet RS. 
 
V začetku leta 2002 so se v SURS-u nadaljevale intenzivne priprave na popis 
prebivalstva 2002, ki je potekal na terenu v aprilu. Glede na predvidene stroške 
najemnine zunaj prostorov državne uprave in finančne možnosti SURS-a je bilo sprejeto, 
da se bodo vse priprave in druge aktivnosti, povezane s popisom 2002, izvajale na 
Parmovi 33. Prostore, namenjene tem aktivnostim, je bilo treba primerno urediti; 
zagotoviti primerno varovanje, urediti električno napeljavo in nadgraditi računalniško 
mrežo.  
 

2. FINANČNO POSLOVANJE 
 
Način in potek financiranja SURS-a izhaja iz naslednjih zakonov, ki veljajo za vse 
proračunske porabnike in so navedeni kot referenčni viri, ki jih SURS upošteva pri 
svojem delovanju: 

� Proračun Republike Slovenije za leto 2002, 
� Zakon o izvrševanju proračuna, 
� Pravilnik o postopkih za izvrševanja proračuna, 
� Zakon o javnih financah, 
� Zakon o javnih naročilih, 
� Zakon o računovodstvu, 
� druge uredbe in pravilniki. 

 
SURS opravlja naloge na osnovi Zakona o državni statistiki oz. letnega programa 
statističnih raziskovanj. Financiran je večji del iz proračuna, del iz donacij iz tujine ter del 
iz prihodkov iz naslova lastne dejavnosti. 
V letu 2002 so znašali celotni odhodki 4.410.686.491SIT. Struktura stroškov pa je 
naslednja: 
Stroški zaposlenih                          1.675.352.388,00                37,98 %                        
Materialni stroški                              243.008.706,50                  5,51 %      
Ankete, razvojne naloge 
Medn. sodel., PHARE, donacije       315.128.775,63                  7,14 %      
Popis prebivalstva                             951.440.289,86                21,57 % 
Popis prebivalstva (UE)                   1.125.713.017,00                25,52 % 
Investicije                                          100.043.314,66                  2,27 % 
Skupaj                                            4.410.686.491,65 
Iz proračunske postavke materialni stroški je bilo 33 % porabljenega za pisarniški 
material in storitve (pisarniški material, tonerji za tiskalnike, kuverte, papir, storitve 
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čiščenja, varovanja, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, stroški prevajalskih 
in oglaševalskih storitev, reprezentanca in drugi stroški). 39 % materialnih stroškov pa so 
stroški v zvezi s porabo električne energije, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve 
ter stroški v zvezi s telefonom in poštnino. 11 % predstavljajo drugi operativni odhodki 
(študentski servis, kotizacije za tečaje in seminarje, plačila šolnin, vpisnin, provizije in 
drugo). 2 % vseh materialni stroškov predstavljajo prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja 3 %, tekoče vzdrževanje 10 %, posebni material 1 % ter najemnine 1 
%. V letu 2002 je bila realizacija 214.015.483 SIT. Materialni stroški v zvezi z lastno 
dejavnostjo pa so v letu 2002 znašali 28.993.222 SIT. 
V letu 2002 so bile iz proračunske postavke Redna letna raziskovanja – ankete izvedene 
naslednje: Anketa o delovni sili, Anketa o porabi gospodinjstev, Anketa o poslovnih 
tendencah, Anketa o mnenju potrošnikov, Anketa o potovanjih domačih prebivalcev, 
Anketa o številu živine, Vzorčni popis posejanih površin in števila živine, Ocenjevanje 
rastlinske pridelave, Popis sadovnjakov. Razvojne naloge so se v letu 2002 financirale 
predvsem iz donacijskih sredstev. 
 
Na postavki Mednarodno sodelovanje so nastali stroški  v višini 23.651.000 SIT v zvezi s 
sodelovanjem na sestankih in seminarjih, ki jih organizirajo mednarodne institucije. 
V letu 2002 so bila iz sredstev donacij financirane še udeležbe na sestankih v Eurostatu 
ter za strokovna izpopolnjevanja, da bi statistika izvajala pravni red EU-ja. Iz sredstev 
PHARE se je izvajala pogodba, podpisana v letu 2001, v skupni vrednosti 599.974 EUR. 
Sredstva so namenjena za prilagoditev slovenske statistike evropskemu pravnemu redu za 
naslednji področji: strukturna statistika plač in razvoj integralnih regionalnih in 
kmetijskih podatkov. Pri tem projektu je bil iz slovenskega proračuna plačan davek na 
dodano vrednost.  
 
