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Uvodna beseda     

Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo uspešno izvedli raziskovanja in naloge,
načrtovane z Letnim programom statističnih raziskovanj za 2009, ne glede na kadrovske in finančne
omejitve, ki so bile v letu 2009 izrazitejše kot druga leta. Sledili smo tudi strateškim ciljem in aktivnostim,
zastavljenim v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012. Glavni dosežki rednega in
razvojnega dela Statističnega urada RS in pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj v letu
2009 so v Poročilu podrobneje predstavljeni po posameznih  področjih dela.  

Za Statistični urad sta bili v letu 2009 najpomembnejši nalogi priprava na popis kmetijskih gospodarstev in
priprava na popis prebivalstva. Oba omenjena popisa se izvajata vsakih 10 let, zato so izzivi vsakič veliki.
Tokratna skupna značilnost obeh popisov je ta, da bodo v največji meri uporabljeni razpoložljivi
administrativni viri in že pridobljeni statistični podatki: tokratni popis prebivalstva bo tako prvi registrski
popis prebivalstva v Sloveniji, tokratni  popis kmetijskih gospodarstev pa bo kombinacija registrskega in
terenskega dela.    

Statistični urad nenehno intenzivno spremlja razvoj administrativnih evidenc in pri tem sodeluje tudi z
vključevanjem  statističnih potreb. Sodelujemo z večino ministrstev in njihovimi organi v sestavi.  

Vsi izvajalci državne statistike si nenehno prizadevamo za zmanjševanje administrativnih obremenitev
naših poročevalskih enot, bodisi tako, da se podatki zbirajo za več namenov, bodisi tako, da se za zbiranje
podatkov uporabijo naprednejše metode; prav zato je pomembno medsebojno sodelovanje tudi pri
zbiranju podatkov. Pri tem je treba posebej poudariti sodelovanje Statističnega urada, Banke Slovenije in
Agencije za javnopravne evidence in storitve. Dobro sodelovanje med Inštitutom za varovanje zdravja in
Statističnim uradom pa se je potrdilo z izdajo skupne publikacije z naslovom Zdravje in zdravstveno varstvo
v Sloveniji; elektronska različica te publikacije  je  na voljo na spletnih straneh vsake od  omenjenih institucij.
Statistični urad je k različnim oblikam izobraževanja, ki jih je organiziral za svoje zaposlene, vabil tudi
pooblaščene izvajalce dejavnosti državne statistike; tako skupaj gradimo kakovostnejšo in do uporabnika
prijaznejšo in uporabniku dostopnejšo statistiko. 

Osnovna naloga vseh izvajalcev državne statistike je »preskrba« uporabnikov s potrebnimi kakovostnimi
podatki. Statistični urad je poleg obsežnega že uveljavljenega izkazovanja statističnih podatkov v obliki
različnih tiskanih in elektronskih publikacij uvedel nekaj novih storitev; taki storitvi sta npr. prebivalstvena
piramida (ta nudi vizualno močen grafični prikaz problema slovenske družbe, »staranja prebivalstva«) in
interaktivni statistični atlas (ta  prikazuje osnovne podatke o Sloveniji – tudi v daljšem obdobju –  v obliki
tematskih kart). 

Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo dejavno sodelovali tudi na
mednarodni ravni, in sicer pri oblikovanju skupnih zakonodajnih aktov v okviru evropskega statističnega sistema,
pri tem pa vedno mislili na administrativne obremenitve poročevalskih enot in na kakovost rezultatov.
Pomembno je tudi naše delovanje v širšem mednarodnem prostoru: pomagali smo in še pomagamo pri
vzpostavljanju statističnih sistemov v državah Zahodnega Balkana, dejavni smo v Konferenci evropskih
statistikov (CES) pri Združenih narodih; poudariti je treba tudi to, da je Odbor OECD za statistiko na posebni seji
oktobra lani sprejel (brez pripomb) poročilo o stanju pripravljenosti slovenske statistike za vstop v to
organizacijo.  

Statistični urad RS se za uspešno sodelovanje v letu 2009 zahvaljuje vsem ustanovam, s katerimi se
povezuje v želji po gospodarnem zbiranju podatkov, in svojim poročevalskim enotam – podjetjem in
posameznikom, ki so bili vključeni v posamezna statistična raziskovanja. Brez vašega sodelovanja ne bi
mogli uspešno opravljati svojega osnovnega poslanstva – zagotavljanja statističnih podatkov. 
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1. DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE 

 
1.1 PREBIVALSTVO  

Uvedena je bila nova definicija prebivalstva, ki je v celoti usklajena z mednarodnimi priporočili ter z Uredbo o 
statistikah selitev in mednarodni zaščiti1. Po uporabi nove definicije se je podatek o  številu prebivalcev Slovenije 
zmanjšal za več kot 24 tisoč. Konec novembra 2009 so bile prvič doslej objavljene projekcije prebivalstva za obe 
kohezijski regiji v Sloveniji (Vzhodna in Zahodna Slovenija). Nadaljevale so se priprave na izvedbo registrskega 
popisa prebivalstva 2011. S povezovanjem podatkov okrog 30 različnih administrativnih oziroma statističnih virov bo 
Statistični urad lahko zagotovil vse z Uredbo o popisih prebivalstva in stanovanj2 zahtevane podatke. 

 1.1.1 Demografske statistike in projekcije 

Število prebivalcev 

- po prenovljeni 
definiciji 

Aprila 2009 so bili prvič objavljeni podatki o številu prebivalcev Slovenije (glede na stanje
31. decembra 2008) po spremenjeni statistični definiciji prebivalstva. Prebivalci Republike
Slovenije so po tej definiciji osebe (ne glede na državljanstvo) s prijavljenim prebivališčem v
Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več, in med temi tudi
tiste, ki so v RS začasno odsotne, a le, če njihova odsotnost traja manj kot eno leto.
Posledice uvedbe nove definicije so zmanjšanje števila prebivalcev in spremembe v
prostorski razporeditvi prebivalstva, ker so kot selitve poleg sprememb stalnega
prebivališča upoštevane tudi prijave začasnega prebivališča. Transparentnost je bila
zagotovljena z objavo primerjalnih tabel na podatkovnem portalu SI-STAT; tam uporabniki
lahko primerjajo podatke, pripravljene po zdaj veljavni ter po predhodni definiciji
prebivalstva do teritorialne ravni občin za tri različne časovne točke. 

- prebivalstvena 
piramida 

 

Če so podatki predstavljeni grafično, jih lažje razumemo, zato je SURS objavil interaktivno
prebivalstveno piramido3 Slovenije s podatki od 1971 do 2061 in tako razširil nabor
spletnih storitev za najširšo javnost. Z vizualizacijo podatkov o starostni in spolni sestavi
prebivalstva lahko nazorno razberemo letna nihanja števila rojenih, podaljševanje življenja,
vpliv selitev, vojn in drugih izrednih dogodkov, posredno pa tudi spremembe v življenjskem
slogu prebivalcev.  

 V Sloveniji je konec leta 2008 živelo 2.032.362 prebivalcev. V primerjavi s stanjem konec leta 
2007 se je število prebivalcev povečalo za 1,1 %. Opazneje se je povečal delež tujih državljanov 
med prebivalstvom Slovenije: konec leta 2007 je ta znašal 2,6 %, konec leta 2008 pa 3,5 %.4 

Vitalne statistike 

 

Sočasno s prenovo metodologije prebivalstvenih statistik po Uredbi o statistikah selitev in
mednarodni zaščiti1 je SURS v letu 2009 prenovil metodologijo raziskovanj na področju
vitalnih statistik. Podatki o demografskih dogodkih so bili po novi definiciji prebivalstva
prvič objavljeni za koledarsko leto 2008, sprememba definicije pa na številčnost pojavov na
ravni Slovenije ni bistveno vplivala. Skupaj s podatki o sklenitvah in razvezah zakonskih zvez
so bili prvič objavljeni tudi podatki o registriranih istospolnih partnerskih skupnostih (od
2006 dalje).  

 V Sloveniji je bilo od julija 2006 (ko je zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti stopil 
v uporabo) do konca leta 2008 registriranih 18 istospolnih partnerskih skupnosti. Leta 2008 sta 
bili registrirani dve taki skupnosti.5 

                     
1 Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in 
mednarodni zaščiti (32007R0862). 
2 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj 
(32008R0763). 
3 Glej Prebivalstvena piramida, Slovenija, 24. april 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2299 (prevzeto 22. 2. 2010). 
4 Glej Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2008, 30. april 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2319  (prevzeto 18. 2. 2010). 
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Tablice umrljivosti 

 

V letu 2009 je SURS prešel na nov izračunih popolnih tablic umrljivosti prebivalstva
Slovenije, in sicer z metodo delnih verjetnosti, ki temelji na podatkih samo enega
koledarskega leta. Prve popolne tablice umrljivosti po novi metodi so izračunane za leto
2007 in se bodo praviloma izračunavale na vsakih 5 let. V vmesnih obdobjih bo SURS še
naprej izračunaval skrajšane tablice umrljivosti. 

Statistika selitev 

 

Tudi podatke o meddržavnih selitvah je SURS za leto 2008 prvič pripravil skladno z Uredbo
o statistikah selitev in mednarodni zaščiti1. Enaka metodologija je bila uporabljena tudi za
pripravo podatkov o notranjih selitvah v Sloveniji v letu 2008. V podatkih o notranjih
selitvah v letu 2008 so prvič prikazani tudi podatki o notranjih selitvah tujcev. Nova
metodologija ponuja celovitejši pregled selitvenega gibanja prebivalcev Slovenije iz tujine in
v tujino in tudi znotraj države.  

 Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije (osebe, stare 15 do 64 let) je do leta 2003 več 
desetletij stalno naraščal. Konec leta 2003 je znašal 70,4 % prebivalstva Slovenije, po letu 2003 
pa se je začel počasi zmanjševati. Upadanje deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije 
je posledica staranja prebivalstva Slovenije in upadanja rodnosti v državi. Čeprav je neto 
priseljevanje v Slovenijo najštevilčnejše med osebami v starosti 15–64 let, tudi to ne more 
ustaviti upadanja deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije.6 

Projekcije 
prebivalstva 

- na ravni države 

 

Eurostat je konec marca 2008 po konvergentnem scenariju (EUROPOP2008) za države
članice EU, Norveško in Švico pripravil projekcije prebivalstva (po spolu) za obdobje 2008–
2060. Slovenija je Eurostatovo projekcijo prebivalstva EUROPOP2008 prevzela kot svojo
uradno t. i. srednjo (osnovno) različico projekcije prebivalstva, Statistični urad RS pa je
poleg te v letu 2009 za načrtovalce razvojnih politik in druge uporabnike izračunal še druge
različice projekcij prebivalstva Slovenije, ki so bile tudi osnova za projekcije javnofinančnih
izdatkov Slovenije. V letu 2009 je izšla posebna publikacija (brošura) s prikazi različnih
projekcij z naslovom Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–20607. 

- na ravni 
kohezijskih regij  

Eurostat je ob koncu novembra 2009 izdelal še projekcije prebivalstva na regionalni ravni
(kohezijske regije) za obdobje 2008–2030, in sicer po t. i. konvergentnem scenariju8.
Podatki, ki so bili za obe kohezijski regiji v Sloveniji (Vzhodna Slovenija in Zahodna
Slovenija) izračunani prvič, so objavljeni tudi na podatkovnem portalu SI-STAT. 

 1.1.2 Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2011 

Priprava na  

izvedbo 

 

- metodološke 
rešitve 

 

- kakovost 
vhodnih 
podatkov 

Največji del aktivnosti je bil namenjen pripravi metodoloških rešitev ter analizi kakovosti
vhodnih podatkov. Določeni so bili administrativni in statistični viri, ki bodo uporabljeni v
Registrskem popisu prebivalstva 2011, ter vsebina popisa. Nekatere popisne vsebine bodo v
celoti prevzete iz enega samega vira, posamezne vsebine (npr. izobrazba in status aktivnosti)
pa tudi iz desetih ali več. V metodološkem smislu je najbolj zahteven del priprava podatkov o
gospodinjstvih, ker je potrebno povezati med seboj podatke treh osnovnih administrativnih
virov (Centralni register prebivalstva, Evidenca gospodinjstev ter Register nepremičnin), od
katerih bosta zadnja dva v statističnem procesu uporabljena sploh prvič. V zadnjem četrtletju
2009 so bili delno že povezani podatki vseh treh osnovnih virov, kar je bila tudi osnova za
analizo podatkov, preverjanje metodoloških rešitev in ugotavljanje pomanjkljivosti v virih in
tudi v statističnih procesih. SURS ves čas intenzivno sodeluje z upravljavci teh virov, kar se
odraža tudi v vse boljši kakovosti vhodnih podatkov. Izvedba Registrskega popisa prebivalstva
2011 je poleg harmonizacije selitvenih statistik in priprave različnih projekcij prebivalstva tudi

                     
5 Glej Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2008, 4. avgust 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2527  (prevzeto 18. 2. 2010). 
6 Glej Socioekonomske značilnosti prebivalstva (31. 12. 2007) in meddržavnih selivcev (2008), podrobni podatki, Slovenija, 29. 
december 2009, E-objava. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2864  (prevzeto 18. 2. 2010). 
7 Glej Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008-2060. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/prebivalstvo2009.pdf   
(prevzeto 22. 2. 2010). 
8 Glej Eurostatove projekcije prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo po spolu in kohezijskih regijah, obdobje 2008–2030, 
konvergentni scenarij, 22. december 2009, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2850  
(prevzeto 18. 2. 2010). 
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eden izmed ciljev demografske statistike, ki so zapisani v Srednjeročnem programu
statističnih raziskovanj. Za nekatere tradicionalne popisne vsebine (npr. narodnost, materni
jezik, veroizpoved) ni na voljo ustreznih administrativnih podatkov. SURS je najpomembnejše
uporabnike teh podatkov (npr. Inštitut za narodnostna vprašanja, Urad za verske skupnosti,
raziskovalna sfera) povabil na razgovore in jih seznanil, da teh podatkov državna statistika v
prihodnje ne bo več zagotavljala. 

 Nekatere metodološke rešitve Registrskega popisa prebivalstva 2011 so bile predstavljene tudi 
v mednarodnem okolju. Ugotavljamo, da je Slovenije ena redkih držav, ki je v celoti prešla na 
registrski način, kar se je kot najboljša možnost izkazalo prav v času globalne gospodarske in 
finančne krize. Velika prednost Slovenije v primerjavi z ostalimi registrskimi državami je 
vzpostavljena evidenca gospodinjstev. 

Demografska baza Vzporedno s pripravami na registrski popis se vzpostavlja demografska baza, ki je
namenjena za obdelavo vhodnih administrativnih podatkov v statistične namene, za
shranjevanje končnih podatkov demografskih raziskovanj ter s standardiziranimi orodji
tudi za enostaven dostop do podatkov ter za njihovo analizo. Zasnova demografske baze bo
omogočala tudi povezovanje demografskih in socioekonomskih podatkov po načelu
enovitosti in konsistentnosti podatkov za vsa raziskovanja. 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: Uredba komisije (ES) št. 1201/2009 z dne 30. novembra 2009 o izvajanju
Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj v zvezi s tehničnimi
specifikacijami za vsebine in posamezne razčlembe  teh vsebin (32009R1201). 
 

 
1.2 TRG DELA 

Statistični urad je v letu 2009 z Anketo o delovni sil (ADS) izvedel priložnostni modul o vstopu mladih na trg dela, v 
rednem raziskovanju pa je skladno z zakonodajo prilagodil vprašalnik. Skladno z načrti so se izboljšale in izpopolnile 
objave podatkov o aktivnem prebivalstvu. Uvedenih je bilo več metodoloških sprememb in dopolnitev, npr. statistika 
delovnih ur, stavk, mesečnih plač. Nov administrativni vir DURS-a glede podatkov o izplačanih plačah pri 
registriranih fizičnih osebah bo omogočil razbremenitev poročevalskih enot. V sodelovanju z AJPES je bila izvedena 
anketa o stroških dela za leto 2008. 

 1.2.1 Aktivno prebivalstvo 

Metodološke 
novosti pri ADS 

Za izvajanje Ankete o delovni sili (ADS) je bil pripravljen vprašalnik za leto 2010, ki upošteva
navodila in priporočila Eurostata, kot jih določa uredba Evropske komisije9, ki prostovoljno
sporočanje podatkov za spremenljivko 'plača iz glavne zaposlitve' spreminja v obvezno
sporočanje podatkov. Za podatke iz leta 2009 SURS načrtuje povezovanje podatkov ADS z
registrom davčnih zavezancev, po katerem bo mogoče pridobivati podatke za to
spremenljivko. 

Priložnostna 
modula ADS 

- 2009 

V sklopu redne ADS je bil v skladu z uredbo Evropske komisije10 izveden priložnostni modul
2009 »Vstop mladih na trg dela«.  Rezultati bodo med drugim pokazali položaj mladih, ki
so predčasno zapustili šolanje, zaposljivost mladih, brezposelnost, nestalnost prve
zaposlitve. Objava rezultatov je predvidena v prvi polovici 2010.  

- 2010 Hkrati so potekale priprave na izvedbo priložnostnega modula »Usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja«, ki bo izveden v letu 2010, skladno s sprejeto zakonodajo (glej V letu
2009 sprejeta zakonodaja na koncu poglavja). 

                     
9 Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne 
sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje 
podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (32008R0377). 
10 Uredba Komisije (ES) št. 207/2008 z dne 5. marca 2008 o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2009 o vstopu mladih na 
trg dela, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98 (32008R0207). 
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Metodološke 
novosti  

- delovne ure 

 

Izračun statistike opravljenih delovnih ur temelji na komponentni metodi in uporabi
obstoječih podatkovnih virov. Na osnovi tako zasnovanega integralnega sistema se bo v
letu 2010 začelo redno četrtletno izračunavanje in objavljanje podatkov o opravljenih
delovnih urah, pri čemer bodo vzporedno potekale aktivnosti, namenjene izpopolnjevanju
metodologije. Hkrati se izvajajo tudi aktivnosti, osredotočene na izračune za obdobje 2000–
2004 (dopolnitve časovne vrste), predvsem na iskanje razpoložljivih virov in usklajevanje
metodologije glede na konceptualne razlike med  viri in definicijami posameznih
komponent delovnega časa. Izračuni za obdobje 2000-2004 bodo predvidoma narejeni in
objavljeni v letu 2010. 

- statistika stavk SURS je izvedel razvojno raziskovanje »Statistika oblik reševanja delovnih sporov«. Prvo
leto opazovanja je bilo 2008. Skladno s sprejeto zakonodajo11 naj bi delodajalec v sedmih
dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora sporočil podatke Statističnemu uradu,
vendar pa je bil njihov odziv zelo majhen. Za izboljšanje stopnje odgovora SURS sodeluje z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), z Združenjem delodajalcev
Slovenije in s sindikalnimi organizacijami.  

Novosti pri   
objavljanju  

- aktivno 
prebivalstvo 

V letu 2009 je SURS začel objavljati mesečne tabele s podatki o aktivnem prebivalstvu na
podatkovnem portalu SI-STAT in s tem prenehal objavljati mesečno publikacijo Statistične
informacije - Aktivno prebivalstvo. Z uvedbo nove standardne klasifikacije dejavnosti SKD
2008 je SURS pripravil tudi preračunane vrste podatkov za nazaj, za leta 2000–2007. 

 Stopnja registrirane brezposelnosti je v oktobru 2009 dosegla 10,0 %. Število delovno aktivnih 
prebivalcev se je ta mesec znižalo za več kot 3.300.12 

- delovne  
migracije 

Septembra so bili objavljeni podatki o delovnih migracijah13, hkrati je bil z vrsto podatkov
dopolnjen podatkovni portal SI-STAT in bila so posodobljena metodološka pojasnila s
tega področja. 

- delovne ure SURS je v aprilu 2009 objavil četrtletne podatke o opravljenih delovnih urah za obdobje od 1.
četrtletja 2005 do 4. četrtletja 2007 po Standardni klasifikaciji dejavnosti  − SKD 2002, konec
leta 2009 pa še podatke za obdobje od 1. četrtletja 2008 do 2. četrtletja 2009 po revidirani
različici  SKD 2008, vključno s preračunano vrsto podatkov za obdobje 2005–2007. 

Redno izvajanje 
raziskovanj 
Zavoda RS za 
zaposlovanje 

V letu 2009 je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izvajal vsa raziskovanja o brezposelnosti
in prostih delovnih mestih skladno z Letnim programom statističnih raziskovanj. Rezultati
so bili predstavljeni na različnih predstavitvah, ki so jih sodelavci ZRSZ imeli ob raznih
priložnostih doma in v tujini (npr. zaposlitveni sejmi, strokovna srečanja, projektni sestanki,
delavnice), potekali so projekti mreže javnih služb za zaposlovanje članic EU ter svetovnega
združenja javnih služb za zaposlovanje (WAPES).  

 Število registriranih brezposelnih je bilo konec leta 2009 za 46 % višje kot konec leta 2008. 
Izjemno povečanje je bila posledica velikega priliva v evidenco brezposelnih, saj je le-ta štel kar 
114.496 oseb ali 61,7 % več kot leta 200814. 

Podatki o politiki 
zaposlovanja po 
metodologiji 
Eurostata 

V letu 2008 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na osnovi posebnega
dogovora zadolžilo ZRSZ za zagotavljanje podatkov o politiki zaposlovanja po metodologiji
Eurostata Labour market policy database - LMP Database15. V letu 2009 je ZRSZ ob tesnem
sodelovanju s SURS-om zagotovili dogovorjene podatke za leto 2008. Sodelovanje na tem
področju s SURS-om se je okrepilo tudi zato, ker prihajata nacionalni delegatki Eurostatove
podatkovne baze LMP iz obeh institucij.  

                     
11 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Uradni list RS, št. 40/2006.  
Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=72976 (prevzeto 25.3.2010). 
12 Glej Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2009 - začasni podatki, 16. december 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2827 (prevzeto 12. 2. 2010). 
13 Glej  Delovne  migracije,  Slovenija,  2008  -  začasni  podatki,  17.  september  2009,  Prva  objava.  Dostopno  na:   
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2609  (prevzeto  12.  2.  2010).  
14 Glej Mesečne informacije, December 2009, Letnik 16, Št. 12. Dostopno na: 
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/MesecneInformacije/2009/MI1209.pdf (prevzeto 26.3.2010). 
15 Glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF (prevzeto 25.3.2010). 
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 1.2.2 Plače in stroški dela 

Nacionalna krizna 
zakonodaja in  
vplivi na  
statistično 
raziskovanje  

- sprejete 
metodološke 
rešitve 

V letu 2009 je bilo sprejetih več nacionalnih zakonskih aktov16, katerih cilj je bil ublažitev
posledic gospodarske krize. SURS je glede vpliva zakonodaje na statistično raziskovanje
Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah pripravil stališče in pozval člane
Sosveta za statistiko dela, naj izrazijo svoja mnenja in predloge. Pripravljena so bila
dodatna navodila za izpolnjevanje Obrazca 1-ZAP/M. Raziskovanje sicer uspešno poteka v
sodelovanju z AJPES, ki zbira podatke na ravni posameznih enot v sestavi pravnih oseb. V
letu 2009 se je v primerjavi s preteklim letom obseg zbranih podatkov o izplačanih plačah
povečal, saj je bilo število vseh pravnih oseb, ki so poročale o izplačanih plačah, za 1
odstotek večje. 94 % podatkov je bilo predloženih elektronsko (pravne osebe javnega
sektorja predlagajo podatke le prek spletnega portala AJPES). 

AJPES AJPES po dogovoru s SURS zbira tudi podatke o izplačanem regresu za letni dopust pri
pravnih osebah, ki podatke predlagajo praviloma v elektronski obliki prek spletnega portala
AJPES. 

Uvedba  
SKD 2008  

Revidirana Standardna klasifikacija dejavnosti − SKD 2008 je bila uvedena v raziskovanji
Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah in Indeks stroškov dela. Za obe
raziskovanji je bil pripravljen tudi preračun časovnih vrst podatkov do leta 2000. 

Novi 
administrativni  

viri – 

cilj SPSR  

SURS je v letu 2009 od Davčne uprave RS mesečno prejemal podatke o izplačanih plačah
pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO-D/M), prav tako je pridobil tudi manjkajoče
podatke za nekatere mesece v letu 2008. V letu 2009 je bila pripravljena metodologija
statistične obdelave podatkov. Aktivnosti, ki so potrebne do objavljanja podatkov, so v
zaključni fazi. V letu 2010 bodo podatki  o izplačanih plačah pri fizičnih osebah objavljeni
četrtletno. Prva objava je načrtovana konec junija 2010 s podatki za 1. četrtletje 2010.
Objava bo vključevala tudi časovno vrsto podatkov od 1. četrtletja 2008. Z zaključenimi
aktivnostmi na tem področju, bo SURS izpolnil enega izmed ciljev srednjeročnega
programa na področju trga dela. 

Končni podatki o 
strukturi plače 

V letu 2009 je SURS objavil končne podatke Ankete o strukturi plače za leto 2006, in sicer  v
v publikaciji Statistične informacije. 17Anketa se sicer izvede na vsaka štiri leta, naslednja bo
za leto 2010. 

 Povprečna letna bruto plača na zaposleno osebo za leto 2006 je v Sloveniji (po Anketi o strukturi plače) 
znašala 14.642 EUR. Povprečna letna bruto plača za leto 2006 je v Sloveniji dosegla 53,3 % povprečne 
letne bruto plače za leto 2006 v EU-27. Zaposlene ženske so v Sloveniji v letu 2006 zaslužile povprečno 
94,8 % povprečne bruto plače zaposlenih moških.17 

Razbremenitve 
poročevalskih 
enot  

Rezultati analize možnosti uporabe administrativnih virov (kombinacija podatkov SRDAP
in DURS) za pridobitev podatkov o strukturi zaposlenih oseb po višini bruto in neto
plače so dali pozitivne rezultate, kar bo omogočilo opustitev triletnega terenskega
raziskovanja Zaposlene osebe po višini bruto plače in uvedbo raziskovanja Zaposlene
osebe po višini bruto in neto plače (ZAP-BNP/L) le iz administrativnih in obstoječih
statističnih virov. To pomeni zmanjšanje administrativne obremenitve in stroškov
poročevalskih enot in hkrati tudi zmanjšanje stroškov  SURS-a. Podatki za leto 2009 bodo
objavljeni oktobra 2010. 

Anketa o stroških 
dela 2008 

SURS je v letu 2009 v sodelovanju z AJPES izvedel Anketo o stroških dela 2008. Skladno z
dogovorom o sodelovanju je AJPES zbirala podatke z elektronskim  vprašalnikom prek
spletnega portala AJPES, SURS pa je podatke statistično obdelal. Objava začasnih
podatkov je načrtovana za junij 2010. 

                     
16 Uradni list RS, št. 5/2009 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=90544), Uradni list RS, št. 42/2009  
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=92486) in Uradni list RS, št. 57/2009 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=93320) 
(prevzeto  18. 2. 2010).  
17 Glej  Plače (po Anketi o strukturi plače), Slovenija,  2006 - končni  podatki, 20. avgust 2009,  Prva  objava.  Dostopno  na:   
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2550  (prevzeto  18. 2. 2010). 
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Mednarodno 
sodelovanje 

V letu 2009 je SURS kot nacionalni koordinator pripravil dokument »Tax-Benefit System in
Slovenia« za leto 2008, na podlagi katerega OECD pripravlja izračune kazalnikov spodbud
za delo. Po metodologiji OECD je SURS pripravil lastni izračun nekaterih kazalnikov
spodbud za delo18. 

 V letu 2008 je bilo 40,3 % stroškov dela zaposlene osebe, ki zasluži 67 % plače povprečne zaposlene 
osebe, namenjenih plačilu davčnih bremen, 59,7  % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2008 
je bila za 0,6 odstotne točke nižja kot v letu 2007. Znižanje davčne obremenitve stroškov dela je 
predvsem posledica nižjih stopenj davka na izplačane plače.18 

 1.2.3 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) 

Vir podatkov 
za več statističnih 
raziskovanj 

SRDAP je vir podatkov o številu delovno aktivnega prebivalstva za večino statističnih
raziskovanj in bo tudi eden izmed virov za Registrski popis prebivalstva 2011. Omenjeni
register se redno mesečno osvežuje s podatki iz obrazcev M (prijava  podatkov v obvezna
socialna zavarovanja, spremembe med zavarovanjem in odjave iz teh zavarovanj). 

Informacijska 
prenova  

 

V prvi polovici leta 2009 je SURS uporabnikom redno zagotavljal mesečne podatke po
postopkih, ki so se še izvajali na IBM-strežniku, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo.
SURS je pred leti začel projekt tehnične prenove SRDAP, pri čemer so bili sredi leta 2009 vsi
podatki prestavljeni v lokalno okolje SURS (glej tudi poglavje 6.4.2 Informacijska
tehnologija). Delo pri projektu se bo nadaljevalo tudi v letu 2010, in sicer na področju
nadaljnjega razvoja funkcionalnosti registra. 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: Uredba Komisije (ES) št. 20/2009 z dne 13. januarja 2009 o sprejetju
specifikacij priložnostnega modula za leto 2010 o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, predvidenega
z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (32009R0020). 
 

 
1.3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Skladno z Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2009 so bila izvedena vsa načrtovana raziskovanja. Pri 
spremljanju podatkov o štipendiranju je bila izvedena racionalizacija s pridobitvijo administrativnih virov in 
posodobitvijo izvajanja raziskovanja. Pri vzpostavitvah evidenc o izobraževanju je SURS sodeloval z Ministrstvom za 
šolstvo in šport  in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.   

Metodološke 
spremembe 

- osnovnošolsko 
izobraževanje 

V okviru izvajanja rednih letnih raziskovanj s področja statistike izobraževanja in
usposabljanja so bile uvedene metodološke prilagoditve na področju spremljanja
osnovnošolskega izobraževanja, glede na to, da je bil s šolskim letom 2009/2010
dokončno ukinjen program 8-letne osnovne šole. 

- spremljanje 
štipendiranja 

Izvedena je  bila prenova in racionalizacija raziskovanja o štipendiranju  dijakov in
študentov. V skladu z dogovori, sprejetimi v letu 2008, je SURS pretežni del podatkov o
štipendistih in štipenditorjih pridobil iz informacijskega sistema štipendiranja pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Za del štipendistov, ki v
informacijski sistem štipendiranja za zdaj niso vključeni, so bili podatki zbrani preko
spletnega vprašalnika v sodelovanju z AJPES, ki je nudil poročevalskim enotam tudi
potrebno svetovanje. 

 Konec leta 2008 je v Sloveniji prejemalo štipendijo 54.722 dijakov in študentov, to je dobra 
četrtina vseh vpisanih dijakov in študentov.19 

                     
18 Glej Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2008  – začasni podatki, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2383  (prevzeto  23. 2. 2010). 
19 Glej Štipendisti, Slovenija, 2008 – končni podatki, 17. december 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2824 (prevzeto 23.2.2010). 
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Medinstitucionalno 
sodelovanje 

 

 

SURS že nekaj let pridobiva razpoložljive administrativne podatke o izobraževanju na
ravni izobraževalnih ustanov z Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) in Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT). Bistveno racionalizacijo spremljanja
podatkov o izobraževanju bo predstavljala načrtovana vzpostavitev centralne evidence
udeležencev izobraževanja, kar je tudi eden izmed ukrepov vlade za odpravo
administrativnih ovir v letu 2009.  SURS sodeluje z obema ministrstvoma pri opredelitvi
vsebine evidenc in ureditvi zakonskih podlag.  

- z Ministrstvom  
za visoko  
šolstvo, znanost 
in tehnologijo 

Z MVZT je SURS sodeloval pri pripravi tehnične specifikacije projekta z vidika potreb
SURS-a, in sicer je na MVZT posredoval nabor podatkov na individualni ravni (za
izobraževalni zavod, program, udeleženca in diplomanta) ter vprašalnike za kadre v
višješolskem strokovnem in visokošolskem izobraževanju in za študentske domove; gre za
podatke, ki se spremljajo/potrebujejo na agregatni ravni. Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi
v letu 2010. 

- Z Ministrstvom  
za šolstvo in  
šport 

Pričeli so se tudi pogovori med MŠŠ in SURS glede poenotenja spremljanja podatkov o
udeležencih in diplomantih v višješolskem strokovnem izobraževanju in centralnega vodenja
navedenih podatkov v okviru Višješolske prijavno-vpisne službe (VPS). Tudi na MŠŠ je SURS
posredoval nabor podatkov na ravni udeleženca, diplomanta (nabor podatkov in šifrantov je
bil na SURS poenoten za celotno terciarno izobraževanje). Realizacija dogovora bo v
prihodnje SURS-u omogočila prevzemanje podatkov od VPS v e-obliki in posledično ukinitev
zbiranja podatkov od posameznih šol in študentov, kar bo predstavljalo precejšnjo
racionalizacijo dela na področju spremljanja terciarnega izobraževanja. 

Priprava podatkov 
za Popis 
prebivalstva 2011 

Podatke o »doseženi izobrazbi« bo SURS za potrebe Popisa prebivalstva 2011 pridobil od
institucij, ki na individualni ravni vodijo administrativne evidence o osebah, ki so zaključile
srednješolsko izobraževanje ali pridobile srednješolsko izobrazbo. S temi institucijami bodo
sklenjeni dogovori o pridobivanju podatkov. Podatke za druge stopnje bo SURS pridobil iz
administrativnih in statističnih virov, s katerimi že razpolaga, npr. SRDAP, Baza
brezposelnih, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, statistična raziskovanja o diplomantih in
študentih v terciarnem izobraževanju, o štipendistih ter iz Popisa prebivalstva 2002.  

Uvajanje 
KLASIUS-a 

 

V okviru statistike izobraževanja in usposabljanja so se tudi v letu 2009 izvajale  aktivnosti,
povezane z uvajanjem KLASIUS-a20 v statistična raziskovanja in SRDAP (glej tudi poglavje
6.2 Klasifikacije). 

Mednarodno 
sodelovanje 

- vprašalnik UOE  

V letu 2008 je bila sprejeta Uredba o izobraževanju in vseživljenjskem učenju21, ki
predstavlja zakonsko podlago za prihodnje zbiranje in poročanje podatkov preko UOE
vprašalnika (skupni vprašalnik treh mednarodnih organizacij, tj. Unesco, OECD in Eurostat)
in Ankete o izobraževanju odraslih. V letu 2009 je SURS skupaj z drugimi  državami
članicami EU sodeloval pri pripravi izvedbenega akta, s katerim bodo natančneje
opredeljene obveznosti držav glede poročanja podatkov na UOE- vprašalniku. 

- izobraževanje 
odraslih 

SURS je sodeloval v Eurostatovih ožjih delovnih skupinah za pripravo zakonodajnih aktov
in metodologije dveh 5-letnih raziskovanj, Ankete o izobraževanju odraslih in Raziskovanja
o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v letu 2011.  

- projekt EUMIDA Eurostat je v jeseni 2009 pričel izvajati novi projekt − »Spremljanje evropskega
visokošolskega  prostora« (t. i. projekt EUMIDA) −, katerega namen je spremljanje oz.
primerjava opredeljenih kazalnikov po posameznih univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih v EU. Pri projektu sodelujejo predstavniki visokošolskih zavodov in statističnih
uradov iz posameznih držav. SURS je doslej pri projektu sodeloval s posredovanjem
informacij o razpoložljivosti podatkov ter o zakonskih omejitvah glede njihovega
posredovanja.  

                     
20 Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in 
sprejetim akcijskim načrtom o uvajanju KLASIUS-a v statistična raziskovanja in administrativne evidence.  
21 Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statističnih podatkov o 
izobraževanju in vseživljenjskem učenju (32008R0452). 



Državna statistika v letu 2009 

14  

- projekt OECD SURS je v letu 2009 poleg rednega pošiljanja podatkov posredoval tudi nekatere podatke
preko priložnostnih vprašalnikov, namenjenih pojasnjevanju oz. nadaljnji členitvi obstoječih
kazalnikov o izobraževalnih sistemih. SURS je v sodelovanju z MŠŠ preveril kazalnike za
Slovenijo, izračunane na podlagi posredovanih podatkov; ti kazalniki so bili nato objavljeni v
OECD-jevi publikaciji Education at a Glance 200922. 

Revizija 
mednarodne 
klasifikacije 
izobraževanja 
ISCED 1997 

 

V letu 2009 so na mednarodni ravni v okviru Tehnične skupine (Technical Advisory penal-
TAP) potekale aktivnosti za revizijo mednarodne klasifikacije izobraževanja ISCED. V tej
skupini sodelujejo predstavniki mednarodnih organizacij OECD, UNESCO-UIS, Eurostat in
različni mednarodni eksperti. Prvi predlogi so bili neformalno obravnavani na posameznih
regionalnih sestankih, formalno posvetovanje z državami pa bo potekalo spomladi 2010.
Sprejem revidirane ISCED je predviden oktobra 2011 na generalni skupščini UNESC-a. 

Nova publikacija V novembru 2009 je izšla publikacija Statistične informacije − Izobraževanje v Sloveniji,
2007–200823, v kateri je predstavljen celovit pregled podatkov s področja izobraževanja.
Vključeni so bili zadnji razpoložljivi podatki, časovne vrste in mednarodne primerjave
nekaterih osnovnih podatkov in kazalnikov. 

 Nekaj poudarkov iz Statističnih  informacij − Izobraževanje v Sloveniji, 2007–200823: 

- V šolskem letu 2007/08 je bilo v izobraževanje vključenih 22 % celotnega prebivalstva 
Republike Slovenije, od tega 19 % v izobraževanje za pridobitev izobrazbe. Podatki o 
prebivalcih, vključenih v izobraževanje, kažejo, da so bili v zadnjih treh letih vključeni v 
izobraževanje skoraj vsi 15-letniki in tri četrtine vseh 19-letnikov. 

- Današnji petletniki tako lahko pričakujejo, da bodo prebili v izobraževanju naslednjih 18 
let. 

- Sorazmerno z naraščanjem števila prebivalcev, ki se vključuje v izobraževanje, se izboljšuje 
tudi izobrazbena sestava prebivalstva: v letu 2008 smo tako imeli med odraslim 
prebivalstvom v starosti 25 do 64 let že 82 % prebivalcev z dokončano najmanj 
srednješolsko izobrazbo, med temi pa 23 % z dokončano višjo ali visoko izobrazbo. 

 

 
1.4 KULTURA 

SURS in Ministrstvo za kulturo sodelujeta v mednarodnem projektu »EU za statistiko kulture«, katerega cilj je 
izboljšanje metodologije in definicij v obstoječih statistikah. Na področju statistike kulture je potekalo 
medinstitucionalno sodelovanje med SURS-om in Ministrstvom za kulturo ter Javnim skladom za kulturne 
dejavnosti. 

Mednarodno 
sodelovanje 

- projekt za 
izboljšanje 
metodologije in 
definicij  

V letu 2007 je bila sprejeta Evropska agenda za kulturo za obdobje 2008–2010, ki kot enega
glavnih ciljev navaja tudi razvoj statistike in metodologije kulture za izboljšanje
mednarodne primerljivosti na ravni EU. V 2010 in v prihodnjih letih bodo pod okriljem
Eurostata in v sodelovanju z OECD in UNESCO razvojne aktivnosti potekale preko projekta
EU za statistiko kulture (t. i. projekt ESSnet on cultural statistics). Projekt je bil formalno
vzpostavljen decembra 2009, ko je bila organizirana posebna konferenca in ko so bili
predstavljeni plan in časovnice aktivnosti v okviru posameznih podskupin. Podskupine so
naslednje: Okvir in definicije, Kulturna participacija in socialni vidiki, Kulturne industrije,
Financiranje kulture in kulturna potrošnja. SURS in Ministrstvo za kulturo (MK) bosta v
projektu kot člana sodelovala v podskupinah Kulturna participacija in socialni vidiki ter
Financiranje kulture in kulturna potrošnja. Cilj projekta je izboljšanje metodologije in
definicij v obstoječih statistikah in priprava predlogov za morebitno dodatno zbiranje
potrebnih podatkov. Posredovani bodo tudi razpoložljivi podatki in metapodatki iz
obstoječih raziskovanj.  

                     
22 Glej: http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_39263238_43586328_1_1_1_1,00.html (prevzeto 23. 2. 2010). 
23 Glej Izobraževanje v Sloveniji, 2007–2008, 20. november 2009, Statistične informacije. Dostopno na: 
http://www.stat.si/doc/statinf/09-SI-271-0901.pdf (prevzeto 23. 2. 2010). 
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Medinstitucionalno 
sodelovanje 

- z JSKD 

Sprejet je bil dogovor z Javnim skladom za kulturne dejavnosti (JSKD) glede
posredovanja razpoložljivih podatkov o dejavnosti kulturnih društev  in glede objave teh
podatkov v publikacijah SURS-a. Julija 2009 je JSKD podatke o dogovorjeni vsebini in
strukturi za večletno časovno vrsto posredoval  SURS-u za  objavo v Statističnem letopisu. 

- z Ministrstvom 
za kulturo 

Doseženo je bilo tudi soglasje med MK in SURS-om o racionalnosti metodološke uskladitve
spremljanja podatkov za vse javne zavode s področja kulture, ki jih financira oz. sofinancira
MK in ki preko spleta poročajo ministrstvu, v smislu dopolnitve sedanjih vprašalnikov MK.
Realizacija dogovora bi pomenila racionalizacijo spremljanja podatkov in razbremenitev
poročevalskih enot ter uresničitev dogovorov med MK in SURS, sprejetih ob reviziji
statističnih raziskovanj s področja kulture. V letu 2010 bodo zato aktivnosti usmerjene v
izdelavo tehnične rešitve za prevzem podatkov in v dopolnitev statističnih delov poročil javnih
zavodov, ki poročajo MK, z vsebino statističnih vprašalnikov SURS-a, predvidoma v letu 2011
za referenčno leto 2010. 

 Z intenzivnim mednarodnim in medinstitucionalnim sodelovanjem SURS dosega oba
zastavljena cilja v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj, zlasti kar zadeva
spremljanje kulture s socialnega vidika.  

Redna 
raziskovanja  

Pri izvedbi rednih statističnih raziskovanj o dejavnosti izvajalcev kulturne dejavnosti je bil
poudarek na prizadevanjih za nadaljnje izboljšanje odgovora poročevalskih enot in kakovosti
sporočenih podatkov. Pripravljena so bila standardna poročila o kakovosti za raziskovanje o
dejavnosti muzejev in galerij in o dejavnosti šolskih knjižnic. V prihodnjih dveh letih bodo ta
poročila pripravljena tudi za druga raziskovanja s področja statistike kulture. 

 V letu 2008 je v Sloveniji delovalo 32 gledališč, njihovih  predstav pa se  je v tem letu udeležilo 
867.220 gledalcev.24 V letu 2008 si je v slovenskih kinematografih ogledalo domače in tuje 
dolgometražne filme čez 2,4 milijona gledalcev.25 V letu 2008 je bilo izdanih 6.358 naslovov 
knjig in brošur, med temi 1.274 leposlovnih. Izšlo je  1.554 naslovov serijskih publikacij.26 

Nova publikacija Osnovni podatki po področjih kulturne dejavnosti za obdobje 2004–2007 so bili junija 2009
prvič  objavljeni tudi  v skupni  publikaciji v zbirki Statistične informacije z naslovom Splošen
pregled podatkov s področja kulture27. 

 

 
1.5 ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV  

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) je sodeloval pri nadaljnji izgradnji in izboljšavah evropskega statističnega sistema,
zdravstvenih anket, modulov in kazalnikov. Pri vseh raziskovanjih je bila poudarjena izboljšava kakovosti. V začetku 
leta 2009 sta IVZ in SURS izdala brošuro z naslovom Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. Nadaljevalo se je 
tudi delo na področju sistema zdravstvenih računov. 

Metodološke 
novosti 

- zdravstvene 
ankete 

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) je v sodelovanju s SURS-om sodeloval pri nadaljnjem
razvoju evropskega sistema zdravstvenih anket in modulov, tj. Ankete o zdravju in
zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey - EHIS) in modula o socialni
integraciji EDSIM (European Disability Social Integration Module). Hkrati so bila usklajena
tudi vprašanja o zdravju, ki so vključena v SURS-ovo Anketo o življenjskih pogojih (EU-SILC),
skladno s tistimi v EHIS. 

- kazalniki zdravja IVZ je skupaj s SURS-om aktivno sodeloval v evropskem statističnem sistemu pri pripravi

                     
24 Glej Gledališka dejavnost, Slovenija, 2008 24. september 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2631  (prevzeto 23.2.2010).  
25 Glej Kinematografska dejavnost, Slovenija, 2008 23. september 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2626 (prevzeto 23.2.2010).  
26 Glej Založništvo, Slovenija, 2008, 15. september 2009, Prva objava. Dostopno na:  
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2605 (prevzeto 23.2.2010).  
27 Splošen pregled podatkov s področja kulture, Slovenija, 2004–2007, 2. junij 2009, Statistične informacije. Dostopno na: 
http://www.stat.si/doc/statinf/10-si-267-0901.pdf (prevzeto 23.2.2010). 



Državna statistika v letu 2009 

16  

različnih kazalnikov: krovnih evropskih kazalnikov zdravja (European Community Health
Indicators – ECHI), kazalnikov trajnostnega razvoja, strukturnih kazalnikov, okvirnih
kazalnikov invalidnosti in kazalnikov, oblikovanih v okviru odprte metode koordinacije
(Open Method of Coordination - OMC) v podporo nacionalnim strategijam za razvoj visoko
kakovostnega, dostopnega in trajnostnega zdravstvenega varstva in dolgotrajne nege.
Pripravljeni so bili tudi regijski kazalniki. 

- spremljanje 
poklicnih 
bolezni 

Zaradi lažjega spremljanja in načrtovanja zdravstvenega varstva delavcev ter Uredbe v zvezi
z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu28, ki določa obvezno poročanje o
poklicnih boleznih, si je delovna skupina prizadevala za spremembo nacionalne
zakonodaje, kar bo omogočilo nadaljnje ukrepe pri izvajanju metodologije za analize
poklicnih bolezni (European Occupational Diseases Statistics - EODS). Na tem področju
poteka tudi implementacijski projekt v okviru evropskih donacijskih sredstev29. 

Presoja zakona 

 

V letu 2009 je potekala presoja Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in
zdravstvenega varstva: IVZ si je kot pooblaščeni izvajalec državne statistike prizadeval
pridobiti pooblastilo za zbiranje podatkov za potrebe v državi in za mednarodno poročanje. 

Izboljšanje 
kakovosti 
raziskovanja 

 

Pri spremljanju javnega zdravja, natančneje pri kodiranju vzrokov smrti, je IVZ nadaljeval
izvajanje potrebnih ukrepov za izboljšanje kakovosti podatkov in aktivnosti za prehod na
elektronski zajem podatkov. Projekt elektronskega zajema podatkov se bo nadaljeval tudi
v letu 2010 z medresorskim usklajevanjem in pripravo pogojev za izpeljavo.  

Nacionalni 
zdravstveni računi 

V letu 2009 sta se nadaljevala razvoj in priprava nacionalnih zdravstvenih računov za
Slovenijo. SURS pri tem sodeluje z IVZ in ZZZS. Na mednarodni ravni je bilo delo v letu 2009
usmerjeno predvsem v revizijo metodologije sistema zdravstvenih računov (System of
Health Accounts -  SHA), ki poteka v okviru OECD-Eurostat- WHO. Delo pri reviziji se bo
nadaljevalo tudi v letu 2010. Sestavni del revidirane različice bodo tudi podatki o izvozu in
uvozu zdravstvenih storitev in medicinskega blaga. V 2009 se je SURS v sodelovanju z ZZZS
in IVZ vključil v projekt OECD30, v katerem je skupaj s še šestimi državami preizkušal
možnost izvedljivosti predlagane metodologije.  

OECD-jev projekt OECD namerava izboljšati mednarodno primerljivost podatkov o izdatkih za zdravstvo.
Skupaj s še 14 državami je SURS v okviru OECD-jevega projekta Paritete kupnih moči
pripravil na osnovi »output metode« za področje zdravstva podatke o cenah za izbrane
bolnišnične storitve. 

Varna hrana 

- nova spletna 
stran  

SURS je v okviru statistike okolja vzpostavil novo spletno stran z naslovom Varna hrana31, ki
zajema opis glavnih področij varstva živil, zakonodajo, ki se nanaša na varnost živil, in
povezave na SURS-ove podatkovne baze, ki te podatke vsebujejo. V letu 2010 bo SURS
nadaljeval proučevanje tega področja in vzpostavil stik tudi z drugimi institucijami v
Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom živil. 

Nova publikacija 

- plod sodelovanja  
IVZ – SURS 

Konec marca 2009 je izšla skupna publikacija (brošura) IVZ in SURS-a z naslovom Zdravje in
zdravstveno varstvo v Sloveniji32, ki poleg nekaterih ugotovitev iz Ankete o zdravju in
zdravstvenem varstvu 2007 vsebuje tudi kratek pregled nekaterih osnovnih, mednarodno
primerljivih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v EU. Brošura je objavljena na
spletnih straneh obeh institucij. 

                     
28 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v 
zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (32008R1338). 
29 Eurostat grants for 2008 - Theme 35 - Consolidation of methodologies for collection of the data on accidents at work and 
occupational diseases 
30 Improving estimates of exports and imports of health services and goods under the System of Health Accounts (SHA) 
Framework. 
31 Glej: http://www.stat.si/tema_okolje_varnahrana.asp (prevzeto 23.2.2010). 
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 Nekaj poudarkov iz brošure Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji32: 

- Najpogostejša bolezen ali bolezensko stanje med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 
je bila v letu 2007 bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta (40,7 %), sledili pa so ji 
zvišan krvni tlak (26,3 %), bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu (20,1 %), močan 
glavobol, migrena (15,7 %), alergija (15,3 %), revmatoidni artritis (12,7 %) ter trajna
poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode (10,5 %). Preostale navedene bolezni ali
bolezenska stanja je imelo manj kot 10 % prebivalcev. 

- 55,1 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, je bilo leta 2007 prekomerno težkih ali 
debelih, 43 % prebivalcev je bilo normalno prehranjenih, slaba dva odstotka pa sta bila 
podhranjena. 

- Nadlegovanju ali šikaniranju na delovnem mestu je bilo leta 2007 izpostavljenih (včasih ali
pogosto) 19,3 %, diskriminaciji 8,2 %, nasilju ali grožnji z nasiljem pa 6,4 % zaposlenih
prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več. 

 

 
1.6 ŽIVLJENJSKA RAVEN 

Statistika življenjske ravni je bila v letu 2009 usmerjena v pripravo in izvedbo ankete o dohodkih in življenjskih 
pogojih (SILC) ter v pripravo in objavo rezultatov raziskovanja za leto 2008. Anketa je kot prednostna naloga 
navedena tudi v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012, z njo pa SURS uresničuje pomembno 
usmeritev slovenske statistike glede povezovanja anketnih in administrativnih virov, saj so pri izvedbi ankete
uporabljeni vsi razpoložljivi administrativni viri. Na področju statistike stanovanj je SURS preverjal kakovost 
podatkov, pridobljenih iz Registra nepremičnin (REN), katerega skrbnik je GURS. Podatki registra bodo med drugim
tudi vir za podatke o stanovanjih pri Registrskem popisu prebivalstva 2011. 

Raziskovanje SILC 

 

V letu 2009 je bilo že petič zapored izvedeno letno raziskovanje o dohodkih in življenjskih
pogojih (SILC). Podatki, zbrani z anketo ter dopolnjeni s podatki iz registrov in
administrativnih virov, so podlaga za izračun kazalnikov socialne povezanosti in vir
podatkov o življenjskih pogojih prebivalcev.  

- razširjen nabor 
podatkov 

V letu 2009 je SURS razširil nabor podatkov, ki izhajajo iz SILC, in jih objavil na
podatkovnem portalu SI-STAT. Uporabnikom so bili na voljo podatki o kazalnikih dohodka
in revščine od leta 2005 do leta 2008 in tudi podatki, ki pojasnjujejo življenjske pogoje
prebivalcev Slovenije. Oktobra 2009 so bili objavljeni kazalniki dohodka in revščine za leto
200833: že objavljeni podatki so bili dopolnjeni s podrobnejšimi prerezi, objavljena pa sta bila
nova kazalnika, in sicer »stopnja materialne prikrajšanosti« in »intenziteta materialne
prikrajšanosti«. Novembra so bili objavljeni podatki o življenjskih pogojih za leto 2008
skupaj z rezultati priložnostnega modula o finančni izključenosti34. 