V letu 2002 je potekalo največje raziskovanje za SURS, to je popis prebivalstva. Za ta 
projekt je bilo v tem letu porabljeno 2.077.153.306 SIT, in sicer je bilo izplačanih 
neposredno prek SURS-a 951.440.289 SIT, prek upravnih enot pa 1.125.713.017 SIT. 
Upravne enote so imele na svojih postavkah pravice porabe za izplačila honorarjev za 
udeležence na terenu (anketarje, območne inštruktorje in kontrolorje). Podrobna 
razdelitev stroškov za popis prebivalstva v letu 2002 je razvidna iz tabele : 
 
 
5215 POPIS PREBIVALSTVA 2002   
       
4020 - Pisarniški material in storitve   467.432.993,84 SIT 
 402000 - Pisarniški mat. in storitve   
 a) flomastri    4.737.984,49 SIT 
 b) samolepilne etikete   4.711.200,00 SIT 
 c) papir, kuverte, tonerji, kartuše   8.635.451,89 SIT 
       
 402001 - Čistilni mat. in storitve    
 a) čiščenje poslovnih prostorov   29.400,00 SIT 
       
 402002 - Stor. varovanja zgradb in prostorov   
 a) varovanje    119.700,00 SIT 
       
 402003 - Založniške in tiskarske storitve   
 a) tisk in zgibanje kart občin   12.956.000,01 SIT 
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 b) izdelava prosojnic za pouk državnih inšt. 8.409.297,60 SIT 
 c) oblikovanje in tisk zloženk – Popis  5.134.138,56 SIT 
 d) tisk publikacije Popisi na slovenskem  1.894.480,00 SIT 
 e) izdelava novih ter dodelava starih map  9.131.455,20 SIT 
 f) tisk plakatov    638.148,00 SIT 
 g) tisk map z žepki    312.600,60 SIT 
 h) tisk dopisov; osvetljevanje, skeniranje  327.450,00 SIT 
       
 402005 - Stroški prevajalskih storitev   
 a) prevod obrazcev in navodil; pooblastil,    
     vabil; vprašalnikov; zloženke   1.055.178,00 SIT 
       
 402006 - Stroški oglaševalskih storitev   
 a) objave - izdelava oglasov; oglaševanje:   
     kontaktne oddaje    19.021.631,01 SIT 
       
 402007 - Računalniške storitve    
 a) izris kart PO-jev    83.499,54 SIT 
       
 402009 - Izdatki za reprezentanco   
 a) izdelava kap    3.662.400,00 SIT 
 b) izdelava vrečk    3.793.800,00 SIT 
 c) kave, sokovi    1.672.825,94 SIT 
       
 402099 - Drugi splošni mat. in storitve   
 a) Cetis     358.190.200,00 SIT 
 b) ekspertno mnenje; izdelava stand.    
     postopka – Genis    1.895.808,00 SIT 
 c) popisni atlas    19.200.000,00 SIT 
 d) nezgodno zavarovanje oseb   1.725.161,00 SIT 
 e) plakatiranje, fotokopiranje   95.184,00 SIT 
       
4022 - Energija, voda, kom. stor.; in 
komunikacije  29.788.473,00 SIT 
 402205 - Telefon, teleks, faks, elektronska pošta  
 a) telefon     2.143.765,45 SIT 
 b) poštnina    27.644.707,85 SIT 
       
4023 - Prevozni stroški in storitve   332.680,50 SIT 
 402399 - drugi prevozni stroški   332.680,50 SIT 
       
4024 - Izdatki za službena potovanja   1.341.353,00 SIT 
 402400 - dnevnice za službena potovanja v državi 1.341.353,00 SIT 
       
       
4025 - Tekoče vzdrževanje    471.773,72 SIT 
 402510 - tekoče vzdrž. komunik., opreme in rač.  
 a) vzdrževanje progr. opreme IPOS  471.773,72 SIT 
       
4026 - Najemnine in zakupnine   20.463.536,72 SIT 
 402603 -najemnine in zakupnine za druge objekte 20.463.536,72 SIT 
       
4029 - Drugi operativni odhodki   116.094.366,59 SIT 
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  a) državni inštruktorji    38.025.512,68 SIT 
 b) člani OPK-ja    67.086.590,00 SIT 
 c) ostali     10.982.263,91 SIT 
       
4202 - Nakup opreme    315.514.112,19 SIT 
 a) nakup računalnikov in progr. opreme  303.324.790,92 SIT 
 b) nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 5.271.935,11 SIT 
 c) nakup druge opreme in napeljav  6.918.386,16 SIT 
       
 SKUPAJ STROŠKI    951.440.289,86 SIT 
       
PRERAZPOREDITEV SREDSTEV NA UPRAVNE ENOTE 1.125.713.017,00  
       
 SKUPAJ     2.077.153.306,86  
       
 
V letu 2002 je bila iz proračunske postavke investicije nabavljena računalniška in 
programska oprema, pisarniška oprema in druga drobna oprema v skladu z načrtom 
nabav in gradenj. 
V letu 2002 večjih finančnih težav ni bilo. Na postavki za plače so ob koncu leta 
zmanjkale pravice porabe. SURS je rešil problem v okviru svojega finančnega načrta s 
prerazporeditvijo pravic porabe med postavkami. 
 