 Po začasnih podatkih SILC za leto 2008 si 5 % gospodinjstev ni moglo privoščiti osebnega 
avtomobila, 14 % gospodinjstev si ni moglo privoščiti mesnega ali enakovrednega vegetarijanskega 
obroka vsaj vsak drugi dan, 33 % gospodinjstev pa enotedenskih letnih počitnic.34 

- predstavitev na 
Statističnih 
dnevih 

Na 19. statističnih dnevih je bil predstavljen prispevek »SILC kot vir podatkov za
raziskovalne namene«35, ki je osvetlil veliko možnih načinov uporabe zbranih podatkov iz
ankete. 

                     
32 Glej Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji, marec 2009. Dostopno na:  
http://www.stat.si/doc/pub/Zdravje%20in%20zdravstveno%20varstvo-slo.pdf  in 
http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1757  (prevzeto 23.2.2010).   
33 Glej Kazalniki dohodka in revščine, Slovenija, 2008  – začasni podatki, 15. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2699  (prevzeto 27. 1. 2010). 
34 Glej Anketa o življenjskih pogojih, Slovenija, 2008 – začasni podatki, 9. november 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2750  (prevzeto 27. 1. 2010). 
35 Glej R. Inglič (2009): SILC kot vir podatkov za raziskovalne namene, prispevek na 19. Statističnih dnevih – Radenci, 9.–11. 
11. 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Inglič-SILC%20kot%20vir%20podatkov_prispevek.pdf 
(prevzeto 27. 1. 2010). 
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Anketa o mnenju 
potrošnikov 

SURS je v letu 2009 premaknil redne mesečne objave iz Ankete o mnenju potrošnikov
(AMP) na zgodnejši datum: podatki so zdaj v povprečju na voljo tri dni prej kot v letu 2008,
tako v obliki Prve objave kot na podatkovnem portalu SI-STAT. 

- zaznavanje 
gospodarske  
krize  

Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov (glej tudi poglavje 5.1 v nadaljevanju)
naj bi bile zelo primerne za napovedovanje gospodarskih gibanj in analizo gospodarskih
ciklov. Zato je bila narejena analiza posameznih kazalnikov glede zaznavanja gospodarske
recesija, ki se je začela zadnje četrtletje leta 2008. S kazalnikom zaupanja potrošnikov, ki
izraža mnenje potrošnikov o prihodnosti, je bila kriza zaznana predvsem novembra 2008;
takrat je namreč kazalnik zaupanja potrošnikov dosegel najnižjo raven, odkar izvajamo to
anketo (to je od marca 1996). Rezultati analize so bili podrobneje predstavljeni v prispevku
Zaznavanje gospodarske krize v anketah o Poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov na
19. Statističnih dnevih36. 

Anketa o porabi v 
gospodinjstvih 

V letu 2009 je SURS izvajal Anketo o porabi v gospodinjstvih (APG) po ustaljeni
metodologiji, začelo pa se je delo v zvezi s posodobitvijo raziskovanja, in sicer s pripravo
podrobne analize vsebinskih dopolnitev raziskovanja. Delo se bo nadaljevalo v letu 2010.
Objavljeni so bili podatki iz Ankete o porabi v gospodinjstvih (APG) za leto 200737.  

 Po podatkih APG za leto 2007 so gospodinjstva največ sredstev (15,2 %) porabila za hrano in 
brezalkoholne pijače ter transport (14,9 %).37 

Razvoj statistične 
metodologije 
- preverjanje 

kakovosti 
podatkov  
iz REN 

V letu 2009 je bila ena od prednostnih nalog tudi prevzem in analiziranje podatkov Registra
nepremičnin (REN), ki jih SURS pridobiva od Geodetske uprave RS (GURS). Za tekoče
prevzemanje podatkov iz registra je bilo treba vzpostaviti tehnične postopke za prevzem
podatkov in vzpostavitev baze za izvajanje testnih analiz. Izvedeno je bilo tudi testno
povezovanje podatkov registra z drugimi zbirkami podatkov. Podatke je bilo treba
analizirati z vidika kakovosti in kakovost bo SURS tudi v prihodnje natančno spremljal, pri tem
pa bo sodeloval z GURS-om kot nosilcem zbirke. Sodelovanje bo v prihodnje še poglobljeno,
potekala bodo usklajevanja pri objavljanju podatkov, ki bo v domeni obeh institucij. 

- uporaba 
podatkov  
iz REN 

REN je eden od najpomembnejših podatkovnih virov tudi za spremljanje statistike
stanovanj, ki temelji na Uredbi o popisih prebivalstva in stanovanj38. V letu 2009 je bil
postavljen metodološki okvir za izvajanje Registrskega popisa prebivalstva 2011 in
izvedena je bila primerjava obstoječih definicij s tistimi, ki se uporabljajo v registru. Po
izvedeni analizi pridobljenih podatkov so bile proučene tudi potrebe po podatkih iz REN
znotraj SURS. Uporabljali se bodo tudi za potrebe raziskovanja s področja cen nepremičnin
in za načrtovanje vzorcev za nekatere ankete. 

Bilanca 
stanovanjskega 
sklada 

V letu 2009 je bila izvedena tudi primerjalna analiza bilance stanovanjskega sklada in
stanovanjskega sklada iz administrativnega vira REN ter primerjava z rednim
raziskovanjem, ki temelji na obrazcih iz občinskih evidenc. Primerjalna analiza je pokazala,
da so podatki na ravni Slovenije že primerljivi, razporeditev po posameznih kategorijah pa
še ne. Izsledki analize in pomanjkljivosti so bili posredovani GURS-u in uporabljeni za
aktivnosti v zvezi z izboljšanjem kakovosti. 

 Ob koncu leta 2008 je stanovanjski sklad obsegal 830.000 stanovanj. Ta stanovanja so 
povprečno merila 77 m2. Dobra polovica vseh teh stanovanj se nahaja v mestnih naseljih in ta 
stanovanja merijo povprečno 71 m2. Stanovanja v ruralnih naseljih so večja, in sicer merijo v 
povprečju dobrih 10 m2 več kot stanovanja v mestnih naseljih.39 

                     
36 Glej B. Čertanec, L. Kozina, M. Remec , (2009): Zaznavanje gospodarske krize v anketah o poslovnih tendencah in mnenju 
potrošnikov, prispevek na 19. statističnih dnevih – Radenci, 9.–11. 11. 2009. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Čertanec_Kozina_Remec-Poslovne%20tendence_prispevek.pdf (prevzeto 27. 1. 
2010). 
37 Glej Anketa o porabi v gospodinjstvih, Slovenija, 2007, 14. julij 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2477 (prevzeto 27. 1. 2010). 
38 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj 
(32008R0763). 
39 Glej Gradnja stanovanj in stanovanjski sklad, Slovenija, 2008, 6. julij 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2469 (prevzeto 5. 2. 2010). 



Državna statistika v letu 2009 

 19 

 
1.7 SOCIALNA ZAŠČITA 

V letu 2009 je SURS razširil objave podatkov s področja socialne zaščite. Skupaj z Zavodom za zaposlovanje je bil 
izveden projekt za spremljanje ukrepov politike trga dela. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dopolnil 
metodologijo obravnavanja uživalcev pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja. 

Razvoj statistične 
metodologije 

V vseh članicah EU je bil letu 2009 zaključen projekt s področja Evropskega sistema
integrirane socialne zaščite (ESSPROS), katerega namen je bil preučiti možnosti rednega
zagotavljanja podatkov o neto prejemkih socialne zaščite. Če bodo rezultati projekta
pozitivni, bodo  v letu 2010 uporabljeni kot podlaga za pripravo skupne metodologije in
predloga nove uredbe o neto prejemkih socialne zaščite. 

Programi socialne 
zaščite 

SURS je pri rednem raziskovanju o izdatkih in virih financiranja programov socialne zaščite,
ki je v skladu z metodologijo ESSPROS40, objavil rezultate za leto 2007. Podatki so na voljo
na podatkovnem portalu SI-STAT. 

 Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji leta 2007 namenjenih 7 381  milijonov EUR ali 
dobro petino  bruto domačega proizvoda.41 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

ZRSZ - SURS 

V letu 2009 je SURS skladno z dogovorom z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) sodeloval
pri pripravi kvalitativnih informacij in kvantitativnih podatkov o udeležencih in izdatkih za
vsak posamezen ukrep politike trga dela za leto 2008. S tem projektom se pridobivajo
podatki npr. o vrstah in značilnostih ukrepov na trgu dela ter njihova klasifikacija glede na
evropsko metodologijo LMP (Labour Market Policy)42, o vrsti izdatka za posamezen ukrep,
o številu in strukturi upravičencev do posameznega ukrepa ipd. Podatki bodo objavljeni v
letu 2010.  

Razširjen nabor 
podatkov 

SURS je v letu 2009 objavil kar nekaj novih podatkov s področja socialne zaščite, na primer
prvič so bili na podatkovnem portalu SI-STAT objavljeni podatki o institucionalnem
varstvu43 za leta 2006−2008.  

 V letu 2008 je v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih in varstveno-
delovnih centrih bivalo skupno 20.729 oskrbovancev oz. varovancev, od tega je bilo slabih 70 % 
žensk.43 

ZPIZ 

- metodološke 
novosti 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je pri obstoječih statističnih
raziskovanjih zasnoval, vendar le delno izvedel (zaradi prioritetne naloge modernizacije
informacijske infrastrukture) koncept dopolnitve metodoloških sprememb v datoteki
upokojencev oziroma uživalcev pravic in sicer: štetje vseh uživalcev družinskih in vdovskih
pokojnin po 10. členu Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja44 ne glede na število nakazil, štetje nosilcev
pravic, zajem uživalcev izrednih nakazil med uživalce pravic ter njihovi zneski, štetje
uživalcev in nosilcev pravic v primeru dveh različnih pokojninskih številk in istovrstnih
dajatev, zajem uživalcev vdovskih pokojnin, zajem uživalcev dela vdovskih pokojnin po
splošnem zakonu ZPIZ-145 ter uživalcev dela vdovskih pokojnin po dopolnjenem  posebnem

                     
40 Uredba (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. aprila 2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike 
socialne zaščite - ESSPROS (32007R0458). 
41 Glej Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2007, 30. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2728  (prevzeto 27. 1. 2010). 
42 Glej http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-BF-06-003 
(prevzeto 27. 1. 2010). 
43 Glej Javni socialnovarstveni zavodi, Slovenija, 2006–2008, 24. september 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2638 (prevzeto 27. 1. 2010). 
44 Uradni list RS, št. 81/2000 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=27550) in Uradni list RS, št. 111/2007  
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=83508) (prevzeto 11. 3. 2010). 
45 Uradni list RS, 106/1999 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=1999106&stevilka=4965) (prevzeto 2. 4. 2010). 
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zakonu ZPIZVZ-B46, zajem uživalcev pokojnin po bivšem zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov. Namen dopolnitve je pridobitev bolj transparentnih in kakovostnih statističnih
podatkov. 

 

 
1.8 KRIMINALITETA 

SURS je izvedel pilotno anketo o žrtvah kriminala v skladu s harmoniziranim vprašalnikom na ravni EU, ki bo osnova 
za pripravo poenotene ankete na ravni EU v letu 2013. SURS je pri obdelavi podatkov in objavi rezultatov s področja 
statistike pravosodja zaradi sprememb Kazenskega zakonika uporabil spremenjeni statistični šifrant kaznivih dejanj. 
Začelo se je tudi sodelovanje pri  Nacionalnem projektu za pripravo enotne metodologije evidentiranja kriminalitete. 

Razvoj statistične 
metodologije 

- anketa o žrtvah 
kriminala 

SURS je izvedel pilotno anketo o žrtvah kriminala v skladu s harmoniziranim vprašalnikom
na ravni EU, kar je bilo sprva načrtovano za leto 2008. Anketo je sofinancirala  Evropska
komisija. Osnovni namen je bil testiranje vprašalnika, načinov anketiranja, vzorčenja. SURS
je Eurostatu posredoval zaključno poročilo o ugotovitvah in predlogih Slovenije glede
izvajanja ankete v prihodnje. Na podlagi ugotovitev in poročil držav članic bo Eurostat
pripravil končno različico vprašalnika in skupne metodološke usmeritve za izvedbo glavne
mednarodno poenotene ankete o žrtvah kriminala; ta je za zdaj predvidena v okviru
novega Evropskega sistema socialnih anket v letu 2013. Nekatere najzanimivejše rezultate
pilotne ankete bo SURS objavil konec marca 2010.  

- ankete o 
viktimizaciji 

Pod okriljem Združenih narodov se je začelo tudi razvojno delo v zvezi z razvojem
poenotenih modulov anketnih vprašanj za posebne vidike viktimizacije (npr. poslovna
viktimizacija, viktimizacija žensk, otrok). SURS je v letu 2009 izpolnil vprašalnik, ki se je
nanašal na poslovno viktimizacijo. 

Metodološke 
dopolnitve 

Glede na spremembe Kazenskega zakonika47 v letu 2008 je bil v letna raziskovanja s
področja statistike pravosodja uveden spremenjen statistični šifrant kaznivih dejanj in to
je posledično pomenilo tudi spremembe v obdelavi in izkazovanju podatkov .   

 V letu 2008 so na okrožnih in okrajnih sodiščih končali kazenske postopke zoper 15.329 
polnoletnih in 812 mladoletnih oseb. Obsodili so 8.739 polnoletnih oseb, 489 mladoletnikom pa 
so izrekli vzgojni ukrep ali kazen. V letu 2008 je bilo največ oseb obsojenih zaradi tatvine. 
Polnoletnim je bila tudi v letu 2008 največkrat določena zaporna kazen, izrečena pa pogojno, 
mladoletnim pa nadzorstvo organa socialnega skrbstva.48 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

V letu 2007 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2007–201149, ki med drugimi ukrepi  predvideva tudi izdelavo
enotne metodologije evidentiranja kriminalitete od odkritja do pravnomočne sodbe in
povezavo evidenc policije, tožilstev, sodišč in zaporov. V letu 2009 so se začele aktivnosti v
zvezi z navedenim projektom: ustanovljena je bila delovna skupina, sestavljena iz
predstavnikov različnih institucij, pod vodstvom Ministrstva za javno upravo (MJU). Na dveh
sestankih te skupine, na katerih so sodelovali tudi predstavniki SURS-a, so bile izmenjane
informacije o dosedanjem delu, povezanem s spremljanjem podatkov po posameznih
institucijah (o procesu, vsebini podatkov v obstoječih evidencah, o dosedanjem sodelovanju
v povezavi z izmenjavo podatkov ter ključnih problemih). MJU bo na osnovi pridobljenih
informacij zasnoval načrt dela delovne skupine za naprej. 

 

                     
46 Uradni list RS 28/09 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200928&stevilka=1189)  (prevzeto 2. 4. 2010). 
47 Uradni list RS, št. 55/2008 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=86833) (prevzeto 11. 3. 2009). 
48 Glej Polnoletne in mladoletne osebe, zoper katere je bil postopek pred senatom pravnomočno končan, podrobni podatki, 
Slovenija, 2008, 28. avgust 2009, Prva objava. Dostopno na:  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2489 (prevzeto 23. 2. 
2010). 
49 Glej Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007-2011 (ReNPPZK0711) 
dostopna na http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_NACP58.html (prevzeto 11. 3. 2009).  
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1.9 ENAKE MOŽNOSTI IN DISKRIMINACIJA 

SURS je na področju spremljanja enakih možnosti in diskriminacije sodeloval z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi 
inštitucijami v razpravah o odpravi diskriminacije posameznih prebivalstvenih skupin. Jeseni je bila izdana brošura z 
naslovom Mladi v Sloveniji. 

Mednarodno 
sodelovanje 
 

SURS je v tudi letu 2009 pri spremljanju enakih možnosti in diskriminacije sledil mednarodni
metodologiji, dopolnjeval statistične podatke v podatkovni zbirki UNECE Gender
Database50, ter se udeležil sestankov v Sloveniji in tujini, namenjenih razpravam o odpravi
diskriminacije posameznih prebivalstvenih skupin, posebno manjšin, ter spremljanju
podatkov o nasilju nad ženskami, otroki in starejšimi. Pri statistiki spolov je sodeloval z
ministrstvi in drugimi ustanovami, še zlasti z Uradom za enake možnosti. 

Nova publikacija SURS je v letu 2009 pripravil ob različnih mednarodnih dnevih, na primer ob dnevu žensk,
starejših in invalidov, tudi posebne objave podatkov, ki osvetljujejo to tematiko. Novembra
2009 je izdal brošuro Mladi v Sloveniji51, v kateri je z izbranimi kazalniki prikazan položaj
mladih v Sloveniji, ob istovrstnih podatkih za države članice EU-27 pa je ponujena primerjava,
iz katere je mogoče razbrati umeščenost slovenske mladine v evropski prostor. 
 

 Nekaj poudarkov iz brošure Mladi v Sloveniji:51 
- V EU-27 je »mlad«, tj. star 15–24 let, skoraj vsak osmi prebivalec oziroma je bilo leta 2008 v 

EU-27 12,4 % toliko starega prebivalstva. V Sloveniji je tedaj živelo 250.200 mladih in je bil 
njihov delež enak deležu v EU-27 (12,4 %). 

- Mladi prebivalci Slovenije v povprečju zapuščajo svoj dom zelo pozno. Po anketi o 
stanovanjski problematiki mladih, izvedeni avgusta 2004, je več kot polovica mladih, starih 
od 25 do 35 let, v Sloveniji živela v skupnem gospodinjstvu s starši (57 %). V lastnem 
stanovanju ali stanovanju partnerja pa je živelo 35 % toliko starih, v najemniškem pa 8 %. 

 

1.10 DRUGE SOCIALNE STATISTIKE  

Pri pridobivanju podatkov o invalidih je SURS sodeloval z različnimi institucijami, objavil jih je v več svojih 
publikacijah, splošnih in posebnih, in na svoji spletni strani.  
Objavljeni so bili podatki o volitvah poslancev v evropski parlament. 

 1.10.1 Statistika invalidov 
Medinstitucionalno 
sodelovanje  

Tudi v letu 2009 je SURS nadaljeval sodelovanje z Direktoratom za invalide pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, s Skladom Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter z
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (predvsem pri zbiranju in urejanju podatkov
o zaposlenih in brezposelnih invalidih). Poleg tega je sodeloval pri delu na tem področju
tudi z različnimi ustanovami zdravstvenega in  socialnega varstva ter skrbstva. Zbrani
podatki so bili tudi objavljeni v več publikacijah urada (splošnih in posebnih)  in na njegovi
spletni strani. 

 V Sloveniji je invalidom zagotovljeno vstopanje v celoten sistem socialnih in drugih pravic, da 
lahko živijo enako kot drugi. Trendi pojavnosti invalidnosti in dolgotrajnih obolenj so tudi v 
Sloveniji podobni kot v Evropi, in sicer je v Sloveniji približno 170.000 invalidov (delovnih 
invalidov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih invalidov ter 
zmerno, težje, težko duševno in najtežje telesno prizadetih oseb). Tem pa se pridružuje še 
230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.52 

                     
50 Glej: http://www.unece.org/stats/gender/database.htm (prevzeto 5. 2. 2010). 
51 Glej Mladi v Sloveniji, november 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf (prevzeto 5. 2. 2010). 
52 Glej »3. december 2009, mednarodni dan invalidov« 1. december 2009, Posebna objava Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2805 (prevzeto 23. 2. 2010). 
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 1.10.2 Statistika volitev 

Volitve poslancev  
v evropski 
parlament 

V letu 2009 so bile izvedene volitve poslancev v evropski parlament. SURS je podatke
Državne volilne komisije o kandidatih in izvoljenih poslancih ter o volilni udeležbi objavil v
Prvi objavi in Statističnem letopisu. 

 Med 81 kandidati, ki so se potegovali za sedež v Evropskem parlamentu, je bilo žensk nekaj 
manj kot za polovico. Kandidati so bili v povprečju stari dobrih 45 let, izvoljeni poslanci pa so 
stari povprečno dobrih 50 let. Med izvoljenimi poslanci je 28,6 % žensk.53 

 

                     
53 Glej Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, Slovenija, 7. junij 2009, 24. december 2009, Prva 
objava. Dostopno na:  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2829 (prevzeto 23. 2. 2010). 
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2. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE 

 
2.1 NACIONALNI RAČUNI 

Delo na področju nacionalnih računov je bilo v letu 2009 usmerjeno zlasti v redno pripravo in objavljanje agregatov 
nacionalnih računov v skladu z opredeljenim programom, poleg tega pa so bile uvedene tudi številne metodološke 
izboljšave, zagotovljeni dodatni podatki in skrajšani roki pri nekaterih objavah. 

Doseženi  
zastavljeni cilji 

 

SURS je v letu 2009 objavljal vse podatke o nacionalnih računih v skladu z letnim
programom statističnih raziskovanj v predvidenih rokih. Uvedene so bile tudi številne
novosti, in sicer metodološke izboljšave, zagotavljanje dodatnih podatkov in krajšanje
rokov, v katerih so podatki o nacionalnih računih na voljo. 

- metodološke 
izboljšave in  
nove objave 
podatkov 
 

Konec avgusta 2009 so bili objavljeni letni podatki o bruto domačem proizvodu (BDP) in
drugih temeljnih agregatih nacionalnih računov. Poleg rezultatov iz redne revizije so
podatki vključevali tudi druge revizijske popravke: iz proizvodnje zavarovalnic so bili izločeni
dobički oziroma izgube iz lastnine, izboljšana je bila ocena popravka za napačno poročanje
pri majhnih gospodarskih družbah, ocena stanovanjske dejavnosti gospodinjstev (tržna
stanovanjska dejavnost in stanovanjska dejavnost za lastne potrebe) je bila pripravljena na
osnovi podatkov novega izhodiščnega leta, izboljšane so bile ocene za popravek zajetja pri
samozaposlenih (nova ocena samogradnje gospodinjstev, uskladitev z novimi izračuni tabel
ponudbe in porabe ter izboljšano navzkrižno preverjanje podatkovnih virov), na osnovi
izboljšanih podatkovnih virov so bile spremenjene vse kategorije proizvodnega računa za
nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva. 

 Pri ocenjevanju letnega bruto domačega proizvoda v stalnih cenah je treba poudariti
zlasti naslednje metodološke izboljšave: pri oceni sprememb obsega proizvodnje
predelovalnih dejavnosti ter izvoza in uvoza blaga so bili indeksi povprečnih vrednosti
zunanje trgovine nadomeščeni s pravimi indeksi cen izvoza in uvoza, bistveno je bila
izboljšana ocena sprememb obsega proizvodnje zavarovalnic, za deflacioniranje
posameznih tržnih storitev so bili prvič uporabljeni indeksi cen proizvajalcev za storitve,
metoda neposredne ocene obsega proizvodnje pa je bila uporabljena tudi za netržne
storitve v dejavnosti socialnega dela. 

Metodološke 
izboljšave 

- razširjen nabor 
podatkov  

SURS je v letu 2009 razširil nabor podatkov nacionalnih računov. Junija so bile prvič
objavljene tabele ponudbe in porabe v stalnih cenah, ki so tako postale del vsakoletne
izdelave tabel ponudbe in porabe. Decembra so bili objavljeni podatki letnih nefinančnih
institucionalnih sektorskih računov za obdobje 1995–1999 in časovna vrsta na tem
področju je zdaj popolna, kar je SURS dosegel eno leto pred predvidenim rokom. Tretja
novost so podatki o izdatkih sektorja država po namenih v skladu s klasifikacijo COFOG na
drugi ravni klasifikacije. Doslej so bili ti podatki na drugi ravni na voljo za tri skupine
izdatkov, in sicer za zdravstvo, socialno  zaščito in izobraževanje, sedaj pa so na drugi ravni
izračunani za vse skupine za obdobje 2005–2008. Vsi trije omenjeni sklopi podatkov
pomenijo uresničevanje srednjeročnega programa statističnih raziskovanj, saj ta kot eno
izmed prednostnih aktivnosti navaja izpolnjevanje programa pošiljanja podatkov, kot ga
opredeljuje zakonodaja EU, ter zagotavljanje dodatnih podatkov, ki so pomembni za
nacionalne potrebe. 

 V letu 2008 je bilo največ izdatkov sektorja država namenjenih socialni zaščiti (15,9 % BDP), 
izobraževanju (6,2 % BDP) in zdravstvu (6,1 % BDP).54 

Skrajševanje  
rokov objav 

Novosti so bile povezane tudi z roki, v katerih so podatki nacionalnih računov na voljo:
podatki o letnem bruto domačem proizvodu so bili namreč objavljeni 31. avgusta, to je
deset dni prej, kot so bili objavljeni v letu 2008; rok za objavo podatkov o četrtletnem

                     
54 Glej Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2005 – 2008 30. december 2009, Prva objava. Dostopno na:   

 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2872 (prevzeto 5.2.2010). 
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bruto domačem proizvodu je bil od objave za drugo četrtletje 2009 skrajšan za deset dni
in je zdaj šestdeset dni po koncu četrtletja; bistveno prej kot predhodno leto so bili
objavljeni tudi podatki o računih gospodinjstev, bruto investicijah v osnovna sredstva in o
sredstvih za zaposlene po kohezijskih regijah (podatki so bili objavljeni dva meseca prej
kot v letu 2008). 

 Razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je leta 2007  v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija zvišal 
za 9,2 %, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa za 8,5 % v primerjavi s predhodnim letom. 
Delež razpoložljivega dohodka gospodinjstev Vzhodne Slovenije je dosegel 50,8 %, kar je 
najvišji delež v obdobju 2000–2007.55 

Uvajanje  
SKD 2008 

- končni datum 
prehoda je 2012 

Precej aktivnosti je bilo v letu 2009 namenjenih uvajanju nove različice klasifikacije
dejavnosti SKD 2008 v nacionalne račune. Delo je časovno in tehnično izredno zahtevno,
med drugim tudi zaradi zahtev po zagotavljanju časovnih vrst za nazaj; te so na področju
nacionalnih računov največje med vsemi statističnimi področji. Nova različica  klasifikacije
dejavnosti bo na vsa področja nacionalnih računov uvedena do leta 2012. 

Metodološke 
novosti 

- SNR 2008 

Nadaljevale so se priprave na uvedbo spremenjenega sistema nacionalnega
računovodstva (SNR 2008 oziroma ustrezna različica EU - ESR), kar je ena izmed
najpomembnejših aktivnosti srednjeročnega programa statističnih raziskovanj. SURS je
sodeloval zlasti pri delu Eurostata, ki pripravlja uredbo z novim Evropskim sistemom
računov. Aktivno je bil udeležen tudi pri delu projektne skupine, ki je razreševala
metodološke dileme kapitalizacije izdatkov za raziskave in razvoj; delo se bo nadaljevalo v
prihodnjih letih s poskusno izdelavo satelitskih računov za raziskave in razvoj. 

- izvedba 
priložnostnega 
raziskovanja  

Zaradi potrebe po nadaljnjem izboljševanju ocen nacionalnih računov je bilo izvedeno
priložnostno statistično raziskovanje o proizvodnji programske opreme za lastne potrebe.
Rezultati raziskovanja bodo po podrobnem ovrednotenju uporabljeni pri eni izmed
prihodnjih večjih revizij nacionalnih računov. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

- podpisan dogovor 

Konec leta 2009 oziroma v začetku leta 2010 je bil podpisan nov dogovor o sodelovanju
na področju makroekonomskih in finančnih statistik med SURS-om, Banko Slovenije in
Ministrstvom za finance. Dogovor v veliki meri temelji na dogovoru iz leta 2007, dodane
pa so nekatere nove naloge in oblike sodelovanja, ki so posledica razvoja v prejšnjih dveh
letih. 

- delovna  
skupina AJPES-
BS-SURS 

Konec leta 2009 je začela delovati delovna skupina predstavnikov SURS, AJPES in Banke
Slovenije, ki bo v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2010 pripravila
predlog za novo četrtletno raziskovanje nefinančnih družb za več namenov, tudi za
pripravo četrtletnih nefinančnih sektorskih računov. 

- skupno zbiranje 
podatkov 

AJPES zbira po dogovoru s SURS-om tudi podatke o izplačanih dividendah, ki jih letno
predlagajo prek spletnega portala AJPES vse delniške družbe v Republiki Sloveniji. 

 

2.2 FINANČNI RAČUNI, DENAR IN FINANCE 

Z letom 2009 je Banka Slovenije v sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) uvedla nov način 
poročanja družb za upravljanje investicijskih skladov. Poročanje je sedaj večnamensko in pomeni znatno 
racionalizacijo in zmanjšanje bremena poročanja tega dela finančnega sektorja. Razbremenitve in večnamenskost 
poročanja so bile najprej uvedene pri  poročanju  monetarnih finančnih institucij (MFI).  

Septembra 2009 je pri pripravi drugega Poročila o primanjkljaju in dolgu države, ki ga v sodelovanju pripravljajo
Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in SURS, prišlo do spremembe vira podatkov za določene finančne 
instrument; te sedaj zagotavlja Banka Slovenije iz letnih finančnih računov. 

                     
55 Glej Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2007, 8. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na:   

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2620  (prevzeto 25.2.2010). 



Državna statistika v letu 2009 

 25 

Izvajanje rednih 
raziskovanj 

- Banka Slovenije 

V letu 2009 je v Banki Slovenije (BS) nemoteno potekala obsežna produkcija podatkov
monetarne in finančne statistike na mesečni, četrtletni in letni ravni v skladu z
metodološkimi zahtevami Evropske centralne banke (ECB), Banke za mednarodne
poravnave (Bank for International Settlements – BIS) in Mednarodnega denarnega sklada
(International Monetary Fund – IMF) ter lastnimi potrebami Banke Slovenije. Podatki
zajemajo poleg podatkov bilanc stanja in obrestnih mer monetarnih finančnih institucij
(MFI) še podatke o vrednostnih papirjih, plačilnih sistemih, strukturne podatke bančnega
sistema in nedenarnih finančnih posrednikov. 

- BS v sodelovanju 
z AJPES 

BS je v letu 2009 sestavila četrtletne finančne račune za zadnje četrtletje 2008 ter za prva
tri četrtletja 2009 in letne finančne račune za leto 2008. Pripravila je publikacijo z naslovom
Finančni računi Slovenije 2003–2008. Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES
prek spletnega portala, in sicer trimesečno. Obe omenjeni ustanovi, AJPES in Banka
Slovenije, sta sklenili dogovor o sodelovanju pri zbiranju podatkov. 

 Obveznosti države so konec leta 2008 znašale 15.208 mio EUR in so se v obdobju 2003–2008 
povečale za 35 % oz. 3.908 mio EUR, najbolj v letu 2007 (za 15 % oz. 2.161 mio EUR), v letu 
2008 pa so se zmanjšale za 7 % oz. 1.131 mio EUR. Država je imela konec leta 2008 največ 
obveznosti do tujine (27 %), znotraj sektorja (27 %), do bank (16 %) in do nefinančnih družb 
(14 %).56 

- Ministrstvo za 
finance 

Ministrstvo za finance (MF) je izvajalo raziskovanja skladno z navedbami v Letnem
programu statističnih raziskovanj in jih tudi redno objavljalo. Pri pripravi drugega Poročila o
primanjkljaju in dolgu države v mesecu septembru 2009 je prišlo do spremembe vira
podatkov, in sicer  za naslednje kategorije: gotovina in vloge (F.2), vrednostni papirji, razen
delnic (F.3), posojila (F.4), delnice in drug lastniški kapital (F.5). Podatke zagotavlja sedaj
Banka Slovenije iz letnih finančnih računov Slovenije. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje in 
administrativna 
razbremenitev 

- BS – AVTP 

Od januarja 2009 uspešno poteka novo poročanje družb za upravljanje (DZU) investicijskih
skladov o poslovanju investicijskih skladov v sodelovanju med Banko Slovenije (BS) in
Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Novo poročilo združuje poleg potreb ATVP
zahteve BS po podatkih investicijskih skladov, skladno z uredbo ECB o statistiki sredstev in
obveznosti investicijskih skladov57, smernice ECB glede statističnega poročanja na področju
četrtletnih finančnih računov58 oziroma uredbe o Evropskem sistemu nacionalnih in
regionalnih računov v Skupnosti59, uredbe ECB o konsolidirani bilanci stanja v sektorju
monetarnih finančnih institucij60 (samo za sklade denarnega trga) ter potrebe za analizo
finančne stabilnosti. Ustrezno dosežena kakovost novega poročila je omogočila odpravo
pošiljanja dosedanjih poročil DZU za BS iz naslova statistik finančnih računov ter bilance
stanja monetarnih finančnih institucij (za sklade denarnega trga) in tudi nekaterih nadzornih
poročil za ATVP. S tem predstavlja večnamensko poročilo podatkov o investicijskih
skladih znatno racionalizacijo in zmanjšanje bremena poročanja tega dela finančnega
sektorja. Dodatno statistično in analitično vrednost daje zbranim podatkom neposredna
zveza z razčlenitvijo podatkov v poročilih monetarnih finančnih institucij (MFI).   

                     
56 Glej Finančni računi Slovenije 2003-2008, leto 4, št. 4, november 2009. Dostopno na: 
http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=922 (prevzeto 24. 2. 2010). 
57 Uredba ECB (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8). 
58 Smernica ECB z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede 
statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2007/13) (2007/771/ES). 
59 Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti 
(31996R2223). 
60 Uredba (ES) št. 2423/2001 ECB z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih 
institucij (ECB/2001/13). 



Državna statistika v letu 2009 

26  

Metodološke 
novosti 

- razbremenitve 
poročevalskih 
enot 

V poročanju monetarnih finančnih institucij (MFI) se je v letu 2009 začela implementacija
prenovljene metodologije. V poročilo bodo vključene poleg dopolnitev uredb za bilanco
stanja61 in obrestne mere62 še osnovni del nadzornega finančnega poročila (FINREP),
zahteve statistik finančnih računov ter ekonomskih odnosov s tujino do MFI in druge
analitične potrebe BS. Implementacija večjega dela sprememb mora biti zaradi rokov
dopolnjenih uredb ECB zaključena do julija 2010. Spremembe predstavljajo uveljavitev
načela poročanja za več namenov hkrati in s tem zmanjšanja bremena poročanja kreditnih
institucij v skladu s sprejetimi priporočili Sveta ECB. 

Mednarodno 
sodelovanje 

Banka Slovenije je v letu 2009 sodelovala v skupini JEGR, v ekspertni delovni skupini pri
Statističnem odboru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Odboru evropskih
bančnih nadzornikov (CEBS) za uskladitev metodologije monetarnih in finančnih statistik
z zahtevami nadzornih poročil bančnega poslovanja FINREP in COREP. Delovna skupina z
mandatom do septembra 2009 je poiskala sinergije med podatkovnima sklopoma, kar
predstavlja osnovo za zmanjšanje poročevalskega bremena kreditnih institucij ter za boljšo
kakovost podatkov v podporo procesu odločanja (analize, nadzor) na dolgi rok. 

Razvoj nove 
klasifikacije 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
razvilo novo klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih
programih in razvojnih podprogramih. Nacionalna klasifikacija je bila uporabljena pri
pripravi in sprejetju proračuna RS za leti 2010 in 2011, v prihodnje pa naj bi služila za analizo
porabe javnofinančnih sredstev v skladu z uresničevanjem izvajanja razvojnih prioritet iz
Lizbonske strategije. 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: 

Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih
finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32). 

Uredba Evropske centralne banke z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe ECB/2001/18 o statistiki
obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev
in nefinančnih družb (ECB/2009/7). 
 

 
2. 3 CENE 

Gospodarske razmere ter s tem aktualnost in posledično vse večje zahteve številnih uporabnikov po novih, 
kakovostnih podatkih s področja cen so terjale razvoj in začetek objavljanja novih kazalnikov. Leto 2009 je tako na 
področju statistike cen prineslo indeks cen storitev pri proizvajalcih, indeks cen za novozgrajena stanovanja ter 
objavo indeksov cen pri proizvajalcih in uvoznih cen po prenovljeni klasifikaciji SKD 2008. Vse podatke Statistični 
urad redno objavlja v publikaciji Prva objava in na podatkovnem portalu SI-STAT. 

Redne letne  
revizije  

- indeksi cen 
življenjskih 
potrebščin  

V okviru indeksov cen življenjskih potrebščin (ICŽP) je SURS ob prehodu v leto 2009
opravil redne letne revizije obeh indeksov cen, in sicer je posodobil seznam prodajnih mest
in seznam (košarice) izdelkov in storitev za opazovanje cen ter pripravil nove uteži za
računanje indeksov. Pri obeh indeksih cen se je nadaljevalo tudi izboljševanje postopkov
(npr. uvajanje novih metod kvalitativnih prilagoditev cen), ki izhajajo iz procesa
harmonizacije, in že sprejetih predpisov za to področje.  

 V 2009 se je nadaljevalo tudi računanje in objavljanje harmoniziranega indeksa cen
življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICP-CT). Ker so se med letom
trošarine že večkrat spremenile, je bila prva objava podatkov o HICŽP-CT konec junija
2009, druga pa decembra 2009. 

                     
61 Uredba (ES) št. 25/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij 
(preoblikovano) (ECB/2008/32). 
62 Uredba Evropske centralne banke z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe ECB/2001/18 o statistiki obrestnih mer, ki 
jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb 
(ECB/2009/7). 
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- indeks 
proizvajalčevih  
in indeks  
uvoznih cen  

 

Tudi na področju proizvajalčevih in uvoznih cen se je ob prehodu na novo leto opravila redna
revizija vzorcev poročevalskih enot in proizvodov. Z januarjem 2009 pa je SURS indekse cen
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (ICIPP) in uvozni indeks (IUC) cen začel računati in
objavljati po prenovljeni klasifikaciji SKD 2008 oz. CPA 2008. Sočasno s prvo objavo so bili
pripravljeni tudi preračuni za pretekla leta, in sicer za ICIPP od januarja 2000 naprej, za IUC pa
od januarja 2006 naprej. Podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT63. 

- indeks  
gradbenih 
stroškov 

Za potrebe izračuna indeksa gradbenih stroškov je SURS med letom 2009 v okviru indeksa
cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu revidiral poseben indeks cen
gradbenega materiala. V omenjeni podindeks smo po novem zajeli vse skupine na 4-
mestni ravni SKD 2008, ki vsebujejo proizvode, povezane z gradnjo. 

Nove objave 

- indeksi cen 
storitev pri 
proizvajalcih 

V juniju 2009 je SURS prvič objavil indekse cen storitev pri proizvajalcih (ICSP). ICSP meri
spremembe cen storitev pri proizvajalcih, ki jih ti zagotavljajo poslovnim uporabnikom kot
kupcem storitev. Zbrani podatki predstavljajo osnovo za izračun 18 delnih indeksov za
izbrane storitvene dejavnosti iz štirih področij SKD 2008 (to so: promet in skladiščenje,
informacijske in komunikacijske dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
ter področje druge raznovrstne poslovne dejavnosti), združenih v skupni indeks cen. Z
začetkom objavljanja omenjenih indeksov so bile izpolnjene tudi predpisane zahteve
Eurostata na področju kratkoročnih statističnih kazalnikov. SURS podatke objavlja tudi na
podatkovnem portalu SI-STAT. 

 Cene storitev so se v 1. četrtletju 2009 v primerjavi s preteklim četrtletjem dvignile za 0,4 %. K 
dvigu skupnega indeksa je v največji meri prispevala rast cen storitev v varovalnih in 
poizvedovalnih dejavnostih (za 2,4 %), nato v skladiščenju (za 1,4 %) in v arhitekturnem in 
tehničnem projektiranju ter tehničnem preizkušanju in analiziranju (za 1,4 %). V primerjavi s 4. 
četrtletjem 2008 pa so se cene storitev pri nekaterih proizvajalcih znižale, in sicer najbolj cene 
pomorskega prometa (za 8,4 %), za tem pa cene zračnega prometa (za 5,0 %) in cene 
dejavnosti tiskovnih agencij ter drugega informiranja (za 2,0 %).64 

- cene 
novozgrajenih 
stanovanjih  

Delo v zvezi z vzpostavitvijo indeksov cen stanovanjskih nepremičnin se je v okviru
pilotnega projekta nadaljevalo tudi v letu 2009. Poleg rednega objavljanja podatkov o
četrtletnih indeksih cen obstoječih stanovanj je SURS v preteklem letu vzpostavil še
poseben indeks dodatnih stroškov pri nakupu nepremičnine, s posebnim raziskovanjem
pa mu je uspelo zbrati in objaviti tudi podatke o cenah novozgrajenih stanovanjih od leta
2007 naprej. 

 Cene novozgrajenih stanovanj so v Sloveniji izrazito naraščale v letu 2007, v prvi polovici 2008 
se je njihova rast upočasnila, v tretjem četrtletju 2008 so mirovale, v četrtem četrtletju 2008 so 
se prvič znižale, v prvem četrtletju 2009 pa so se znižale za 10 %.65 

Paritete kupnih  
moči 

- dvojna vloga  
SURS-a 

Za potrebe izračuna paritete kupne moči (PKM) se je tudi v letu 2009 izvajalo več
raziskovanj, katerih namen je bil, zbrati cene mednarodno primerljivih proizvodov, na
podlagi katerih Eurostat izračunava PKM ter bruto domači proizvod v standardih kupne
moči. Poleg rednih del in nalog v okviru PKM pa SURS zadnjih sedem let sodeluje tudi kot
vodja skupin držav zahodnega Balkana. SURS je v vlogi vodje skupine pomagal pripravljati
možnosti za vključevanje ter integracijo teh držav v redno delo pri Evropskem programu
primerjave BDP in cen med državami66. Z letom 2010 se bodo  balkanske države zaradi nove
reorganizacije dela znotraj programa prerazporedile v nove skupine držav pod okrilje novih
vodij skupin. 

                     
63 Glej: http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp#04 (prevzeto 25. 2. 2010). 
64 Glej Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 1. četrtletje 2009 19. junij 2009, Prva objava. Dostopno na:  

 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2403 (prevzeto 25.2.2010). 
65 Glej Četrtletni indeksi cen novozgrajenih stanovanj, Slovenija, 2007–prvo četrtletje 2009 23. junij 2009, Prva objava. 
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2442 (prevzeto 25.2.2010). 
66 Za zdaj je v program poleg Slovenije vključenih še 36 držav, ki morajo letno zagotoviti cene za več kot tisoč vrst izdelkov in 
storitev, ki so zbrani za celotno košarico BDP, BDP v domači valuti in še nekatere druge podatke, kot so na primer  
prebivalstvo, časovni in prostorski indeksi cen. 
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- objava 
Eurostata 

V začetku leta 2009 je Eurostat prvič objavil rezultate pilotnega projekta - Povprečne
drobnoprodajne cene izbranih proizvodov v državah EU67, v katerem je skupaj z
nacionalnimi statističnimi uradi preučeval možnosti za primerjavo podatkov o povprečnih
cenah izbranih proizvodov po državah. Že med letom 2009 in potem tudi v 2010 so se oz. se
bodo aktivnosti glede pridobitve podatkov o cenah izbranih proizvodov in njihovega
objavljanja nadaljevale kot tudi večje povezovanje področij HICŽP in PKM. 

 Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji leta 2008 
znašal 91 % povprečnega v EU-27.68 

 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: Uredba Komisije (ES) št. 330/2009 z dne 22. aprila 2009 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 v zvezi z minimalnimi standardi za obravnavo sezonskih
izdelkov v HICŽP (32009R0330). 
 

 
2.4 ZUNANJA TRGOVINA (Menjava blaga) 

V letu 2009 so na področju statistike zunanje trgovine potekale intenzivne priprave na vsebinsko in tehnično 
nadgradnjo informacijskega sistema za statistiko zunanje trgovine, ki jo je bilo treba izvesti zaradi sprejetja 
revidiranih krovnih uredb za sistema Intrastat in Extrastat. Spremembe zakonodaje bodo v večji meri vplivale na 
pripravo podatkov o blagovni menjavi Slovenije z letom 2010, ko bodo sprejeta še izvedbena določila obeh osnovnih 
uredb. SURS je v letu 2009 v okviru razvojnih nalog izvedel dokončno harmonizacijo metodologije Intrastata z 
določbami zakonodaje za  Intrastat, nadaljevalo se je tudi delo v zvezi z  izboljšanjem kakovosti zunanjetrgovinskih
podatkov. Na področju mednarodnega sodelovanja so bile v okviru priprave Slovenije na članstvo v OECD-ju v letu 
2009 uspešno zaključene vse aktivnosti glede posredovanja podatkov statistike zunanje trgovine na OECD. 

 

Spremembe 
zakonodaje 

- revidirani krovni 
uredbi sprejeti 

- izvedbeni akti v 
sprejemanju 

V letu 2009 sta bili na ravni Evropskega parlamenta in Sveta EU sprejeti revidirani krovni
uredbi s področja Intrastata in Extrastata. Izvedbena določila obeh krovnih uredb so v zadnji
fazi postopka sprejemanja in bodo predvidoma v začetku leta 2010 objavljena v Uradnem
listu Evropske unije, veljati bodo začela s  1. 1. 2010. Prilagoditev zakonodaje s področja
Extrastata je bila potrebna zaradi poenostavitev v carinskem poslovanju predvsem zaradi
možnosti centraliziranega carinjenja in poenostavljenega poročanja, ki jih določa
Modernizirani carinski zakonik Skupnosti69.  

 Spremembe zakonodaje bodo predvidoma vplivale tudi na delno prilagoditev načina
pridobivanja zunanjetrgovinskih podatkov v okviru sistema Extrastat v srednjeročnem
obdobju. Zakonodaja določa, da si bodo carinske administracije vpletenih držav članic po
vzpostavitvi sistema za elektronsko izmenjavo podatkov med carinskimi
administracijami izmenjevale tisti del podatkov, ki je podvržen centraliziranemu
carinjenju ali t.i. kvazi tranzitu. V skladu z določbami zakonodaje bo lahko SURS podatke
za gospodarske subjekte, ki jim je bilo za carinske potrebe odobreno poenostavljeno
poročanje, pridobil neposredno od teh gospodarskih subjektov. Za namene dodatnega
preverjanja pravilnosti podatkov bo SURS-u omogočena tudi možnost dostopa do
podatkov v sistemu EORI70. 

 Na področju Intrastata je osnovni cilj revidirane zakonodaje dodatna razbremenitev

                     
67 Eurostat, Consumer Prices Research, An experimental analysis into the measurement of indicative price levels for 
consumer products, February 2009. Dostopno na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/documents/Tab/Tab/04_METH_CPR_-_FEB_2009_WEB_0.pdf  
(prevzeto 5. 2. 2010). 
68 Paritete kupne moči (PKM) in bruto domači proizvod (BDP) v standardih kupne moči (SKM), 2006–2008, 15. december 
2009, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2835 (prevzeto 5. 2. 2010). 
69 Uredba (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti 
(Modernizirani carinski zakonik) (UL L 145, 4. 6. 2008). 
70 EORI – sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov, ki ga v Sloveniji vzdržuje Carinska uprava RS (CURS). 
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poročevalskih enot, in sicer prek znižanja minimalne stopnje zajetja na strani prejemov
blaga s 97 % na 95 %. Poleg tega zakonodaja SURS-u omogoča možnost pridobitve
dodatnih davčnih podatkov, ki se bodo lahko uporabili za potrebe izboljšanja kakovosti
podatkov v Intrastatu. 

- razpoložljivost 
novih podatkov 

Revidirana zakonodaja s področja Intrastata in Extrastata opredeljuje tudi zahteve po
zbiranju nekaterih dodatnih podatkov, s pomočjo katerih bo mogoče v večji meri
zadovoljiti potrebe in pričakovanja uporabnikov podatkov (npr. priprava podatkov o
blagovni menjavi po značilnostih podjetij s pomočjo povezovanja zunanjetrgovinskih
podatkov s podatki Poslovnega registra Slovenije – PRS, spremljanje deleža evra v blagovni
menjavi, sporočanje podatkov o preferencialni obravnavi blaga pri uvozu ipd.). Zakonodaja
je prek različnih ukrepov usmerjena tudi v izboljšanje kakovosti podatkov (npr. določa
merila kakovosti, postopek poročanja o kakovosti in ocenjevanja kakovosti) in podaja
ustreznejšo spremenjeno definicijo države izvoznice/uvoznice blaga v Extrastatu. 

 Po začasnih podatkih je Slovenija v letu 2009 izvozila za 16.039,9 milijona EUR blaga (to je za 
19,0 % manj kot v letu 2008), uvozila pa za 16.958,6 milijona EUR blaga (ali za 26,4 % manj 
kot v letu 2008). V letu 2009 je primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino znašal 918,6 milijona 
EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 94,6-odstotna.71 

Izboljšanje rednih 
raziskovanj 
- razbremenitve 

poročevalskih 
enot 

SURS je v letu 2009, da bi dodatno razbremenil poročevalske enote v Intrastatu, zvišal
vrednost vključitvenega praga pri prejemih blaga s 85.000 EUR na 120.000 EUR. Na ta
način je bilo v letu 2009 na strani prejemov blaga izvzetih iz obveznosti poročanja še okrog
500 poročevalskih enot, kar pomeni, izraženo v deležu vseh poročevalskih enot, za 7,5 %
manjšo obremenitev poročanja pri prejemih blaga glede na leto 2008. Analize podatkov o
blagovni menjavi Slovenije v letu 2009 so pokazale, da trenutno dodatno znižanje stopnje
zajetja pri prejemih blaga ni sprejemljivo, saj bi bistveno vplivalo na poslabšanje kakovosti
podatkov v Intrastatu.  

- preverjanje 
kakovosti 

Optimizirano je bilo tudi delo pri izvajanju nekaterih rednih operativnih aktivnosti SURS-a in
CURS-a na področju Intrastata in razvite so bile  procedure za dodatno preverjanje
kakovosti podatkov zunanjetrgovinske statistike. SURS je nove vsebinske in programske
rešitve vgradil v informacijski sistem za statistiko zunanje trgovine. 

Mednarodno 
sodelovanje 
- program  

XT-NET 

SURS je v letu 2009 sodeloval pri projektu EU v okviru Eurostatovega programa XT-NET72. V
projektu je bila razvita metodologija za pripravo ocene statistične vrednosti blaga v
Intrastatu za poročevalske enote, katerih blagovna menjava ne presega ti. posebnega
praga, in pripravljene ustrezne programske rešitve, ki omogočajo prilagoditev obdelave
podatkov spremembam zakonodaje s področja Intrastata in Extrastata.  

- program  
MEETS 

SURS se je v letu 2009 prijavil za Eurostatova donacijska sredstva v okviru programa MEETS
(Modernisation of the European Enterprise and Trade Statistics) za področje statistike
zunanje trgovine. Aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in implementacijo ustreznih
postopkov za preverjanje pravilnosti za Intrastat  sporočanih podatkov s pomočjo
uporabe administrativnih podatkov iz rekapitulacijskih DDV poročil. 

- posredovanje 
podatkov  
OECD 

SURS je v okviru priprave Slovenije na članstvo v OECD-ju v letu 2009 poslal na OECD
serijo mesečnih podatkov statistike zunanje trgovine po sektorjih Standardne mednarodne
trgovinske klasifikacije Združenih narodov – SMTK in mesečnih podatkov po državah
trgovinskih partnericah za obdobje 1992–2008, serijo podrobnih letnih podatkov po
klasifikaciji HS (Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga) in državah trgovinskih
partnericah za obdobje 1996–2008 in serijo mesečnih podatkov o zunanjetrgovinskih
vrednostnih indeksih, indeksih povprečnih vrednosti in indeksih obsega za obdobje 2001–
2008. SURS od leta 2009 OECD-ju redno sporoča podatke o blagovni menjavi Slovenije

                     
71 Glej Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2009 - začasni podatki 9. februar 2010, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2928  (prevzeto 25. 2. 2010).  
72 Eurostat grants for 2008 -  XT-NET implementation - XT-net projekt je namenjen aktivnostim za razvoj in nadgradnjo orodij 
za zbiranje, obdelavo in diseminacijo statističnih podatkov zunanje trgovine, in s tem posledično tudi izboljšanje kakovosti 
teh podatkov.  
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na mesečni ravni, in sicer v skladu z rokovnikom za objave podrobnih mesečnih
zunanjetrgovinskih podatkov. 