3. MEDNARODNO STATISTIČNO POSVETOVANJE  
 
Zaključki mednarodnega statističnega posvetovanja 
 
SURS in Statistično društvo Slovenije sta organizatorja tradicionalnega mednarodnega 
statističnega posvetovanja, ki je imelo v letu 2002 naslov Vključevanje in povezovanje 
statistike v informacijsko družbo. Posvetovanja, ki je potekalo v petih sekcijah in 
vzporedno na petih okroglih mizah, so se udeležili statistični strokovnjaki sedemnajstih 
držav. Med udeleženci posvetovanja je bilo precej uporabnikov statističnih podatkov: 
predstavniki ministrstev, javnih zavodov, podjetij, znanstvenoraziskovalnih in drugih 
institucij. 
 
Program v sekcijah je predstavil naslednja področja: 

� raziskovanje in razvoj na področju statistike, 
� povezavo nacionalnih in mednarodnih potreb, 
� izzive in priložnosti evropskega statističnega sistema in državnih statističnih 

uradov v okviru e-vladnih pobud, 
� popise prebivalstva, stanovanja in stavb in 
� razvojne dosežke. 

 
Okrogle mize so obravnavale: 

� razvoj in raziskovanje na področju statistike in prenos znanja, 
� Intrastat, 
� javnofinančne statistike, 
� metapodatke in kakovost, 
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� delo državne statistike v letih 2003–2007. 
 
Že pred začetkom posvetovanja je izšel zbornik vseh vsebin, vključenih v 52 referatov s 
povzetki v slovenskem in angleškem jeziku in 11 separatov (5 referatov je bilo 
razdeljenih na posvetovanju). 
Ob zaključku je bila sprejeta odločitev za naslednjo vsebino posveta, ki bo od 24. do 26. 
novembra 2003 v Radencih, in sicer: Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja 
uporabnikov. 
 

4. PROGRAM INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA NA SURS 
 
a) Predpostavke: 
 
1. Udeleženci internega izobraževanja so statistiki - vsebinci (nosilci statističnih 

raziskovanj) in njihovi vodje. 
2. Potencialni udeleženci so zunanji uporabniki statističnih podatkov in posredovalci 

podatkov. 
3. Pri nekaterih od predavanj uporabljamo SAS Verzijo 8.0, Excel ali specifične 

programske pakete (npr. DEMETRA, Argus). 
4. Interno izobraževanje je sestavljeno iz splošnega dela  ter poglobljenih vsebin. 
 
b) Predlagane vsebine: 
 
1. Uvod v statistiko (predvideno 4 ure) 

� statistično razmišljanje (statistical thinking), Exploratory Data Analysis 
� osnovni pojmi,  
� prikazovanje statističnih podatkov 

 
2. Elementarna statistika (predvideno 4 krat po 4 ure):  

izvedena na dveh nivojih (I. nivo za srednjo in višjo izobrazbo, II. nivo za visoko 
izobrazbo). 
� mere srednjih vrednosti, asimetrije, disperzije 
� ocene zanesljivosti, meje zaupanja 
� korelacija in regresija 
� porazdelitve 
� parametrične/neparametrične metode 
� analiza variance 
� posploševanje/generalizacija 
� uporaba statističnih programskih paketov (Excel, SAS) 
 

3. Vzorčenje (predvideno 3 krat po 4 ure) 
� različni tipi vzorčnih načrtov (SRS, stratifikacija, PPS, večstopenjski, itd.) 
� vzorčne napake 
� vzorčni učinki (deff) 
� prostorsko vzorčenje (area sampling) 
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4. Panelne ankete (s poudarkom na demografiji podjetij) (predvideno 3 krat po 4 
ure) 
� tipi longitudinalnih raziskav (rotacije, itd.) 
� razdruževanje in združevanje podjetij (pristop pri longitudinalnih anketah) 
� dodajanje novih podjetij (rojstva, ipd.) 
� analiza longitudinalnih podatkov (uteževanje, tabeliranje) 
 

5. Indeksna števila (predvideno 2 krat po 4 ure) 
� individualni in skupinski indeksi 
� problem izbire baze 
� verižni indeksi 
 