 
 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja:   

Uredba (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št.
638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (32009R0222). 

Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji
trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (32009R0471).  
 

2.5 PLAČILNA BILANCA IN DRUGE STATISTIKE 
EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO  

Banka Slovenije je redno izvajala statistična raziskovanja plačilne bilance in ekonomskih odnosov s tujino in 
objavljala podatke s tega področja. Uporaba neposrednih virov podatkov o menjavi storitev v plačilnem prometu je 
utečena, sodelovanje z AJPES na področju zbiranja podatkov uspešno poteka.     

Izvajanje rednih 
raziskovanj 
 

V letu 2009 je potekala redna mesečna produkcija podatkov plačilne bilance in bilance
stanja mednarodnih naložb, vključno z zunanjim dolgom in neposrednimi tujimi naložbami.
Po prejemu dokončnih podatkov o menjavi blaga v letu 2008 od SURS je bila poleti
opravljena redna revizija, ki je tako kot vsakič zajela podatke zadnjih dveh let. 

Poslovanje s tujino 

- spremenjena 
zakonska 
podlaga 

Pravno podlago sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino predstavlja od leta
2009 Zakon o Banki Slovenije73, in ne več Zakon o deviznem poslovanju. Pri tem je bil
januarja prag sporočanja statističnih podatkov za transakcije plačilnega prometa s tujino
dvignjen od prejšnjih 12.500 EUR na 50.000 EUR, v celoti pa je bila opuščena zahteva po
sporočanju podatkov o nevtralnih transakcijah. 

- novi podatkovni  
viri 

V letu 2009 je BS začela prejemati bilateralne podatke o prejetih pokojninah rezidentov iz
Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Švice od centralnih bank teh držav. 

 

 

                     
73 Glej: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3077 (prevzeto 25.3.2010). 
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3.  POSLOVNE STATISTIKE 

 
3.1 LETNE POSLOVNE STATISTIKE 

Izpolnjevanje zahtev nove evropske uredbe o strukturni statistiki podjetij, sprejete v letu 2008, pomeni prilagajanje 
izvajanja raziskovanj, ki zdaj temeljijo pretežno na administrativnih virih, tudi z uporabo podatkov iz statističnih 
vprašalnikov. V letu 2009 je potekala prenova letnih raziskovanj s področja industrije, gradbeništva in trgovine. 

 3.1.1 Strukturna statistika podjetij 

Prenovljena 
zakonodaja 

- dopolnitev 
statističnih in 
administrativnih 
virov 

Strukturna statistika podjetij (SSP) pretežno temelji na podatkih iz obstoječih
administrativnih virov (podatki AJPES, DURS in Banke Slovenije), dopolnilno pa SURS letno
pridobi tudi podatke od poročevalskih enot. Zaradi izpolnjevanja zahtev prenovljene
uredbe74 je bilo treba vprašalnik dopolniti; tako je SURS prvič zbiral podatke o poslovnih
storitvah. Pri tem je SURS izkoristil možnost, ki jo daje zakonodaja, da iz opazovanja
izvzame določene gospodarske dejavnosti, za katere je omogočeno zbiranje podatkov
vsaki dve leti. Tako je SURS nekatere poročevalske enote razbremenil statističnega
poročanja. Podatki za referenčno leto 2008 so bili v celoti zbrani po novi klasifikaciji CPA
(CPA 2008). 

- sodelovanje  
SURS – AJPES  

Ne glede na to razširitev pa bo za popolno izpolnjevanje zahtev uredbe potrebna
dopolnitev nekaterih podatkovnih virov, kot je npr. vzpostavitev raziskovanja »Strukturni
vprašalnik Poslovnega registra Slovenije«. V letu 2009 so med SURS-om in AJPES-om
potekali dogovori o načinu izvajanja anketiranja poslovnih subjektov, vsebini strukturnega
vprašalnika in poročevalcih, ki bi bili vključeni v anketo.  

 Na podlagi 13. člena Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije75 je
AJPES v letu 2009 na predlog SURS izvedel dve anketiranji poslovnih subjektov o njihovi
dejavnosti in dejavnosti njihovih delov. Obe anketiranji sta ponovno pokazali na že v
predhodnih dveh letih ugotovljen problem, da se poslovni subjekti ne odzivajo ustrezno na
tovrstno preverjanje podatkov, saj se od njih zahteva, da zaradi preverjanja podatkov o
pravilni določitvi glavne in drugih dejavnosti ter delov poslovnih subjektov sporočajo zaupne
podatke o nekaterih računovodskih kategorijah (npr. prihodkih po dejavnostih in delih), ki
jih po drugih predpisih niso dolžni evidentirati ali jih ne želijo razkriti. Ugotovljeno je bilo
tudi, da bo treba pripraviti predlog sprememb pravnih podlag, saj 13. člen Uredbe o
vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije ni ustrezna pravna podlaga za
tovrstno statistično raziskovanje. 

- SKD 2008 Na področju letne strukturne statistike se je nadaljevalo tudi delo pri pripravi podatkov po
novi in stari klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008 in SKD 2002). Skladno s sprejeto izvedbeno
uredbo (glej Sprejeta zakonodaja v letu 2009 v nadaljevanju poglavja) bodo podatki
predvidoma objavljeni v letu 2011. 

Nove objave 

- SSP po 
kohezijskih 
regijah 

SURS je v letu 2009 prvič objavi podatke o strukturni statistiki podjetij po kohezijskih
regijah za leto 200776, kar izhaja iz opazovanja in spremljanja poslovanja delov poslovnih
subjektov. Osnovna pogoja za kakovosten regionalni prikaz sta ustrezna organiziranost in
kakovost podatkov statističnega poslovnega registra. 

 Opazovane lokalne enote podjetij so skupaj ustvarile 78.063 milijonov EUR prihodka od 
prodaje; večji del tega prihodka so ustvarile lokalne enote podjetij v kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija (58 %). Največ prihodkov od prodaje so v obeh kohezijskih regijah v letu 2007 
ustvarile lokalne enote podjetij v trgovini in predelovalnih dejavnostih, le da so lokalne enote 

                     
74 Uredba (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o strukturni statistiki podjetij (prenovitev) 
(32008R0295). 
75 Glej: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006121&stevilka=5175 (prevzeto 25.3.2010). 
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podjetij v Vzhodni Sloveniji ustvarile večji delež prihodka v predelovalnih dejavnostih (57 %), 
lokalne enote podjetij v Zahodni Sloveniji pa v dejavnosti trgovina (69 %).76 

- podjetja pod 
tujim nadzorom 

V letu 2009 je statistika poslovanja tujih notranje povezanih podjetij (podjetij pod tujim
nadzorom) prešla iz razvojnega v redno statistično raziskovanje. Podatke o poslovanju
podjetij pod tujim nadzorom za referenčno leto 2007 (vključno s podatki za leto 2006) je
SURS objavili oktobra 2009.   

 V letu 2007 je bilo v Sloveniji med vsemi aktivnimi nefinančnimi podjetji (področje C do I in K po 
SKD 2002) 2 % podjetij pod tujim nadzorom. Ta so prispevala 21 % celotnega prihodka v 
omenjenih dejavnosti.77 

 3.1.2 Statistika podjetij (Statistični poslovni register) 

Evropski register 
skupin podjetij 

- prva izmenjava 
podatkov 

V letu 2009 se je SURS vključil v prvo izmenjavo individualnih podatkov z Eurostatom oz.
Evropskim registrom skupin podjetij - EGR, katerega osnovni namen je zagotavljanje
informacij o večnacionalnih skupinah v EU samo za statistični namen. Podatki EGR bodo
služili predvsem za podporo pri  pripravi statistike na področju ekonomske globalizacije. 

- preverjanje 
kakovosti 

 

Spomladi je SURS – enako  kot tudi statistični uradi drugih držav članic EU – začel preverjati
podatke komercialnih virov EGR za pravne enote, ki sestavljajo 5000 največjih
večnacionalnih skupin podjetij (Multinational enterprise - MNE), druga faza (preverjanje
relacij) je potekala od junija  do oktobra 2009. Do začetka leta 2010 je cilj EGR je pridobiti
popolno informacijo o vodjih znotraj 500 največjih MNE ter strukturo 5000
najpomembnejših MNE na teritoriju  EU. Podatki o enotah in relacijah so bile
posredovane v preverjanje 29 državam. Večina držav je pri preverjanju  kombinirala
avtomatsko delo z ročnim, saj je bilo nemogoče vse relacije preveriti avtomatsko zaradi
kompleksnosti povezav in podatkov, ki se vodijo o tujih podjetjih. Dopolnjene oz.
popravljene relacije so bile integrirane v obstoječi EGR; podatke zanj je SURS prejel v
končno preverjanje MNE v januarju 2010.   

 Po razpoložljivih virih se je v Sloveniji v obdobju 2005–2007 povezovalo v skupine podjetij v 
povprečju 16 % gospodarskih družb. 82 % velikih in srednje velikih gospodarskih družb je bilo 
del skupin podjetij. Med rezidenčnimi skupinami podjetij so prevladovale skupine s tremi do 
petimi enotami. Večina večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom je bila v Sloveniji 
pod nadzorom Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške.78 

- povezava z 
nacionalnim 
registrom  
skupin podjetij 

Izmenjava podatkov z EGR za zagotavljanje kakovostnih podatkov o večnacionalnih
skupinah podjetij se bo kontinuirano izvajala tudi v letu 2010. Proces se bo na Eurostatu in
tudi v sodelujočih državah izpopolnil in prilagodil skladno z izkušnjami, pridobljenimi ob
izmenjave v letu 2009. V letu 2010 bodo aktivnosti na področju nacionalnega registra skupin
podjetij usmerjene v integracijo podatkov EGR v obstoječi nacionalni register; to bo
izboljšalo kakovost izkazovanja podatkov o večnacionalnih skupinah podjetij, v katerih
so kot gradniki vključena slovenska podjetja. 

Metodološke 
novosti 

- kazalniki 
podjetništva 

Poleg rednega zbiranja podatkov s področja demografije podjetij je SURS v letu 2009 za
področje spremljanja kazalnikov podjetništva pripravil testne podatke za spremljanje
demografije podjetij z najmanj enim zaposlenim, hitrorastočih podjetij in gazel. Podatki so
bili pripravljeni na podlagi OECD-jevega programa spremljanja podjetništva (EIP)79. V okviru
omenjenega programa se razvijajo in spremljajo kazalniki podjetništva, ki omogočajo

                     
76 Glej Poslovanje podjetij po dejavnosti, regionalni podatki, Slovenija, 2007, 23. september 2009, Prva objava.  
Dostopno na:  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2565 (prevzeto 25. 2. 2010).  
77 Glej Statistika o tujih notranjih povezanih podjetij, Slovenija 2007, 1. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2669 (prevzeto 25.2.2010).   
78 Glej Skupine podjetij, Slovenija, 2005–2007 – končni podatki, 23. oktober 2009, Prva objava.  Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2707 (prevzeto 25. 2. 2010). 
79 Glej: http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_34233_39149504_1_1_1_1,00.html (prevzeto 10. 2. 2010). 
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merjenje razlik v podjetniških aktivnostih udeleženih držav, identificirajo dejavnike, ki v
posamezni državi vplivajo na razvoj podjetniške aktivnosti, ter nudijo izhodišča za pripravo
nacionalnih ukrepov za povečanje podjetniške aktivnosti. SURS bo nadaljeval pripravo in
nadaljnji razvoj  podatkov na področju podjetništva tudi v letu 2010. 

Nova  
zakonodaja EU 

Novosprejeta izvedbena uredba Komisije (glej V letu 2009 sprejeta zakonodaja) podrobneje
opredeljuje strukturo in obliko podatkov za izmenjavo, ukrepe zaupnosti in varnosti
posredovanja ter hrambe zaupnih podatkov. 

 3.1.3 Druga letna raziskovanja 

Tehnične in 
metodološke 
posodobitve 

- IND/L 

SURS je med letom izvajal in ob koncu leta tudi zaključil posodobitev procesa izvajanja
letnega raziskovanja o industrijski proizvodnji (IND/L). V sklopu posodobitve je potekala
tudi popolna prenova vprašalnika. Preverjanje zastavljenih rešitev je potekalo na terenu,
torej pri izbranih podjetjih. S tem je bil v postopek prenov vprašalnikov na SURS-u uveden
nov standard, in sicer je to odslej obvezen del prenove. Končni izdelek je  do podjetij
prijaznejši vprašalnik.  

- TRG/L V letu 2009 je SURS zaključil vsebinsko in tehnično prenovo letnega raziskovanja trgovine
(TRG/L). S sodelovanjem članov sosveta, predvsem Trgovinske zbornice Slovenije, je SURS
pripravil seznam blagovnih skupin, po katerih spremlja prihodek od prodaje v trgovini na
debelo in v trgovini na drobno. Podatki letnega statističnega raziskovanja trgovine za leto
2008 niso več objavljeni glede na pretežno trgovinsko dejavnost. Poudarek je na objavi
rezultatov po blagovnih skupinah v trgovini na drobno in v trgovini na debelo80. 

 V letu 2008 so podjetja v Sloveniji ustvarila s prodajo blaga v trgovini na drobno 12.585 
milijonov EUR prihodka. Gledano po blagovnih skupinah je bil največji delež tega prihodka 
ustvarjen pri prodaji neživil (45,8 % ali 5.761 milijonov EUR). Podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo 
blaga v trgovini na debelo, so z dejavnostjo trgovine v letu 2008 na domačem trgu ustvarila 
15.744 milijonov EUR prihodka; več kot polovico tega prihodka so ustvarila s prodajo neživil 
(58,1 % ali 9.144 milijonov EUR).80 

Razbremenitev 
poročevalskih enot 

- ukinitev 

V letu 2009 je bilo še zadnjič izvedeno letno raziskovanje o železu in jeklu, saj je bilo z
letom 2010 zaradi prenehanja veljavnosti uredbe in zahtev po razbremenitvah
poročevalskih enot ukinjeno. Uporabniki podatkov bodo v prihodnje uporabljali druge vire
podatkov, na primer podatke  iz letne industrijske statistike ali statistike energetike.  

- daljša periodika Doslej polletna periodika raziskovanja o gradbenih delih v tujini je zaradi odprave
administrativnih ovir in razbremenjevanja podjetij postala letna. 

-  uvajanje novih 
podatkovnih virov  

 

SURS nadaljuje analizo ustreznosti in kakovosti podatkov iz registra nepremičnin (REN),
katerega skrbnik je GURS, in sicer z namenom, da bi nadomestil dosedanje vire podatkov za
letno oceno graditve nestanovanjskih stavb z novim, kakovostnejšim virom.  

Nove objave SURS je pripravil in v zbirki Statistične informacije  objavil  posebno publikacijo Industrijska
proizvodnja in prodaja; v njej je  na zanimiv način prikazan pregled letne industrije za leta
2005 do 200881. Objavljene so tudi primerjave z drugimi državami EU.  

 Primerjava letnih podatkov statistike industrije med državami kaže, da so v letu 2008 v EU-27 
največ svežega kruha na prebivalca prodali na Irskem, in sicer 81,7 kilograma na prebivalca. 
Daleč najmanj svežega kruha so prodali v Grčiji, in sicer slabih 5 kilogramov na prebivalca. V 
Sloveniji smo prodali 43,7 kilograma svežega kruha na prebivalca. Prav toliko svežega kruha so 
prodali na Poljskem, medtem ko so ga v Litvi prodali malo manj, in sicer 42,1 kilograma na 
prebivalca.81 

                     
80 Glej Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, Slovenija, 2008, 27. avgust 2009, Prva objava. 

Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2564  (prevzeto 25.2.2010). 
81 Glej Industrijska proizvodnja in prodaja, Slovenija, 2005–2008, 22. december 2009, Statistične informacije. Dostopno na: 
http://www.stat.si/doc/statinf/17-si-060-0901.pdf  (prevzeto 9.2.2010). 
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Letni računovodski 
izkazi 

S področja letnih strukturnih raziskovanj je AJPES izvajala sedem raziskovanj o letnih
računovodskih izkazih, vendar za različne poslovne segmente glede na različna zakonska
določila. Zbrani podatki so pomemben administrativni vir za nadaljnjo uporabo v
statističnih raziskovanjih, ki jih izvajajo SURS, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
Podatke pa intenzivno uporabljajo tudi različni raziskovalci, UMAR in druge državne
institucije ter različne zbornice.  

  

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: 
Uredba Komisije (ES) št. 97/2009 z dne 2. februarja 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij glede uporabe prilagodljivega modula (32009R0097). 
Uredba Komisije (ES) št. 250/2009 z dne 11. marec 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta glede opredelitev karakteristik, tehničnega formata za prenos podatkov, dvojnih zahtev za
poročanje za NACE Rev. 1.1 in NACE Rev. 2 ter dovoljenih odstopanjih za strukturno statistiko podjetij
(32009R0250). 
Uredba Komisije (ES) ŠT. 251/2009 z dne 11. marca 2009 o izvedbi in spremembi Uredbe (ES) št. 295/2008
Evropskega parlamenta in Sveta glede serije podatkov za pripravo strukturne statistike podjetij in prilagoditev,
potrebnih po reviziji statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) (32009R0251). 
Uredba Komisije (ES) št. 192/2009 z dne 11. marca 2009 o izvedbi Uredbe (ES) št. 177/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene glede izmenjave
zaupnih podatkov med Komisijo (Eurostat) in državami članicami (32009R0192). 
 

 
3.2 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE 

Tudi leto 2009 je na področju raziskovanj kratkoročnih poslovnih statistik zaznamovala uvedba prenovljene 
standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008,in sicer na področju izboljšave kakovosti podatkov ter priprave in 
objave prenovljenih časovnih vrst podatkov. 

Metodološke 
novosti 
- objave po 

 SKD 2008 

Na področju kratkoročnih poslovnih statistik je SURS začel objavljati podatke po
prenovljeni standardni  klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) v letu 2009. Tako objavljene
podatke je posredoval tudi mednarodnim institucijam. Večina časovnih vrst sega nazaj vsaj
do leta 2000, kjer je bilo možno, pa še dlje. Podatki so bili objavljeni na podatkovnem
portalu SI-STAT, in sicer  v okviru ekonomskega področja82. Na področju novih naročili v
industriji, kjer je časovna vrsta krajša, je SURS začel pripravljati postopke za pripravo ocen
manjkajočih podatkov za nazaj. Te aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v začetku leta 2010.
Z uspešno uvedbo prenovljene klasifikacije dejavnosti – SKD 2008 v poslovne statistike je bil
dosežen eden izmed prednostnih ciljev za to področje v Srednjeročnem programu
statističnih raziskovanj. 

- indeks gradbenih 
stroškov 
stanovanj 

Na področju statistike gradbeništva je posebna delovna skupina vse leto izvajala razvojno nalogo
za vzpostavitev kazalnika 'indeks gradbenih stroškov stanovanj' iz že obstoječih statističnih
podatkov, zbranih za druge namene. Ob koncu leta je skupina uspešno zaključila razvoj tega
kazalnika in tako SURS v letu 2010 načrtuje začetek redne produkcije po novem načinu.   

Zmanjševanje 
obremenitev 
poročevalskih  
enot 

V okviru odprave administrativnih ovir in zmanjševanja obremenitev podjetij v zvezi s
sporočanjem podatkov je SURS analiziral nabor v raziskovanja vključenih podjetij.
Rezultat analiz je zmanjšanje števila v raziskovanja vključenih manjših podjetij na področju
mesečnih raziskovanj s področja gradbeništva in industrije. 

 Z izdajo gradbenih dovoljenj v četrtem četrtletju 2009 je bila predvidena gradnja 1.269 stanovanj, 
to je za 45 % manj kot v četrtem četrtletju 2008. 94 % načrtovanih novih stanovanj se bo 
nahajalo v stanovanjskih stavbah in bo pridobljenih z novogradnjo. 61 % načrtovanih novih 
stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 166 
m2. Stanovanja v dvo- in večstanovanjskih stavbah pa bodo v povprečju merila 72 m2.83  

                     
82 Glej: http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp  (prevzeto 25. 2. 2010).   
83 Glej Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 4. četrtletje 2009, 19. februar 2010, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2950 (prevzeto 25. 2. 2010).  
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Izboljševanje 
kakovosti  
podatkov 

- prihodek od 
prodaje v trgovini 
na drobno 

Zaradi pogostih in obsežnih revizij in spremenljivosti mesečnih podatkov o prihodku od
prodaje v trgovini na drobno je Eurostat v letu 2009 ustanovil delovno skupino, katere
naloga je ugotoviti razloge za revizije in pripraviti priporočila, kako ravnati v takih primerih.
V okviru svojega dela je skupina pripravila dva vprašalnika, ki ju je poslala v izpolnitev
državam EU. Prvi vprašalnik je vseboval splošna vprašanja glede revizij in spremenljivosti
podatkov o indeksih prihodka od prodaje v trgovini na drobno, medtem ko so z drugim
vprašalnikom želeli dobiti vpogled v organiziranost trgovine na drobno z motornimi gorivi
po posameznih državah EU. 

- prihodek od  
prodaje v 
storitvenih 
dejavnostih 

Mesečni kazalnik prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih sodi med
najpomembnejše evropske ekonomske kazalnike, t.i. Principal European Economic
Indicator – PEEI. Na pobudo Eurostata so države članice v letu 2009 podrobno preverile
kakovost. Končno poročilo84, ki ga je objavil Eurostat, vsebuje splošne informacije o
metodologiji izračuna indeksa prihodka od prodaje v storitvenih dejavnostih; to posledično
omogoča tudi neposredno primerjavo med državami članicami  EU. 

AJPES AJPES izvaja tudi mesečno statistično raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih
pravnih oseb nad 5 dni neprekinjeno.  Podatke predlagajo izvajalci plačilnega prometa, ki te
podatke posredujejo AJPES v elektronski obliki. 

 

 
3.3 ENERGETIKA IN SUROVINE    

V zadnjem času je v Evropi in tudi doma močno v ospredju priprava politik za vzpodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije. Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25 % energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi 
energije. Za spremljanje približevanja cilju bodo služile uradne statistike s področja energetike. Za izboljšanje 
tovrstnih statistik SURS že sodeluje z različnimi institucijami – z Ministrstvom za gospodarstvo, z Agencijo za 
energijo, z Inštitutom Jožefa Stefana in z drugimi neodvisnimi podjetji, ki razpolagajo s podatki s tega področja.   

Nova EU 
zakonodaja 

- dodatne 
zadolžitve 
za SURS 

 

Aprila 2009 je bila sprejeta Direktiva o uporabi energije iz obnovljivih virov (glej V letu 2009
sprejeta zakonodaja v nadaljevanju poglavja), ki za SURS pomeni dodatno zadolžitev,
predvsem na področju spremljanja in pridobivanja podatkov o obnovljivih virih energije. SURS
je že v letu 2008, skladno z Uredbo o statistiki energetike85, ki prav tako zahteva izboljšanje
statistik obnovljivih virov energije, začel preverjati metodologijo in iskati administrativne
vire podatkov s tega področja. Aktivnosti so se nadaljevale tudi v letu 2009. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

- pridobivanje 
novih 
administrativnih 
virov 

Na področju energetike SURS nadaljuje aktivnosti za zmanjševanje obremenjevanja
poročevalskih enot s prevzemanjem podatkov iz administrativnih virov. Tako SURS in
Ministrstvo za gospodarstvo (MG), Direktorat za energijo že več let sodelujeta pri
vzpostavitvi skupne zbirke podatkov, ki bo pripomogla k poenotenju statističnih podatkov
za energetiko v Sloveniji. V letu 2009 je SURS nadaljeval sodelovanje z Agencijo RS za
okolje (ARSO) pri izmenjavi podatkov za izdelavo evidenc izpustov toplogrednih plinov in
kasneje za izdelavo okoljsko-ekonomskih računov. Prav tako je začel izmenjavo podatkov o
tekočih gorivih, biogorivih ter drugih obnovljivih gorivih za pogon motornih vozil v cestnem
prometu. V letu 2009 je SURS nadaljeval iskanje virov za pridobivanje podatkov o uporabi
obnovljivih virov; pri tem se je povezal z Inštitutom Jožef Stefan, saj ta že razpolaga z
določenimi informacijami na tem področju. 

Doseženi  
zastavljeni cilji 

- izboljšanje 
kakovosti 
podatkov 

V letu 2009 je SURS v okviru statistik energetike in surovin izvajal redna raziskovanja
skladno z letnim programom in redno tudi objavljal rezultate. V okviru razvojnih nalog je
SURS nadaljeval delo v zvezi z izboljšanjem statistike obnovljivih virov energije, in sicer
tako, da je začel pregledovati in izpopolnjevati  obstoječe vire podatkov. Kot rezultat tega
dela želi SURS v prihodnje vzpostaviti in združiti vse  razpoložljive statistike o obnovljivih

                     
84 Glej končno poročilo »PEEIs in focus – a summary for the index of turnover in services«. Dostopno na: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/ebt/library?l=/methodology/2009_peei_tovspdf/_EN_1.0_&a=d (prevzeto 25. 2. 2010).  
85 Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (32008R1099). 
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virih energije na enem mestu in jih vključiti v redno poročanje in objavljanje. Prvi rezultati
so predvideni za leto 2011. 

 V letu 2008 je bila končna poraba energije v gospodinjstvih višja za 6,4 % glede na leto 2007. 
26,3 %  električne energije je bilo proizvedene iz obnovljivih virov.86 

 V letu 2009 je SURS začel priprave na izvedbo ankete o porabi energije in goriv v
gospodinjstvih, katere terenski del bo izveden jeseni 2010. Z rezultati ankete pričakujemo
izboljšanje statistike končne porabe energije po namenih v gospodinjstvih. 

Mednarodno 
sodelovanje 

- OECD 

V okviru priprav Slovenije na vstop v OECD je SURS gostil predstavnike OECD –
Mednarodne agencije za energijo. Temi sestanka sta bili proučitev stanja na področju
statistike energetike v Sloveniji in predstavitev zahteve glede sporočanja podatkov na
OECD. Na podlagi teh zahtev je bil konec leta 2009 glede objav podatkov pripravljen za
energetske statistike nov načrt publiciranja s krajšimi roki za objavljanje teh podatkov.  

Nova publikacija SURS je konec leta 2009 izdal brošuro z naslovom Okoljski kazalniki za Slovenijo87; izmed
teh so štirje kazalniki  s področja energetike. Za vsak kazalnik je izdelana tudi mednarodna
primerjava, ki nazorno kaže stanje v Sloveniji glede na druge države članice EU.  

V letu 2009 sprejeta zakonodaja:  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in
2003/30/ES (32009L0028). 
 

 
3.4 TRANSPORT 

Vplivi globalnih klimatskih sprememb, onesnaževanje zraka, povečevanja hrupa, prenatrpanosti prostora in 
prometnih nesreč na človeštvo zahtevajo oblikovanje novih strategij za dosego trajnostnega razvoja transporta. Vse 
bolj iskani postajajo podatki o transportni konkurenčnosti in učinkovitosti ter o socialnih in okoljskih učinkih 
transporta. Poleg razvoja strukturnih in regionalnih kazalnikov ter kazalnikov po vrstah transporta (»modal-split 
indicators«) postaja tako še posebej pomembno oblikovanje novih kazalnikov trajnostnega razvoja, varnosti in 
vplivov transporta na okolje (predvsem glede  izpustov  v ozračje). To je še posebej poudarjeno v okviru novega 
projekta »Greening Transport package«88, ki ga v Evropski skupnosti izvaja Generalni direktorat za promet in 
energetiko (DG TREN). 

Posodobitve 
zakonodaje EU 

Maja 2009 je bila (brez pomembnejših vsebinskih sprememb glede na predhodno izdajo)
sprejeta prenovljena direktiva o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po
morju (glej V letu 2009 Sprejeta zakonodaja v nadaljevanju poglavja). Do napovedanih
poenostavitev evropske zakonodaje s področja cestnega blagovnega, železniškega in
pomorskega transporta v letu 2009 ni prišlo, prestavljene so bile v leto 2010, z veljavnostjo
od leta 2011 dalje. 

- NST 2007 Uspešno se je zaključila uvedba evropske blagovne klasifikacije s področja transportne
statistike, t. i. NST 200789, tudi v letna raziskovanja, pri katerih je bilo opazovano obdobje
leto 2008. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje:  

V letu 2009 je bilo na področju statistike o pristaniškem prometu uvedeno elektronsko
sprejemanje mesečnih podatkov od Uprave RS za pomorstvo (URSP), temu pa so sledile
tehnične in vsebinske prilagoditve procesa raziskovanja na SURS-u. Prehod na elektronsko

                     
86 Glej Letna energetska statistika, Slovenija, 2008, 25. september 2009, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2643 (prevzeto 25. 2. 2010). 
87 Glej Okoljski kazalniki za Slovenijo, december 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/okolje2009-SLO.pdf 
(prevzeto 25. 2. 2010). 
88 Glej: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2008_greening_transport_en.htm (prevzeto 25. 3. 2010). 
89 Glej: http://www.stat.si/tema_ekonomsko_transport_klasifikacija_blaga.asp (prevzeto 25. 2. 2010). 
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- statistika 
pristaniškega 
prometa 

izmenjavo podatkov na ravni EU (»e-Maritime«90) postaja vse bolj nujen, saj naj bi
uresničitev predlogov za vzpostavitev »skupnega evropskega pomorskega prostora brez
ovir«, ki predpostavljajo oblikovanje brezpapirnega okolja za carino in trgovino, okrnila
obstoječe administrativne vire (npr. carinske dokumente) za pridobitev podatkov, ki jih
zahteva statistična direktiva s tega področja. 

- statistika 
mejnega  
prometa 

SURS je z letom 2009 prešel na elektronsko sprejemanje podatkov o blagovnem prometu
od Carinske uprave RS in podatkov o potniškem prometu od Policije na področju statistike
o mejnem prometu. Omenjene institucije so intenzivno sodelovale z namenom, da se
zagotovi ustrezna kakov0st sporočenih podatkov. 

Statistika o 
cestnem 
blagovnem  
prevozu 

Po zaključku projekta obsežne prenove celotne programske podpore za vodenje
raziskovanja o cestnem blagovnem prevozu in z vzpostavitvijo statističnega registra
motornih vozil v predhodnem letu je v letu 2009 sledilo testiranje aplikacije, uskladitev
šifrantov, priprava in dopolnitev navodil za izvajanje vseh delov raziskovanja. Namen
projekta je bil izboljšati tehnično podporo za raziskovanje, saj je bila vsebina raziskovanja že
predhodno v celoti prilagojena mednarodnim zahtevam. 

 S cestnimi tovornimi vozili, registriranimi v Sloveniji, je bilo v tretjem četrtletju 2009 prepeljanih 
skupaj 20,2 milijona ton blaga ter opravljenih 3,4 milijarde tonskih kilometrov. V primerjavi s 
podatki za tretje četrtletje 2008 je bilo prepeljanega za 11 % manj blaga ter opravljenih za 12 % 
manj tonskih kilometrov. V notranjem prevozu, ki predstavlja petino vseh prevozov, je bilo 
prepeljanega za 11 % manj blaga in opravljenih za 2 % manj tonskih kilometrov; v 
mednarodnem prevozu pa je bilo prepeljanega za 9 % manj blaga in opravljenih za 14 % manj 
tonskih kilometrov.91 

Nove objave 

- nova publikacija 

 

- dopolnitve na 
portalu 
SI-STAT 

Poleg že utečenih prvih objav podatkov za celotno področje transporta in po posameznih
panogah je izšla tudi letna publikacija v zbirki Statistične informacije z naslovom
Transport92; v nje so  na enem mestu zbrani statistični podatki iz vseh raziskovanj statistike
transporta za leto 2008. Vsebinsko je bil dopolnjen tudi podatkovni portal SI-STAT:
področje pomorskega transporta je dopolnjeno s tabelami o pristaniškem prometu;  s tem
je to področje transporta podatkovno v celoti zaokroženo. V drugi polovici leta 2009 so bili
vzpostavljeni postopki za dopolnitev mesečnih objav podatkov o registriranih novih
osebnih vozilih. SURS bo podatke o desezoniranih vrednostih objavljal od leta 2010 dalje.
Dopolnitev objave je bila zahteva OECD. 

 Nekaj poudarkov iz publikacije Transport, Slovenija, 200892:  

- V letu 2008 so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu 
skupaj prepeljali slabih 147 milijonov potnikov, to je za četrtino manj kot v letu 2000 in 
hkrati le malo več kot v letu 2007. 

- Za 8 % je porasel letališki mednarodni potniški promet. Največji porast števila potnikov v 
zadnjem letu je bil na relacijah med Slovenijo in Makedonijo (za 44 %) ter med Slovenijo in 
Švico (za 31 %). Največji upad pa je bil zabeležen na relaciji med Slovenijo in Turčijo (za 9 
%). 

- V letu 2008 se je v cestnem prometu zgodilo za četrtino manj nesreč kot leto prej in za 42 % 
manj kot v letu 2000. 

  

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: Direktiva 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o
statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) (32009L0042). 

                     
90 Glej tudi: http://www.ebos.com.cy/skemawebsite/uploadfiles/e-
Maritime%20presentation%20Focal%20Points%20CP%202Dec08.pdf  in 

http://www.skematransport.eu/uploadfiles/SRW2.1%20e-Maritime%20C%20Pipitsoulis.pdf (prevzeto 10. 2. 2010). 
91 Glej Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 3. četrtletje 2009, 12. januar 2010, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2874 (prevzeto 10. 2. 2010). 
92 Glej Transport, Slovenija, 2008, 18. november 2009, Statistična informacija. Dostopno na: 
http://www.stat.si/doc/statinf/22-si-084-0902.pdf  (prevzeto 25. 2. 2010). 
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3.5 TURIZEM 

Pri rednih statističnih raziskovanjih s področja turizma je bilo največ pozornosti namenjene predvsem izboljšanju 
kakovosti statističnega raziskovanja o nastanitvenih zmogljivostih ter prihodih in prenočitvah turistov. V zvezi z
razbremenitvijo poročevalskih enot so potekali razgovori med SURS-om, Ministrstvom za gospodarstvo, Slovensko 
turistično organizacijo in Policijo. V letu 2009 je bila izvedena Anketa o tujih turistih v hotelih in kampih, potekale pa 
so tudi priprave na Anketo o tujih potnikih 2010. 

Metodološke novosti 

- revizija  
nastanitvene 
statistike 

V letu 2009 je SURS začel večjo revizijo statističnega raziskovanja o nastanitvenih
zmogljivostih ter prihodih in prenočitvah turistov (TU/M). Za izvajanje raziskovanja v letu
2010 so pripravljene spremembe pri izboru populacije opazovanja, pri ravnanju z
neodgovorom in pri načinu izkazovanja podatkov. Pri izboru populacije uvaja SURS
nov sistem zbiranja enot opazovanja in statistični prag za sporočanje podatkov; pri
ravnanju z neodgovorom so pripravljeni postopki za vstavljanje (imputacije) manjkajočih
podatkov; za zagotovitev boljše preglednosti statističnih podatkov so za leto 2010
preoblikovane obstoječe vrste objav (Prva objava in podatkovni portal SI-STAT). Ne
glede na izvajanje revizije pa so bili podatki redno objavljeni v publikaciji Prva objava in
tudi na podatkovnem portalu SI-STAT. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

Konec leta 2009 se je začel pod vodstvom Ministrstva za javno upravo projekt, katerega
namen je razbremeniti poročevalske enote, t j. nastanitvene obrate, in sicer tako, da bi
te sporočale potrebne podatke za vse institucije (SURS, Policija, DURS, lokalne turistične
institucije) hkrati in elektronsko. V okviru projekta bo analizirana tudi možnost
postavitve registra nastanitvenih objektov. 

 V letu 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih preko 2.716.000 
prihodov turistov in preko 8.290.000 prenočitev. Število prenočitev je bilo v letu 2009 za 1 % 
manjše kot v letu 2008 (število prenočitev domačih turistov se je povečalo za 6 %, število 
prenočitev tujih turistov pa zmanjšalo za 6 %).93 

Ankete s področja 
turizma 

- anketa o tujih 
turistih 

V letu 2009 je bilo izvedeno statistično raziskovanje Anketa o tujih turistih, ki ga SURS
sicer izvaja vsako tretje leto. Namen raziskovanja je pridobiti podatke o značilnostih
tujih turistov in njihovega bivanja v Sloveniji. Anketiranje je potekalo aprila, junija do
avgusta in decembra. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev septembra načrtovano
anketiranje ni bilo izvedeno. V letu 2009 so bili objavljeni tudi že prvi začasni rezultati te
ankete za april 2009, končni pa bodo v letu 2010. 

 Med tujimi turisti, ki jih je SURS anketiral v slovenskih hotelih v aprilu 2009, je bilo največ 
turistov iz Italije (33 %), sledili so turisti iz Avstrije (14 %), Nemčije (8 %), Hrvaške (6 % ) in 
Srbije (5 %). V hotelih v zdraviliških krajih so med anketiranimi prevladovali turisti iz Avstrije 
(39 %). Največ italijanskih turistov med anketiranimi je prišlo iz naslednjih petih regij: Emilije 
- Romanje (22 %), Lombardije (18 %), Furlanije - Julijske krajine (13 %), Benečije (13 %) in 
Lacija (8 %). Dobra tretjina anketiranih avstrijskih turistov je prišla iz avstrijske Koroške, 
petina pa iz avstrijske Štajerske.94 

- anketa o tujih 
potnikih 

Priprave na Anketo o tujih potnikih, ki bo potekala v aprilu, juliju in avgustu ter oktobru
2010, so se začele konec leta 2009. Metodologija ankete bo podobna kot v letu 2007.
Dodanih bo nekaj manjših sprememb, predvsem v povezavi s turisti, ki v Sloveniji vsaj
enkrat prenočijo. 

Zakonodaja EU Nova uredba o statistiki skupnosti o statistiki turizma, ki naj bi nadomestila trenutno
veljavno direktivo95 v letu 2009, kljub načrtom Eurostata ni bila sprejeta. Vse leto so
potekala usklajevanja s statističnimi uradi držav članic, decembra 2009 pa je bil končni
predlog Uredbe poslan v nadaljnjo proceduro na Evropsko komisijo. 

                     
93 Glej Turizem, Slovenija, december 2009 – začasni podatki, 25. januar 2010, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2905 (prevzeto 25. 2. 2010).  
94 Glej Anketa o tujih turistih, Slovenija, april 2009 – začasni podatki, 17. avgust 2009, Prva objava.  
Dostopno na:  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2548  (prevzeto 25.2.2010). 
95 Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (31995L0057).  
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4. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 
4.1 STRUKTURA IN TIPOLOGIJA KMETIJ 
 (Popis kmetijskih gospodarstev 2010) 

Na področju strukture in tipologije kmetijskih gospodarstev so v letu 2009 potekale predvsem metodološke in 
organizacijsko-tehnične priprave na popis kmetijskih gospodarstev, ki bo v letu 2010. V popisu bodo združeni vsi 
razpoložljivi kakovostni administrativni viri podatkov in terensko zbrani podatki. 

Razvoj 
metodologije 

- Popis kmetijskih 
gospodarstev 

 

SURS je v letu 2009 skladno z novo evropsko zakonodajo96 pripravljal metodologijo in
organizacijo Popisa kmetijskih gospodarstev 2010 ter vzorčnega statističnega
raziskovanja o proizvodnih metodah na kmetijskih gospodarstvih. Uredba o strukturi
kmetij in o raziskovanju metod kmetijske proizvodnje – ta določa obvezne vsebine popisa in
spremljajočega vzorčnega raziskovanja metod kmetijske proizvodnje – je narekovala
sprejetje sporazuma glede zahtev po podatkih na nacionalni ravni. S tem namenom je bilo v
okviru Sosveta za statistiko kmetijstva, gozdarstva in ribištva ustanovljenih več delovnih
skupin, ki so pregledale in predlagale dopolnitve posameznih vsebinskih sklopov popisa in
spremljajočih raziskovanj. 

 Popis bo izveden kot kombinacija terenskega zbiranja podatkov in uporabe obstoječih
administrativnih in statističnih virov. Za izvedbo terenskega zbiranja podatkov je SURS
izvedel zahtevno javno naročilo po odprtem postopku, s katerim je izbral zunanjega
izvajalca. SURS je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
ustanovil medresorsko delovno skupino, ki je pregledala deset administrativnih virov,
katerih lastnik je MKGP, in ocenila, ali so primerni za uporabo v omenjenem popisu. Naloga
skupine je tudi priprava osnutka dogovora o sodelovanju med SURS in MKGP glede
posredovanja in uporabe podatkov ministrstva za statistične namene, s ciljem, da se
razbremenijo poročevalske enote in da se racionalizirajo statistična raziskovanja na SURS-u.
Nekatere administrativne vire podatkov SURS redno uporablja v svojih statističnih
raziskovanjih že od leta 2004, druge pa bo redno uporabljal od leta 2010. Izvedba Popisa
kmetijskih gospodarstev je v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj navedena
kot  ena izmed prednostnih aktivnosti.   

- Statistični 
register 
kmetijskih 
gospodarstev 

 

Jeseni 2009 je SURS v vsebinskem delu dopolnil in posodobil Statistični register kmetijskih
gospodarstev; vloga tega registra je v tem, da  zagotavlja sprotno osvežen vzorčni okvir za
statistična raziskovanja s področja kmetijstva. Dopolnitve so bile pomemben del priprav na
Popis kmetijskih gospodarstev 2010, hkrati pa so bile nujne tudi zaradi nekaterih sprememb
v pripravi drugih statističnih raziskovanj s področja kmetijskih statistik. 

 

 
4.2 KMETIJSKI PRIHODKI IN CENE  

V letu 2009 so bile aktivnosti na področju ekonomskih računov za kmetijstvo namenjene izboljševanju kakovosti 
podatkov, na področju cen pa vzpostavitvi sistema za preračunavanje  kmetijskih cen na bazno leto 2005. 

Ekonomski računi 
v kmetijstvu 

- izboljšanje 
kakovosti  

V letu 2009 je bila posebna pozornost namenjena izboljševanju kakovosti agregatov ekonomskih
računov za kmetijstvo (ERK). Poudarek je bil na izboljševanju strukture potrošnje kmetijske
proizvodnje. Izdelane so bile analize, ki bodo osnova za oceno tržnosti posameznih proizvodov
in njihovo implementacijo v ekonomske račune za kmetijstvo.  

                     
96  Uredba Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva 
(32008R1242). 
Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih 
gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (32008R1166). 
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- primerjava:  
ERK – FADN 

Potekala je primerjava nekaterih pogojno primerljivih makroekonomskih kategorij po
metodologiji ekonomskih računov za kmetijstvo (ERK) s knjigovodskimi podatki kmetij
(FADN). Sodelovanje se bo nadaljevalo na strokovni ravni med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) in SURS-om. 

- primerjava:  
ERK – podatki iz 
nacionalnih 
računov  

Eurostat je pripravil primerjave podatkov ERK in podatkov iz nacionalnih računov. Pri
podatkih za Slovenijo je vrednost  proizvodnje in vmesne potrošnje kmetijstva po konceptih
nacionalnih računov med 6 % in 18 % višja kot po ERK. Glavni razlog je uporaba različne
metodologije oz. pristopa »čiste kmetijske dejavnosti« (ERK) in »organizacijskega pristopa«
(nacionalni računi). 

 Po drugi oceni je realni faktorski dohodek v kmetijstvu na polnovredno delovno moč v letu 2009 
za 15 % nižji kot v letu 2008. Glavni vzrok za to je nižja vrednost kmetijske proizvodnje, ta pa je 
bila posledica padca cen kmetijskih proizvodov. Subvencije so dosegle 70 % vrednosti 
faktorskega dohodka.97 

Statistika cen  
v kmetijstvu 
 

Podatki indeksov cen v kmetijstvu so bili skladno z rednim načrtom dela preračunani od leta
2000 dalje na novo bazno osnovo, ki je povprečje leta 2005. Indeksi cen v kmetijstvu
preračunani na novo bazno leto so bili prvič  objavljeni konec marca 2009.98  

 Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih januarja 2009 so bile za 9,1 % nižje kot decembra 
2008 in za 4,3 % nižje kot januarja 2008.98 

 

 
4.3 RASTLINSKA KMETIJSKA PRIDELAVA IN ŽIVINOREJA  

V okviru spremljanja statistike kmetijske proizvodnje sta bili v letu 2009 sprejeti dve novi uredbi, ki pomenita 
predvsem posodobitev zakonodaje s tega področja. V  metodološkem delu v letu 2009 je bil glavni poudarek na 
načinih spremljanja podatkov, ki bodo v prihodnje pomemben vir za izračune kmetijsko-okoljskih kazalnikov. 

Zakonodaja EU 

- statistika 
rastlinske 
pridelave 

SURS je preko delovnih skupin aktivno sodeloval pri pripravi in sprejemanju nove uredbe o
statistiki rastlinske pridelave (glej V letu 2009 sprejeta zakonodaja v nadaljevanju poglavja).
Uredbo, ki vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti
o rabi kmetijskih zemljišč in proizvodnji rastlinskih pridelkov, sta Evropski parlament in Svet
potrdila v prvi polovici leta 2009 in se bo uporabljala od 1. januarja 2010. Spremembe, ki jih
uveljavlja nova uredba, ne bodo bistveno vplivale na delo SURS-a, saj so bile manjše
prilagoditve v zvezi s potekom raziskovanj že v času sprejemanja uredbe pretehtane v
okviru statističnega sosveta za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. 

- statistika 
sadjarstva 
in  statistika 
vinogradništva 

V okviru zadnjega dela prenove statistične zakonodaje s področja kmetijstva je Eurostat v
letu 2009 podal predlog za novo uredbo s področja statistike trajnih nasadov; ta bo v
prihodnje nadomestila predpise, povezane z  zbiranjem statističnih podatkov o vinogradih
in sadovnjakih. SURS se je v pripravo osnutka aktivno vključil v okviru sodelovanja v
delovnih skupinah Eurostata. 

- statistika porabe 
reprodukcijskega 
materiala in 
mineralnih gnojil 
v kmetijstvu 

Zaradi poznega sprejetja nove uredbe s področja statističnega zbiranja podatkov o
pesticidih (glej V letu 2009 sprejeta zakonodaja v nadaljevanju poglavja), ki nalaga državam
članicam nove obveznosti, je SURS predvideno pripravo strategije o načinih zbiranja
podatkov o porabi sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji v okviru medinstitucionalnega
sodelovanja predvsem s Fitosanitarno upravo RS in okoljskim ministrstvom (MOP) nekoliko
zamaknil, saj je priprava omenjene strategije tesno povezana z oblikovanjem medresorske
delovne skupine, ki jo bo za pripravo nacionalnega programa za to področje koordiniralo
MKGP. Strategija bo tako oblikovana v letu 2010. Uredba določa petletno obdobje, to  bo
začelo veljati z letom 2010, in v okviru tega obdobja bodo  države same izbrale referenčno
obdobje, dolgo eno leto. Za to referenčno obdobje bodo pripravile statistične podatke o

                     
97 Glej Realni dohodek iz kmetijstva- druga ocena, Slovenija, 2009, 29. januar 2010, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2906 (prevzeto 25. 2. 2010). 
98 Glej Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, januar 2009, 27. marec 2009, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2236 (prevzeto 9. 2. 2010). 
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rabi pesticidov za vsak izbran pridelek. Spremljanje porabe pesticidov je ena izmed nalog iz
Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj in bo izvedena v drugi polovici
srednjeročnega obdobja. 

- statistika 
živinoreje 
in mesa 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki živinoreje in mesa99 predstavlja poleg
poenostavitve zakonodaje zaradi združitve treh direktiv v eno tudi napredek v uporabi
administrativnih virov na tem področju. Uredba je SURS-u naložila novo obveznost, in
sicer pripravo nove metode ocenjevanja domačega zakola na letni ravni. Prvi tovrstni
podatki so bili objavljeni maja 2009. 

 Večina zakola prašičev se opravi v klavnicah (slabih 64 %). Prav tako se skoraj ves zakol 
perutnine opravi v klavnicah; zunaj klavnic zakoljejo le slaba 2 % perutnine. Popolnoma 
drugače pa je pri zakolu drobnice, saj se večina ovc in koz zakolje zunaj klavnic, 91 % oziroma 
kar 99 %. Zakol govedi poteka izključno v klavnicah. 100 

Popis vinogradov 

- izvedba z 
administra-
tivnimi viri  

Popis vinogradov 2009 je SURS izpeljal z uporabo administrativnih virov (podatki MKGP in
Fitosanitarne uprave RS (FURS) in tako ravnal skladno z zakonodajo EU in tudi z usmeritvijo
SURS-a glede zmanjševanja administrativnih bremen in stroškov. Začasni podatki
raziskovanja bodo objavljeni konec februarja 2010, končni podatki pa predvidoma junija 2010. 

Novi  
administrativni viri 

- Centralni register  
govedi 

V letu 2009 je SURS dodatno preizkušal obstoječi administrativni vir podatkov – Centralni
register govedi, ki ga vodi MKGP, in sicer v delu podatkov o zakolu govedi v klavnicah.
Rezultat tega je ugotovitev, da SURS lahko poročevalske enote v mesečnem raziskovanju o
zakolu živine v klavnicah dodatno razbremeni v delu poročanja o zakolu govedi.
Razbremenitev je bila že uvedena z januarjem 2010. 

Pilotno 
raziskovanje 

V zvezi s spremljanjem varstva okolja in s pripravami okoljskih kazalnikov ter z metodološko
pripravo na Popis kmetijskih gospodarstev 2010 je SURS v okviru projekta EU (Eurostat
Grants for 2008: Theme 4.07 Pilot Studies on estimating volume of water used for
irrigation) o porabi vode za namakanje v kmetijstvu v letu 2009 izvedel pilotno
raziskovanje, s katerim je bila pripravljena metoda za oceno porabljene vode za
namakanje na kmetijskih gospodarstvih. Poročilo o projektu bo objavljeno na spletnih
straneh SURS v prvi četrtini leta 2010. 

Bilance preskrbe z 
živalskimi 
proizvodi in 
rastlinskimi  
pridelki 
- koledarske in 

tržne 

Bilance proizvodnje in porabe kmetijskih pridelkov so sintetična informacija o obsegu
ponudbe in povpraševanja in v EU sodijo med najpogosteje uporabljene podatke za analizo
razmer na posameznem trgu. Namen prehranskih bilanc je spremljanje tržnih gibanj
kmetijskih pridelkov ter ugotavljanje samooskrbe države. Za različne namene se
pripravljata dve vrsti prehranskih bilanc: koledarske in tržne. Osnova za izdelavo so
statistični podatki kmetijskih statistik, statistike industrije in zunanjetrgovinske statistike.
Pri pripravi SURS sodeluje s Kmetijskim inštitutom Slovenije. 

- nove objave 
na portalu  
SI-STAT 

V letu 2009 so bili na podatkovnem portalu SI-STAT101 objavljeni podatki o naslednjih
bilancah:  

- bilance, izdelane za koledarsko leto: bilanca proizvodnje in porabe žit, krompirja,
sladkorja, zelenjave, riža, mesa  in jajc za obdobje 2000–2008 in 

- bilance, izdelane za proizvodno leto: bilance proizvodnje in porabe žit, krompirja,
sladkorja, zelenjave in riža za obdobje 2000/01–2007/08. 