6. Časovne vrste (predvideno 3 krat po 4 ure) 
� dekompozicija časovne vrste na komponente 
� analiza trenda 
� uporaba programskih paketov (DEMETRA) 
 

7. Merjenje kakovosti podatkov, procesov in storitev (predvideno 4 krat po 4 ure) 
� pregled različnih aspektov kakovosti 
� standardno poročilo o kakovosti 
� vidik uporabnikov podatkov 
� pregled prakse na uradu in v drugih državah 
 

8. Neodgovor  (predvideno 2 krat po 4 ure in 2 krat po 4 ure):  
izvedemo v dveh variantah za neodgovor v anketah podjetij in neodgovor v anketah 
oseb in gospodinjstev. 
� tipi neodgovora 
� vzroki neodgovora 
� merjenje stopenj neodgovora 
� preprečevanje neodgovora 
� popravki zaradi neodgovora 
 

9. Imputacija podatkov (predvideno 2 krat po 4 ure) 
� kdaj imputiramo podatke 
� metode imputacije 

 
10. Načrtovanje vprašalnikov (predvideno 2 krat po 4 ure) 

� tipi vprašalnikov (poštna anketa, telefonska anketa, osebna anketa) in izbira prave 
metode, 

� koncept in spremenljivke,  
� oblikovanje vprašanj, 
� oblikovanje odgovorov,  
� testiranje vprašanj, 
� primerjava vprašalnika z načrtom za tabele, 
� elektronski vprašalniki 
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Sistem klasifikacij in šifrantov (predvideno 2 krat po 4 ure) 
� Klasifikacije in šifranti kot eno od osnovnih orodij za proučevanje masovnih 

pojavov (metode razvrščanja, osnovna načela razvrščanja v državni statistiki,  
klasifikacije kot statistični standardi in nestatistična raba, vloga mednarodnih 
standardov na področju klasifikacij) 

� Predstavitev standardnih statističnih klasifikacij (socio-demografske klasifikacije, 
ekonomske klasifikacije, klasifikacije vezane na okolje in prostor) 

� Predstavitev strežnika KLASJE (vsebina in namen strežnika, vzpostavitev 
strežnika, vzdrževanje in razvoj, uporaba strežnika) 

� Dostop do statističnih klasifikacij najpomembnejših mednarodnih organizacij 
(pregled domačih strani: Eurostat, UN/ECE, ILO, FAO, ...) 

 
11. Analiza podatkov  

� uteži 
� povezovanje več virov 
� multivariatne metode 
 

12. Uvod v državno statistiko s poudarkom na uporabi in povezovanju 
administrativnih podatkov (predvideno 3 krat po 4 ure) 
� demokracija-državna statistika-učeča se družba 
� zakon o statistiki 
� program statističnih raziskovanj 
� srednjeročni program statističnih raziskovanj 
� mednarodno sodelovanje 
� delovni načrt Eurostata 
� temeljna načela uradne statistike v regiji Evropske komisije za Evropo 
� registrska usmeritev slovenske statistike 
� administrativni in statistični registri ter izdelava entitetnih modelov 
� zakon o povezovanju administrativnih evidenc 
� združevanje podatkov na makro in mikronivoju (popisna baza, zaposlitveni 

računi) 
 

13. Metode zakritja podatkov (disclosure control) (predvideno 2 krat po 4 ure) 
� razlogi za zakritje podatkov 
� zaupnost 
� metode zakritja individualnih podatkov 
� metode zakritja tabelarnih podatkov 
 
 

15. SURS in odnosi z mediji (predvideno 1 krat po 4 ure) 
 
16. Demografija (krajše predavanje) (predvideno 2 uri) 
 
17. Nacionalni računi (krajše predavanje) (predvideno 3 ure) 
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c) Način dela: 
 
Vsa predavanja morajo biti zasnovana tako, da vključijo čim več realnih primerov 
statističnih raziskovanj (t.i. case studies). Poleg tega morajo v času izobraževanja 
udeleženci igrati aktivno vlogo (npr. predstaviti svoje podatke, svoj problem, itd.). 
 
Vsa predavanja morajo biti spremljana z učbeniki. Poleg navedenih vsebin bi v enakem 
času moral nastati tudi učbenik (ali morda organizacijski predpis), kako postaviti 
statistično raziskovanje od A do Ž s primeri, kaj vse se nam lahko zgodi, ko stopimo iz 
teorije v realni svet izvedbe in kako se takim pogojem strokovno prilagajamo. 
 
Predavatelji so interni; po potrebi pa tudi zunanji (tuji in domači). 

 
 

 