 Stopnja samooskrbe v Sloveniji je za živalske proizvode precej višja kot za rastlinske proizvode. 
Posebno nizko stopnjo samooskrbe sta v obdobju med 2000 in 2007 izkazovali bilanci zelenjave 
(33 % v letu 2007) in krompirja. Nad 90 % je v povprečju znašala stopnja samooskrbe v bilancah 
mesa in jajc.102 

                     
99 Uredba (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o statistiki živinoreje in mesa ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (32008R1165). 
100 Glej Zakol živine, Slovenija, 2008, 28. maj 2009, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2382 
(prevzeto 25. 2. 20101). 
101 Glej: http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp (prevzeto 25. 2. 2010). 
102 Glej Končne rastlinske in živalske bilance za tržno leto, Slovenija, 2000–2007, 10. november 2009, Prva objava. Dostopno 
na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2748 (prevzeto 25. 2. 2010). 
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Prehranska 
bilanca 

 

V letu 2009 je SURS pripravil večino predvidenih prehranskih bilanc, to je bilanc otroške
hrane, rib, soli, krme, ustekleničene pitne vode ter kave in čaja, za obdobje 2000–2005. Ker
razvojna naloga zahteva delo in sodelovanje več ministrstev in vladnih služb, še ni v celoti
realizirana, zato SURS bilanc še ni objavil. Predvidevamo, da bodo za obdobje 1995–2008
pripravljene in objavljene do konca leta 2010.  

  

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: 

Uredba (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o statistiki rastlinske pridelave ter
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 837/90 in (EGS) št. 959/93 (32009R0543). 

Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o
pesticidih (32009R1185). 
 

 
4.4 RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO  

Na področju statistike ribištva se je nadaljevalo sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
glede prenosa spremljanja ribištva na Ministrstvo in s tem tudi glede razbremenitve  poročevalskih enot. Objavljeni so 
bili ekonomski računi za gozdarstvo. 

Statistike ribištva 

- sodelovanje z 
MKGP 

 

 

V letu 2009 se je nadaljeval proces postopnega prenosa osnovnih statistik s področja
ribištva s SURS na MKGP. Zbiranje podatkov na MKGP zagotavlja Republiki Sloveniji
vzpostavitev podatkovnih baz s podatki, ki bodo popolnoma ustrezali veljavni zakonodaji s
tega področja, vključno z najnovejšimi predpisi. Hkrati bodo ti podatki na voljo domačim in
mednarodnim uporabnikom, vključno z možnostjo dostopa Komisije Evropske skupnosti do
individualnih podatkov. Uvedba novega nacionalnega sistema zbiranja podatkov bistveno
razbremenjuje poročevalske enote, saj so tako dolžne sporočati svoje podatke le eni
instituciji, krepi pa medinstitucionalno sodelovanje pristojnih državnih služb. 

Nova redna naloga 

- ekonomski 
računi za 
gozdarstvo 

 

V letu 2009 so bili ekonomski računi za gozdarstvo redna naloga SURS-a; v okviru te
naloge sta bila izdelana račun proizvodnje in račun dohodka za obdobje 1995–2008 in tudi
objavljena na podatkovnem portalu SI-STAT103. V skladu z vključitvijo gozdarskih računov v
sistem okoljskih in ekonomskih računov za gozdarstvo (Integrated Environmental and
Economic Accounting for Forests - IEEAF104) se je nadaljevalo redno objavljanje podatkov v
septembru 2009 za predhodno leto v tekočih cenah. Osnova za obračun proizvodnje ter
dohodkovnih kazalnikov so podatki gozdarskih ter drugih statistik in podatki zunanjih
institucij. Z računi kaže gozdarstvo kot gospodarska dejavnost celovitejšo podobo, saj ti
omogočajo mednarodno primerljivost dejavnosti, primerjavo gozdarstva z drugimi
dejavnostmi ter znotrajsektorsko analizo posameznih kategorij. 

 V obdobju 2000–2006 se je vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti poviševala in je leta 
2006 znašala 150,0 mio EUR, v letu 2008 pa je po rahlem padcu v 2007 ponovno narasla na 
račun višje vrednosti gozdarskih proizvodov in storitev in je znašala 163,2 mio EUR.105 

 

                     
103 Glej http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp (prevzeto 25. 2. 2010). 
104 Glej http://forestportal.efi.int/view.php?id=1036&pl=31.35 (prevzeto 25. 2. 2010). 
105 Glej Temeljni agregati ekonomskih računov za gozdarstvo (ERG), Slovenija, 2000–2008, 2. oktober 2009, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2674 (prevzeto 25. 2. 2010). 
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5. MEDPODROČNE STATISTIKE 

 
5.1 POSLOVNE TENDENCE  

Izvajanje anket o poslovnih tendencah so poleg rednega dela zaznamovale dejavnosti v zvezi s prehodom na 
uporabo prenovljene klasifikacije dejavnosti SKD 2008. Kako je bila zaznana gospodarska kriza v teh kvalitativnih 
raziskovanjih, pa je bilo prikazano v prispevku106, ki je bil predstavljen na 19. statističnih  dnevih v Radencih. 

Vsebinska in  
tehnična prenova 

V začetku leta 2009 je SURS tehnično in vsebinsko prenovil ankete o poslovnih tendencah.
V okviru vsebinske prenove je natančno pregledal vprašalnike in izločil nekatera vprašanja
pri anketi o trgovini na drobno in gradbeništvu, v okviru tehnične prenove pa je posodobil
celoten proces zajema in obdelave podatkov.  

- razbremenitve 
poročevalskih 
enot 

Posebno pozornost pri letnem osveževanju vzorcev je SURS namenil razbremenitvi
poročevalskih enot. Pri anketi o trgovini na drobno in gradbeništvu je bil zvišan prag za
vstop podjetij v vzorčni okvir in s tem je SURS zmanjšal breme poročanja malim podjetjem. 

Metodološke 
spremembe 

- uvajanje SKD 
2008 

V letu 2009 je SURS nadaljeval aktivnosti, povezane z uvedbo prenovljene klasifikacije
dejavnosti SKD 2008 v ankete o poslovnih tendencah. Podatke po SKD 2008 bo SURS začel
objavljati maja 2010. S tem so bile povezane tudi priprave na preračun časovnih vrst
podatkov po prenovljeni klasifikaciji. 

- sodelovanje z  
DG ECFIN 

V sklopu priprav na uvedbo SKD 2008 je SURS junija 2009 sodeloval tudi na sestanku  delovne
skupine za »lastništvo podatkov in objavo rezultatov» (Task Force Data Ownership and
Publication), ki jo pri Evropski komisiji vodi Generalni direktorat za gospodarske in finančne
zadeve (DG ECFIN). Glavni namen dela skupine je bil priprava predlog k dopolnitvi pogodbe v
zvezi s posredovanjem in objavljanjem podatkov o poslovnih anketah na spletni strani DG
ECFIN107.   

 Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila decembra 2009 glede na dolgoletno povprečje 
nižja za 22 odstotnih točk.108 

 

 
5.2 OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Statistike okolja na SURS zajemajo spremljanje in objavo podatkov s področja voda, odpadkov, elementarnih nesreč, 
investicij za varstvo okolja in okoljskih računov. V letu 2009 je SURS svoje delovanje razširil še na področja računov 
okoljskih izdatkov z razvojem izdatkov za varstvo okolja po okoljskih namenih na državni ravni ter s pridobivanjem in 
obdelavo podatkov s področja okoljskega blaga in storitev. Vsi okoljski  podatki so namenjeni širši javnosti, pa tudi 
zadovoljevanju potreb po podatkih na nacionalni in mednarodni ravni. Na področju okolja SURS od leta 2009 
intenzivno sodeluje tudi z OECD.   

Priprava nove 
zakonodaje 

- statistika 
odpadkov 

V letu 2009 je potekala revizija uredbe za statistiko odpadkov. SURS je sodeloval v delovni
skupini za pripravo sprememb na Eurostatu; te so bile Odboru za evropski statistični
sistem (European Statistical System Committee109 - ESSC) prvič predložene v obravnavo
konec leta 2009. Po predvidevanjih naj bi bila revidirana uredba za statistiko odpadkov
sprejeta v letu 2010. 

                     
106 Glej B. Čertanec, L. Kozina, M. Remec , (2009): Zaznavanje gospodarske krize v anketah o poslovnih tendencah in mnenju 
potrošnikov, prispevek na 19. statističnih dnevih – Radenci, 9.–11. 11. 2009. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Čertanec_Kozina_Remec-Poslovne%20tendence_prispevek.pdf (prevzeto 10. 2. 2010). 
107 Glej: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm (prevzeto 25.2.2010). 
108 Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, december 2009, 28. december 2009, Prva objava. 
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2854  (prevzeto 25. 2. 2010).  
109 Glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_insite/pge_estat/tab_management  (prevzeto 10. 2. 2010). 
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- okoljsko-
ekonomski  
računi 

V letu 2009 je Eurostat začel pripravljati zakonodajo na področju okoljsko-ekonomskih
računov. Marca 2009 je predstavil prvi osnutek zakonodaje; ta je bil do konca leta 2009 kar
nekajkrat dopolnjen. Trenutna različica zakonodaje, ki bo v letu 2010 predložena v
obravnavo Odboru za evropski statistični sistem, zajema tri module – NAMEA emisije v
zrak, okoljske dajatve in račune snovnih tokov. 

Medinstitucionalno 
sodelovanje 

- ARSO − SURS 
 

SURS in Agencija RS za okolje (ARSO) sta tudi v letu 2009 izvajala skupna raziskovanja o
odpadkih in tako razbremenjevala poročevalske enote. Skladno z Dogovorom o
racionalizaciji zbiranja in poenotenja podatkov na področju statistik okolja pa je prenos
podatkov z drugih okoljskih področij potekal v obeh smereh nemoteno in tekoče. Dogovor
je bil dopolnjen še za prenos podatkov o tekočih gorivih, biogorivih ter drugih obnovljivih
gorivih za pogon motornih vozil v cestnem prometu. 

- MOP − SURS V letu 2009 je SURS analiziral podatke o kanalizacijskem sistemu in javnem vodovodu, ki
jih je pridobil od Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Ministrstvo je namreč v letu 2009
začelo zbirati te podatke elektronsko. Iz analize je razvidno, da bo SURS v letu 2010 lahko
prevzemal podatke o javnem vodovodu, medtem ko bodo za prevzemanje podatkov o
kanalizacijskem sistemu potrebna še dodatna usklajevanja in dopolnjevanja.  

 MOP je začel  uvajati tudi spletno sporočanje podatkov o komunalnih odpadkih za izvajalce
javnih služb. Pri tem uvajanju SURS intenzivno sodeluje s strokovnimi nasveti, pri
oblikovanju zastavljenih vprašanj in posredovanju navodil glede kontrol podatkov. V
pripravi je tudi dogovor med MOP in SURS, ki bo točno opredelil posamezne naloge pri
pridobivanju teh podatkov. MOP bo namreč podatke zbral, SURS pa jih bo nato statistično
obdelal in objavil. Po predvidevanjih bi se tako v letu 2010 z enkratnim zbiranjem podatkov
tudi na področju komunalnih odpadkov precej zmanjšala bremena poročevalskih enot.  

- URSZR − SURS V letu 2009 se je nadaljevalo sodelovanje z Upravo za zaščito in reševanje (URSZR) pri
Ministrstvu za obrambo glede možnosti prevzemanja podatkov o škodi, nastali zaradi
elementarnih nesreč.  

 V prihodnjem letu bo SURS pogovore o možnosti prevzemanja podatkov o škodi, nastali
zaradi elementarnih nesreč, razširili še na nekatere druge inštitucije, kot so Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prostor, Gozdarski inštitut, Fitosanitarno uprava itd. 

Razvojni projekti 

- poraba vode v 
kmetijstvu in 
gradbeništvu 

 

SURS je v letu 2009 izvajal pilotno raziskovanje o porabi vode v kmetijstvu in gradbeništvu.
Pilotno raziskovanje je izvajal vzporedno z rednim raziskovanjem o porabi vode v
industriji. Rezultati pilotnega raziskovanja so pokazali, da je bila količina porabljene vode v
kmetijstvu in gradbeništvu glede na industrijo zanemarljiva, zato se je SURS odločil, da teh
dve dejavnosti ne bo vključil v redno raziskovanje in tako ne obremenjuje teh
poročevalskih enot. 

- računi izdatkov 
za varstvo okolja 

Za namene vzpostavljanja računov izdatkov za varstvo okolja je SURS začel dopolnjevati
tabele o okoljskih taksacijah ter vzpostavljati evidence okoljskega blaga in storitev. Na
osnovi evidenc bo SURS iz tabel nacionalnih računov o ponudbi in porabi pridobili finančne
podatke za okoljsko blago in storitve. Delo bo usmerjeno na zbiranje podatkov predvsem s
področja ravnanja z odpadki in upravljanja z odpadnimi vodami. 

- izračun 
kazalnikov 
trajnostnega 
razvoja 

SURS je začel izvajati tudi pilotni projekt za izbor in izračun ključnih kazalnikov trajnostnega
razvoja. V okviru projekta je tako organiziral delavnico, na kateri so sodelovali strokovnjaki
iz domačih in tujih institucij. Rezultat delavnice sta bili postavitev smernic in izdelava
seznama kazalnikov trajnostnega razvoja, ki jih bo SURS v letu 2010 pripravil in objavil v
brošuri Trajnostni razvoj v Sloveniji, ki bo izšla v prvi polovici leta 2010. 

- statistika  
uvoza in izvoza 
odpadkov  

 

SURS je še naprej proučeval, ali so podatki o uvozu in izvozu odpadkov, pridobljeni iz
podatkov zunanje trgovine, primerni za uporabo, in hkrati začel proučevati podatke o
uvozu in izvozu odpadkov, pridobljene od Agencije RS za okolje. Analiza je pokazala, da
podatki zunanje trgovine niso primerni za poročanje o uvozu in izvozu odpadkov
(neujemanje klasifikacij, ki ne omogočajo ločitve na surovine in odpadke), analiza podatkov,
pridobljenih od Agencije RS za okolje, pa se bo nadaljevala še v letu 2010. 
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Izvajanje rednih 
raziskovanj 

- statistika 
odpadkov 

SURS je tudi na področju statistike okolja izvajal redna raziskovanja skladno z letnim
programom. Skupaj z Agencijo RS za okolje (ARSO) so bila izvedena skupna raziskovanja o
industrijskih in komunalnih odpadkih. SURS-u so podatke o količinah in ravnanju s
posebnimi vrstami odpadkov poročali poslovni subjekti, ki jim je Ministrstvo za okolje in
prostor podelilo koncesijo za ravnanje s temi vrstami odpadkov.  

 V Sloveniji je v letu 2008 nastalo 453 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 1,2 kg na 
prebivalca na dan, kar je 3,2-odstotno povečanje glede na leto 2007.110 V proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih je nastalo 6.111.368  ton odpadkov, kar je za 0,7 % manj kot leta 2007. 
Skupna količina predelanih odpadkov v Sloveniji je leta 2008 znašala 5.167.591 ton (21 % več 
glede na leto 2007). Največ je bilo predelanih gradbenih odpadkov, sledili so odpadki kovin, 
plastike in papirja.111 

- statistika 
izdatkov za 
varstvo okolja 

Na področju raziskovanj o izdatkih za varstvo okolja je SURS izvedel več raziskovanji.  V
2009 je SURS sporočal te podatke na Eurostat tudi za strukturno statistiko podjetij (tri
spremenljivke okoljskih izdatkov). Pri industrijskih dejavnostih je SURS tako nadaljeval
izpopolnjevanje metodologije za zbiranje podatkov o taksacijah in subvencijah v zvezi z
okoljem. SURS je v letu 2009 začel s pomočjo seznamov Gospodarske zbornice Slovenije
sestavljati tudi sezname poročevalskih enot za stroške blaga in storitev. 

 V letu 2007 je bila vrednost investicij za varstvo okolja 270 829 tisoč EUR, kar je za skoraj 8 % 
manj kakor leta 2006, vrednost  tekočih izdatkov za varstvo okolja pa 346 597 tisoč EUR, kar je 
5 % več  kot v letu  2006.112 

- statistika  
uporabe vode  

SURS je izvedel vsa redna raziskovanja s področja statistike voda. V letu 2009 je tudi prvič
sodeloval pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima Agencija RS za okolje do Evropske okoljske
agencije. Tako je SURS v vprašalniku WISE (Water Information System for Europe) izpolnil
podatke o vodah, ki jih pridobi s svojimi raziskovanji.  

- okoljski  
satelitski računi 

SURS je izboljšal metodologijo za zbiranje in tudi za  preračunavanje podatkov za račune
emisij v zrak – NAMEA na osnovi najnovejšega priročnika Eurostata (2009). Pripravil je
objavo113 in dopolnil podatke in metodologijo s tega področja na podatkovnem portalu SI-
STAT.  

 Ob upoštevanju dodatnih dopolnil in smernic pri metodologiji za zbiranje in preračun
podatkov računov snovnih tokov v okviru novega priročnika Eurostata (2009) je SURS
dopolnil zbirko podatkov o računih snovnih tokov, pripravil je objavo114 in na podatkovni
portal SI STAT vnesel najnovejše rezultate in dopolnjeno metodologijo. Izpolnil je tudi
Eurostatov vprašalnik za račune snovnih tokov ter pripravil predloge za metodološka
izboljšanja posameznih področij. 

Mednarodno 
sodelovanje 

- Eurostat 

Tudi v letu 2009 je SURS sodeloval na vseh rednih sestankih delovnih skupin za področje
okolja. Prav tako je bil v letu 2009 tudi član posebne strokovne skupine za pripravo revizije
uredbe za statistiko odpadkov ter posebnih strokovnih skupin za izvedbo oziroma
dopolnitev okoljskih računov na področju emisij v zrak in snovnih tokov. 

- OECD 

 

V okviru priprav na vstop Slovenije v OECD je SURS sodeloval na večini sestankov,
organiziranih na okoljskem področju − v Parizu in tudi doma. Predstavnica SURS-a pa je bila
v začetku leta 2009 tudi imenovana v slovensko delegacijo, ki je na zaslišanju v OECD
predstavila in zagovarjala stališče Slovenije glede sprejemanja in uveljavljanja odločb in
priporočil OECD na področju ravnanja z odpadki. 

                     
110 Glej Javni odvoz in odlagališča odpadkov, Slovenija, 2008, 24. september 2009, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2636 (prevzeto 10. 2. 2010).   
111 Glej Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, Slovenija, 2008. 6. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2679  (prevzeto 10. 2. 2010).  
112 Glej Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, Slovenija, 2007, 16. julij 
2009, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2497 (prevzeto 10. 2. 2010).  
113 Glej NAMEA – emisije v zrak, Slovenija, 2007, 29. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2722  (prevzeto 10.2.2010). 
114 Glej Računi snovnih tokov – kazalniki NVS, DPS in FTB, Slovenija, 2008, 17. december 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2836 (prevzeto 10. 2. 2010). 
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- sodelovanje na 
mednarodnih 
konferencah 

V letu 2009 je SURS sodeloval na mednarodni konferenci »Okoljski računi in kazalniki
trajnostnega razvoja«, ki je potekala v Pragi konec aprila 2009. SURS je v svojem prispevku
prikazal razčlenitev izračuna snovnih tokov, ki je bila izdelana v okviru pilotnega projekta za
račune snovnih tokov v letu 2008 (omenjeni projekt   je financiral Eurostat.  

Nova publikacija 

 

SURS je konec leta 2009 izdal brošuro z naslovom Okoljski kazalniki za Slovenijo115. V njej
so strnjeno predstavljeni okoljski kazalniki s področja zraka, vode, odpadkov, investicij za
varstvo okolja, energetike in prometa, ki so zaradi svoje preprostosti in sporočilnosti zelo
uporabni za spremljanje stanja v okolju. Za boljšo predstavo stanja v Sloveniji je podana tudi
mednarodna primerjava v okviru EU-27. 

 

 
5.3 REGIONALNE STATISTIKE  

Statistični urad zagotavlja, posreduje in objavlja podatke iz različnih statističnih vsebinskih področij na 
najpomembnejših regionalnih ravneh, tj. po statističnih regijah, upravnih enotah in občinah. Pri tem si prizadeva 
čimbolj slediti potrebam uporabnikov, saj se zaveda, da pri načrtovanju in spremljanju najrazličnejših razvojnih politik 
niso dovolj le podatki na državni ravni, ampak so potrebni tudi podatki na najnižjih možnih teritorialnih ravneh. 

Regionalni podatki 
v publikacijah  

- Slovenske regije 
v številkah 

SURS splošni in strokovni javnosti letno predstavlja v publikaciji z naslovom Slovenske
regije v številkah116 regionalne podatke in kazalnike, ki kažejo razlike in podobnosti
slovenskih regij. V tokratni izdaji sta poleg statističnih regij prvič predstavljeni tudi
kohezijski regiji. Podatki in kazalniki so prikazani v preglednicah, na grafikonih in kartah ter
predstavljeni tudi opisno. 

- Slovenske  
občine  
v številkah 

SURS je izdal tudi novo publikacijo z naslovom Slovenske občine v številkah117. V njej splošni
in tudi strokovni javnosti zagotavlja podatke na lokalni ravni za vseh 210 slovenskih občin.
Poleg podatkov so v publikaciji grafično, tabelarično in kartografsko predstavljeni tudi
primerljivi kazalniki. 

Regionalni podatki 
v podatkovnih 
zbirkah 

Na podatkovnem portalu SI-STAT118 je SURS objavljal regionalne podatke za tista
vsebinska področja, na katerih je izkazovanje tovrstnih podatkov mogoče objaviti skladno s
pravili posredovanja in izkazovanja podatkov. Uporabnikom zagotavljamo podatke na ravni
kohezijskih  regij, statističnih regij, občin in naselij. 

- podatkovna  
baza Krajevna 
imena 

Objavljeni so novi podatki o naseljih in ulicah v podatkovni bazi Krajevnih imen; ta je od
leta 2006 dostopna na spletni strani119 ter omogoča interaktivno iskanje in pregledovanje
med obstoječimi naselji in ulicami v Sloveniji. Posodobljeni so bili tudi podatki o površini in
opombe o teritorialnih spremembah naselij, poleg popisnih podatkov o prebivalcih pa so bili
dodani tudi registrski podatki o prebivalcih po stanju 31. decembra 2008. 

Geokodirane 
podatkovne zbirke  

V letu 2009 je SURS pripravil vrsto tematskih kart za zunanje uporabnike, hkrati pa je ta
način objave podatkov in kazalnikov uporabil v svojih objavah. V letu 2009 je tako objavo
dopolnil s posebno spletno aplikacijo120, ki uporabnikom omogoča dostop do različnih
tematskih kart, vključno s preglednicami za daljše časovne vrste. SURS posreduje podatke v
skladu s pravili posredovanja in izkazovanja podatkov tudi na hierarhičnih mrežah. Skupaj z
Geodetsko upravo RS in Geodetskim inštitutom je bila v letu 2008 v skladu z direktivo
INSPIRE pripravljena nacionalna hierarhična mreža. 

                     
115 Glej Okoljski kazalniki za Slovenijo, december 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/okolje2009-SLO.pdf  
(prevzeto 10.2.2010). 
116 Glej Slovenske regije v številkah 2009, 31. marec 2009, Posebna objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2247  (prevzeto 10.2.2010).  
117 Glej Slovenske občine v številkah 2009, 29. maj 2009, Posebna objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2376  (prevzeto 10.2.2010). 
118 Glej http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp (prevzeto 10. 2. 2010). 
119 Glej Krajevna imena na: http://www.stat.si/KrajevnaImena  (prevzeto 10. 2. 2010). 
120 Glej Tematska kartografija na: http://www.stat.si/TematskaKartografija/  (prevzeto 10. 2. 2010). 
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- Interaktivni 
statistični atlas 
Slovenije 

V letu 2009 je bilo objavljeno novo spletno orodje Interaktivni statistični atlas
Slovenije121. S tem orodjem Statistični urad Republike Slovenije širi nabor spletnih storitev
za najširšo javnost in jo vabi k odkrivanju razlik med slovenskimi regijami in občinami s
pomočjo statističnih podatkov. Orodje omogoča izbor vsebine, izbor teritorialne ravni
(statistične regije ali občine) in prikaz podatkov za različna leta. Prikaz meja statističnih regij
in občin odraža tudi spremembe območij v posameznih letih.  

 V prvi polovici leta delovanja si je Interaktivni statistični atlas Slovenije ogledalo skoraj 3.000 
različnih uporabnikov iz 48 držav, od tega 85 % iz Slovenije. 

Mednarodno 
sodelovanje 

- Evropski forum 
za geostatistiko 

SURS dejavno sodeluje v Evropskem forumu za geostatistike, ki povezuje strokovnjake
evropskih statističnih uradov in geodetskih uprav ter predstavnike Eurostata in drugih
evropskih ustanov. Ti se ukvarjajo s politikami upravljanja prostora za vzpostavitev sistema
usklajenih geostatistik na evropski ravni, ki bi predstavljal infrastrukturo za prikaz prostorskih
statističnih podatkov visoke ločljivosti. Forum je pomemben tudi zaradi izmenjave izkušenj s
področij obdelave, izkazovanja in prikazovanja geostatističnih podatkov.  

- Konferenca 
evropskih 
statistikov 

SURS je povabljen na Konferenco evropskih statistikov (CES) o prostorskih statistikah. V
sklopu vabljenih referatov bo predstavil prispevek o vzpostavitvi nacionalne hierarhične
mreže in izzivih, povezanih s tem.  

 

 
5.4 ZNANOST IN TEHNOLOGIJA 

Skladno z letnim programom raziskovanj so bila izvedena vsa predvidena raziskovanja s področja raziskovalno-
razvojne dejavnosti in inovacij. Upoštevana so bila določila prenovljenih klasifikacij. V drugem polletju 2009 je SURS
začel priprave na pilotno raziskovanje o karieri doktorjev znanosti.   

Izvajanje rednih 
raziskovanj 

- raziskovalno -
razvojna 
dejavnost 

Raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) po sektorjih izvajanja za referenčno
leto 2008 in o državnih proračunskih sredstvih za RRD za leto 2008 (končni proračun) in za
leto 2009 (začasni proračun) so bila izvedena v skladu s prenovljeno mednarodno
klasifikacijo družbeno-ekonomskih ciljev – NABS 2007122 (Nomenclature for the Analysis
and Comparison of Scientific Programmes and Budgets) in prvič tudi v skladu s prenovljeno
klasifikacijo področij znanosti – FOS123 (Fields of science). Podatki so bili objavljeni v
publikaciji Prva objava, podrobnejši podatki pa bodo objavljeni še v začetku leta 2010 v
publikaciji Statistična informacija ter na podatkovnem portalu SI-STAT. 

 V letu 2008 je bilo za raziskovalno-razvojno dejavnost  namenjenih 616,9 milijona EUR bruto 
domačih izdatkov ali 1,66 % slovenskega bruto domačega proizvoda. Več kot tri petine 
finančnih sredstev so k vsem bruto domačim izdatkom za raziskovalno-razvojno dejavnost 
prispevale gospodarske družbe.124 

- inovacijska 
dejavnost 

V letu 2009 je bilo izvedeno tudi dveletno raziskovanje o inovacijski dejavnosti za obdobje
2006–2008. Podatki bodo objavljeni spomladi 2010. 

Metodološke 
novosti 

SURS je v jeseni 2009 pripravil izhodišča za izvedbo pilotnega raziskovanja o karieri
doktorjev znanosti v Sloveniji; izvedeno bo v letu 2010; sofinancirano bo tudi s sredstvi
Evropske komisije. S tem raziskovanjem naj bi pridobili mednarodno primerljive podatke o
doktorjih znanosti (osebni podatki, izobrazba, zaposlitev), o njihovih načrtih glede
prihodnje zaposlitve, o njihovi mobilnosti in kariernih izkušnjah. V skladu s SURS-ovo
strategijo za kar najmanjše obremenjevanje poročevalskih enot bo raziskovanje temeljilo na

                     
121 Glej: http://www.stat.si/iatlas.asp (prevzeto 10. 2. 2010). 
122 Glej: http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Informe-UE-nueva-clasificacion-NABS_en.pdf  
(prevzeto 10. 2. 2010). 
123 Glej: http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf (prevzeto 10. 2. 2010). 
124 Glej Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2008 - končni podatki, 6. november 2009, Prva objava.  
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2742  (prevzeto 10. 2. 2010). 
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kombinaciji podatkov iz obstoječih podatkovnih virov in podatkov, pridobljenih s
posebno anketo. Rezultati bodo na voljo predvidoma spomladi leta 2011. 

Mednarodno 
sodelovanje 

Glede na predvidene metodološke dopolnitve v raziskovanjih s področja raziskovalno-
razvojne dejavnosti, ki bodo povezane z izboljšanjem spremljanja internacionalizacije
raziskovalno-razvojne dejavnosti in z zagotavljanjem ustreznejših vhodnih podatkov za
potrebe nacionalnih računov, so bili Eurostatu posredovani metapodatki in podrobnejši
podatki (npr. o zaposlenih in financiranju raziskovalno-razvojne dejavnosti) na podlagi
posebnih vprašalnikov. Načrtovane metodološke dopolnitve bodo v prihodnje zahtevale
tudi prilagoditve v obstoječih statističnih vprašalnikih s tega področja. 

 

 
5.5 INFORMACIJSKA DRUŽBA 

Evropska komisija je začela  pregledovati in prenavljati iztekajoči se primerjalni okvir 'i2010', ki je temeljil na enako 
poimenovani strategiji razvoja informacijske družbe. Na podlagi novih potreb in razvoja ponudbe storitev in 
povpraševanja po njih na internetu so bili obstoječi kazalniki posodobljeni, oblikovan je bil nov primerjalni okvir z 
imenom 'Digitalna Evropa'. 

Posodobljena 
zakonodaja 

 

Evropski parlament in Svet sta septembra 2009 sprejela uredbo o statističnih podatkih
Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (glej V letu 2009 sprejeta zakonodaja v
nadaljevanju poglavja), katere narava je skladna s hitrim razvojem informacijske družbe in
posledično tudi z nujnim posodabljanjem seznama tem, ki se proučujejo s statističnimi
raziskovanji. Ta uredba bo veljala naslednjih 10 let in bo tudi v prihodnosti omogočila
zbiranje harmoniziranih statistik s področja informacijske družbe. 

Metodološke 
novosti 

- raziskovanji o 
uporabi IKT s 
priložnostnimi 
moduli 

Tudi v letu 2009 je SURS s pomočjo evropskih sredstev izvedel letni raziskovanji o uporabi
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in pri posameznikih ter v
podjetjih in v finančnem sektorju. Pri obeh raziskovanjih so bila v priložnostnih modulih
dodana še vprašanja o e-trgovanju prek interneta. Pri raziskovanju o uporabi IKT v
podjetjih in v finančnem sektorju je bil leta 2009 opravljen prehod na novo klasifikacijo
dejavnosti SKD 2008. Hkrati so bile v raziskovanje vključene nekatere nove dejavnosti. Da
bi bila mogoča primerljivost podatkov iz preteklih let, je bil opravljen zgodovinski preračun
temeljnih kazalnikov za spremljanje razvoja pri uporabi IKT v podjetjih od leta 2004 do leta
2008. Glavni rezultati raziskovanj so bili objavljeni v Prvi objavi, podrobni pa na
podatkovnem portalu SI-STAT.125 

 Lastni profil v spletnih socialnih omrežjih je ustvarjalo ali urejalo 22 % posameznikov (med 
moškimi 23 %, med ženskami 22 %).126 

V mikropodjetjih je v letu 2009 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljalo računalnik z 
internetnim dostopom 51 % zaposlenih oseb (58 % zaposlenih v teh podjetjih pa je pri svojem 
delu uporabljajo računalnike). V malih podjetjih je bilo takih zaposlenih, ki so uporabljali 
računalnik z internetnim dostopom 45 %, v srednje velikih 44 %, v velikih podjetjih pa 39 %.127 

Mednarodno 
sodelovanje 

- EK 

SURS je sodeloval na sestankih v organizaciji Evropske komisije (EK) glede oblikovanja
novega primerjalnega okvira z imenom 'Digitalna Evropa'128. Namen primerjalnega okvira
je spremljanje razvoja informacijske družbe. Digitalna Evropa je naslednica strategije i2010.  

- Eurostat Kot že več let zapored je SURS tudi v letu 2009 aktivno sodeloval v Eurostatovi posebni
delovni skupini za pripravo osnutka vprašalnika za raziskovanje IKT v podjetjih. V letu 2011
bo v raziskovanju poudarek na uporabi storitev e-uprave. 

                     
125 Glej http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp (prevzeto 26. 1. 2010).   
126 Glej Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2009, 5. oktober 2009, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2670 (prevzeto 26. 1. 2010). 
127 Glej Uporaba interneta v podjetjih, podrobni podatki, Slovenija, 2009, 27. november 2009, E-objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2791 (prevzeto 3.  3. 2010).  
128 Glej: http://ec.europa.eu/information_society/topics/reding-lisbon/index_en.htm  (prevzeto 10. 2. 2010). 
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- OECD SURS je sodeloval tudi v delovni skupini za kazalnike informacijske družbe pri OECD,
predvsem pri pripravi predloga nove definicije e-trgovanja pri podjetjih. 

Nove objave Na področju poštnih storitev in elektronskih komunikacij so bila redno izvedena vsa
raziskovanja. Maja 2009 so bili podatki prvič objavljeni tudi na podatkovnem portalu SI-
STAT129. 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja:  

Uredba (ES) št. 1006/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (32009R1006). 

Uredba Komisije (ES) št. 1023/2009 z dne 29. oktobra 2009 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (32009R1023). 

 

                     
129 Glej http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp (prevzeto 10. 2. 2010). 
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6. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA 

6.1 PRAVNI OKVIR DELOVANJA 

Zakonska in druga 
pravna podlaga: 

- nacionalna 

 

V obdobju, ki ga zajema poročilo, so bile za izvajanje statističnih storitev temeljne
naslednje nacionalne pravne podlage: 

- Zakon o državni statistiki130 (Uradni list RS, št. 45/1995 in 9/2001), 

- Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008–2012131 (Uradni list RS, št. 
119/2007), 

- Letni program statističnih raziskovanj za 2009132 (Uradni list RS, št. 114/2008, 35/2009 
in 51/2009), 

- Prednostne naloge državne statistike v letu 2009133 (obravnaval Statistični svet RS na 
27. redni seji 29. 10. 2008), 

- uredbe s področja standardnih klasifikacij131, interni akti SURS134, dogovori in 
sporazumi o medinstitucionalnem sodelovanju. 

 Sprejet je bil Letni program statističnih raziskovanj za 2010135 (Uradni list RS, št. 93/2009).
Statistični svet RS je na 30. redni seji 22. 10. 2009 obravnaval Prednostne naloge državne
statistike v letu 2010136. 

- evropska Spomladi 2009 je bila sprejeta Uredba o evropski statistiki (glej V letu 2009 sprejeta
zakonodaja na koncu tega poglavja); to je krovna uredba, ki ureja delovanje evropskega
statističnega sistema (ESS). Najpomembnejše novosti, ki jih določa uredba, so: partnerstvo
je odnos med Eurostatom (EK) in nacionalnimi statističnimi uradi; ustanovitev Odbora ESS
(nadomestil je Statistični programski odbor); ta deluje v dveh funkcijah, in sicer sprejema
izvedbeno zakonodajo in določa strokovne smernice delovanja ESS; ustanavljanje omrežij
(ESS net) sodelovanja za izmenjavo znanja, skupnih orodij ipd.; ureja standarde glede
prenosa zaupnih podatkov − znotraj ESS in tudi z Evropskim sistemom centralnih bank
(ESCB). 

 Državna statistika pri svojem delu deluje tudi skladno z zakonodajo Skupnosti za
posamezna statistična področja, posamezni akti pa so navedeni v vsakem aktualnem
letnem programu statističnih raziskovanj pri posameznih raziskovanjih. V letu 2009 je bilo
potrjenih 38 aktov; ti so navedeni v tem poročilu pri posameznih področjih in tudi na
Eurostatovih spletnih straneh137. 

 Jeseni 2009 je Svet EU sprejel Uredbo o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske
centralne banke (glej V letu 2009 sprejeta zakonodaja na koncu tega poglavja); ta uredba
dopolnjuje osnovno uredbo iz leta 1998, in sicer  predvsem v delu, ki določa obseg zahtev
za poročanje, varstvo in uporabo zaupnih statističnih informacij, določa tudi standarde

                     
130 Glej Zakonski okvir slovenske državne statistike. Dostopno na: http://www.stat.si/drz_stat_zakonski.asp  (prevzeto 26. 1. 2010).  
131 Glej Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008–2012. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/drzstat/SPSR-slo.pdf  
(prevzeto 26. 1. 2010).  
132 Glej Letni programi statističnih raziskovanj. Dostopno na: http://www.stat.si/drz_stat_letni_program_2.asp (prevzeto 26. 1. 
2010). 
133 Glej Prednostne naloge državne statistike v letu 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/drzstat/Prednostne_naloge.pdf   
(prevzeto 26. 1. 2010). 
134 Glej Notranji pravilniki in predpisi. Dostopno na: http://www.stat.si/stat_notranji.asp  (prevzeto 26. 1. 2010). 
135 Glej Letni program statističnih raziskovanj za 2010. Dostopno na: http://www.stat.si/drz_stat_letni_program.asp  
(prevzeto 26. 1. 2010). 
136 Glej Prednostne naloge državne statistike v letu 2010. Dostopno na: http://www.stat.si/PrikaziDatoteko.aspx?id=3216 
(prevzeto 25. 2. 2010). 
137 Glej http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/european_framework/legislation_in_force  
(prevzeto 15. 3. 2010). 
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kakovosti, sodelovanja z ESS, izmenjavo podatkov, upoštevanje bremen in stroškov
poročevalskih enot. V Sloveniji uredba določa delovanje Banke Slovenije v statističnem
sistemu ESCB. 

Dogovori o med-
institucionalnem 
sodelovanju 

 

Dogovori o medinstitucionalnem sodelovanju urejajo vprašanja organizacije, vsebine,
pravne zaščite, tehnični protokoli pa natančneje določajo prenos podatkov med vpletenima
institucijama. Dogovori so zlasti pomembni v skrbi za zmanjševanje bremen poročevalskih
enot in pri vpeljavi uporabe administrativnih virov. Podpisani dogovori zagotavljajo varstvo
statističnih podatkov in skrb za njihovo kakovost, poleg tega pa so za SURS zagotovilo
nepretrgane oskrbe s potrebnimi podatki in stalnosti podatkovnih vrst. 

V letu 2009 je  
SURS sklenil 
naslednje  
dogovore in 
protokole: 

 

- Protokol o tehničnem prevzemu podatkov o mejnem blagovnem prometu v okviru 
izmenjave podatkov med Carinsko upravo RS in SURS, 19. januar 2009;  

- Aneks k Dogovoru o izmenjavi podatkov, ki je bil 27. marca 2008 sklenjen z Davčno upravo 
RS, 29. januar 2009; 

- Protokol o tehničnem prevzemu podatkov o mejnem prometu v okviru izmenjave 
podatkov med Policijo in SURS, 16. marec 2009; 

- Dogovor o posredovanju in uporabi podatkov za statistične namene z Zavodom RS za 
zaposlovanje, 20. marec 2009; 

- Aneks št. 1 k Dogovoru o posredovanju podatkov, ki je bil z 31. avgusta 2007 sklenjen z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje, 20. marec 2009; 

- Dogovor o sodelovanju pri posredovanju osebnih podatkov o upravičencih do 
subvencionirane najemnine z Ministrstvom za okolje in prostor, 27. marec 2009; 

- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju statističnega raziskovanja o štipendiranju dijakov in 
študentov (ŠOL-ŠTIP) z Ministrstvom za šolstvo in šport, 27. marec 2009;Dogovor o 
posredovanju in uporabi podatkov o štipendiranju dijakov in študentov za statistične 
namene z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 1. april 2009; 

- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju statističnega raziskovanja "Anketa o stroških dela 
2008" z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 7. april 
2009; 

- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju statističnega raziskovanja "Vprašalnik o štipendiranju 
dijakov in študentov ŠOL-ŠTIP" z Ministrstvom za obrambo RS, 27. maj 2009; 

- Tehnični protokol o posredovanju podatkov iz davčnega obračuna akontacije dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti z Davčno upravo RS, 26. junij 2009; 

- Aneks št. 1  k Dogovoru o partnerskem sodelovanju pri izvedbi ankete med tujimi turisti v 
Sloveniji v letu 2009 s Slovensko turistično organizacijo, 17. julij 2009; 

- Dogovor o posredovanju in uporabi podatkov iz centralnega registra nematerializiranih 
vrednostnih papirjev s Centralno klirinško depotno družbo, 6. oktober 2009; 

- Dogovor o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik med 
Statističnim uradom RS, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance, 16. december 2009. 

  

V letu 2009 sprejeta zakonodaja:  

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter 
razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na 
Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa 
Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (32009R0223). 

Uredba Sveta (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih 
informacij s strani Evropske centralne banke (32009R0951). 
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 6.2 KLASIFIKACIJE 

Klasifikacije so eden izmed osnovnih statističnih standardov, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju in izkazovanju podatkov. Z uporabo klasifikacij so podatki lahko primerljivi krajevno in časovno. Državna 
statistika uporablja standardne klasifikacije, ki jih določi vlada z uredbami, poleg tega pa so v uporabi tudi 
klasifikacije, ki so predpisane kot statistični standard z metodološkimi navodili.  

 6.2.1 Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 

Objave po  
SKD 2008  

V prvih mesecih 2009 je Statistični urad skladno z revidirano Standardno klasifikacijo
dejavnosti SKD 2008138 prvič objavil različne kratkoročne kazalnike, kasneje v letu pa tudi
rezultate iz večine letnih raziskovanj. Za kratkoročna raziskovanja so bile objavljene tudi
časovne vrste podatkov, večinoma od leta 2000 dalje (glej tudi poglavje 3.2 Kratkoročne
poslovne statistike tega Poročila). Podatki so bili objavljeni hkrati na podatkovnem portalu
SI-STAT in v zbirki Prva objava. 

Pomoč 
uporabnikom 

V skladu z določbami uredbe o klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/2007,
17/2008) je SURS tudi v letu 2009 uporabnikom (poslovni subjekti, ministrstva, AJPES s
svojimi izpostavami, zbornice in druge institucije) nudil podporo v zvezi s pravilnim
razvrščanjem enot PRS po dejavnosti. 

 6.2.2 Druge ekonomske klasifikacije  

CPA 2008 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (Classification of Products by Activity – CPA) je
evropska klasifikacija proizvodov po dejavnosti, pri čemer je  proizvod  fizični proizvod ali
storitev kot produkt neke dejavnosti. CPA 2008, ki podrobneje členi klasifikacijo NACE Rev.
2 (nacionalna različica je SKD 2008),  je usklajena z najnovejšo različico sorodne klasifikacije
Statističnega urada Združenih narodov Central Product Classification Version 2 (CPC Ver.
2). V drugi polovici leta  2009 je Eurostat objavil končno različico metodoloških pojasnil k
CPA 2008 (CPA 2008 Introductory Guidelines139), ki so metodološki pripomoček za
razvrščanje proizvodov in storitev po dejavnosti. Prevod metodoloških pojasnil, ki bodo
sestavni del slovenske publikacije CPA 2008, bo pripravljen v prvi polovici leta 2010. 

Klasifikacije za 
statistike zunanje 
trgovine 

SURS je prilagodil šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2009 letnim
spremembam Kombinirane nomenklature. Različice tega šifranta so bile objavljene tudi v
Klasju – strežniku za statistične klasifikacije140. Med drugim je SURS v letu 2009 prilagodil
tudi povezovalni šifrant med Kombinirano nomenklaturo in drugimi klasifikacijami (npr.
Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija - SMTK, SKD 2008 ipd.), ki se uporabljajo
za prikaz podatkov o statistiki blagovne menjave Slovenije. Na mednarodnem področju je
SURS na sestankih Odbora za carinski zakonik − Oddelka za tarifno in statistično
nomenklaturo − teh se je redno udeleževal − aktivno sodeloval pri pripravi Kombinirane
nomenklature za leto 2010. 

NIP 2008 SURS je v začetku leta izdal publikacijo Nomenklatura industrijskih proizvodov 2008141 (NIP
2008); ta je skladno s primerljivo evropsko nomenklaturo (PRODCOM) prilagojena novi
različici Standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008 oz. Nace Rev.2. NIP je v uporabi  pri
Letnem raziskovanju o industrijski proizvodnji. Omenjena publikacija je izšla v knjižni zbirki
Klasifikacije142. 

                     
138 Glej posebno spletno stran Statističnega urada: http://www.stat.si/skd_nace_2008.asp (prevzeto 25.2.2010). 
139 Glej: http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/CPA%202008%20introductory%20guidelines%20-%20EN.pdf 
(prevzeto 3.3.2010). 
140 Glej KLASJE - strežnik za statistične klasifikacije: http://www.stat.si/klasje/klasje.asp (prevzeto 25. 2. 2010). 
141 Glej Nomenklatura industrijskih proizvodov 2008, št. 10/2009. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/NIP_2008.pdf 
(prevzeto 25. 2. 2010). 
142 Glej posebno spletno stran Statističnega urada: http://www.stat.si/publikacije/pub_klasifikacije.asp (prevzeto 19.4.2010). 
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 6.2.3 Klasifikacije na področju socialnih statistik  

 

SURS koordinira in izvaja uvajanje KLASIUS-a v administrativno okolje in statistična
raziskovanja na podlagi Dogovora o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a v uporabo143. V
letu 2009 je SURS nadaljeval intenzivno sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in institucijami.
V glavnini so bile zaključene aktivnosti uvedbe KLASIUS-a v postopke sprejemanja –
akreditacije programov in v vodenje evidenc aktivnih programov. To je SURS-u omogočilo,
da je začel prevzemati podatke o programih, ki so jim bile kode po KLASIUS-u določene v
izvornem administrativnem okolju. 

 Začele so se aktivnosti na področju izgradnje nove statistične zbirke aktivnosti/izidov
izobraževanja. SURS je v letu 2009 začel tudi  intenzivno uporabljati KLASIUS v statističnih
raziskovanjih in v statističnih zbirkah. To uvajanje poteka na različne načine, in sicer v
odvisnosti od vira in od zahtevane ravni podrobnosti  podatka o izobrazbi. SURS je pripravil
tudi metodologijo za pretvorbo podatkov o izobrazbi oseb v Statističnem registru delovno
aktivnega prebivalstva (SRDAP).  

Standardna 
klasifikacija 
poklicev – SKP-08 

Mednarodna organizacija dela (ILO) je decembra 2007 sprejela Mednarodno standardno
klasifikacijo poklicev – ISCO-08, ki nadomešča ISCO-88. Eurostat je na statistične urade
naslovil priporočilo, naj države članice EU pri sporočanju podatkov v zvezi s poklicem
uporabljajo ISCO-08 ali nacionalno klasifikacijo, ki jo je mogoče prevesti v ISCO-08.
Uvajanja se je lotil tudi SURS in v letu 2009 pripravljal slovensko različico klasifikacije in jo
usklajeval z medresorsko koordinacijsko skupino in večjimi uporabniki, predvsem z
Zavodom RS za zaposlovanje. Slovenska različica klasifikacije se bo imenovala SKP-08 in
bo sledila strukturi mednarodne klasifikacije poklicev ISCO-08, obenem pa upoštevala tudi
nekatere nacionalne posebnosti. Vladna uredba o SKP-08 bo sprejeta predvidoma konec
junija 2010, klasifikacija pa se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2011. 

 6.2.4 Klasifikacija vezane na upravno teritorialno razdelitev 

 V letu 2009 so bile tekoče vzdrževane vse klasifikacije, vezane na upravno teritorialno
razdelitev, ki jih Statistični urad uporablja v postopku zbiranja, evidentiranja, obdelovanja,
analiziranja, posredovanja in izkazovanja statističnih podatkov (Standardna klasifikacija
teritorialnih enot144, Šifrant mestnih naselij, Šifrant tujih držav po standardu ISO 3166). 

 Spremembe klasifikacije statističnih teritorialnih enot  v EU145 (NUTS) so predvidene v letu 
2010. Glede na triletni cikel spreminjanja omenjene uredbe bi se spremembe morale dogoditi že 
v letu 2009, vendar je Evropska komisija postopek za eno leto preložila. 

 

V letu 2009 sprejeta zakonodaja: Uredba Komisije (ES) št. 1022/2009 z dne 29. oktobra 2009 o spremembi
uredb (ES) št. 1738/2005, (ES) št. 698/2006 in (ES) št. 377/2008 glede Mednarodne standardne klasifikacije
poklicev (ISCO) (32009R1022). 

 

6.3 KAKOVOST 
Delo na področju celostnega obvladovanja kakovosti postaja z zahtevami po vse bolj učinkovitem opravljanju nalog 
vse pomembnejše, krepi pa se tudi sodelovanje na tem področju znotraj evropskega statističnega sistema in širše. 
Skrb za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko je eden izmed glavnih strateških ciljev SURS-a v 
okviru trenutno veljavnega srednjeročnega programa statističnih raziskovanj. Glavne aktivnosti na tem področju 

                     
143 Dogovor o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a so na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006), v letu 2007 podpisali SURS, MŠŠ, MVZT in MDDSZ.  Dostopno na: 
http://www.stat.si/Klasius/Docs/DOGOVOR_KLASIUS.pdf (prevzeto 25. 2. 2010).     
144 Glej Standardna klasifikacija teritorialnih enot na: http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_SKTE.asp (prevzeto 26. 1 2010). 
145 Glej Klasifikacija statističnih teritorialnih enot v EU  - NUTS na: http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_NUTS.asp  
(prevzeto 26. 1. 2010). 
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obsegajo spremljanje in uvajanje elementov Kodeksa ravnanja evropske statistike, merjenje kakovosti statističnih 
raziskovanj preko obsežnejših in skrajšanih poročil o kakovosti ter spremljanje zadovoljstva uporabnikov. Poleg 
omenjenih rednih aktivnosti poteka tudi intenziven razvoj področja kakovosti, v katerem SURS aktivno sodeluje v 
različnih mednarodnih aktivnostih. 

6.3.1 Celostno obvladovanje kakovosti z uvajanjem Kodeksa ravnanja 
evropske statistike 

Uvajanje Kodeksa 
in spremljanje 
njegovega 
izvajanja 

Eurostat je pred sestankom delovne skupine za kakovost v juniju 2009 ponovno zaprosil
SURS za poročilo o stanju uvajanja načrta izboljšav za vpeljavo Kodeksa, ki je nastal v
sklopu strokovnega pregleda urada v letu 2007146. Večina predvidenih izboljšav je bila na
SURS-u opravljena v dogovorjenih rokih. Izkazalo se je, da je vse težje poročati o kakovosti
na podlagi načrta izboljšav, ki je nastal že leta 2007 in se v tem obdobju ni posodabljal, saj se
področje kakovosti intenzivno razvija. 

 O napredku pri uvajanju Kodeksa so poročali tudi pooblaščeni izvajalci dejavnosti
državne statistike in med drugim poudarili, da je bil v zadnjem obdobju dosežen napredek
pri izboljšanju metodologij in pri vpeljavi e-poročanja ter da so bile opravljene različne
izboljšave na področju pravočasnosti in skladnosti podatkov. Pooblaščeni izvajalci so
poročali tudi o intenzivnejšem prenosu znanj znotraj slovenskega statističnega sistema.
Sodelavce pooblaščenih izvajalcev je SURS v letu 2009 začel intenzivneje vabiti v program
internega izobraževanja na SURS-u, lahko pa so se udeležili tudi izobraževanj v okviru
Evropskega programa statističnega izobraževanja - ESTP.   

Sodelovanje v 
sponzorski skupini 
za kakovost 

Pomembna novost na področju kakovosti je ustanovitev sponzorske skupine za
kakovost147, ki jo vodita skupaj norveški statistični urad in Eurostat. Njeno prvo srečanje je
potekalo septembra v Oslu, drugo pa decembra v Bruslju. Delo skupine bo potekalo v okviru
treh tematik, in sicer:  

- okvir kakovosti za evropski statistični sistem, 

- vpeljevanje in ocenjevanje okvira kakovosti, 

- komunikacija z uporabniki/deležniki. 

Delo bo potekalo v manjših skupinah v okviru posamezne teme, vsako skupino pa bo vodil
eden izmed statističnih uradov. Vodstvo za tretjo temo je prevzel SURS. Delo sponzorske
skupine se bo predvidoma končalo konec leta 2010. Glavni rezultat dela skupine bodo
strateška priporočila za nadaljnji razvoj področja kakovosti v statistiki. 

Sodelovanje v 
projektu EU  
»Trening  
kakovosti« 

 

Analiza poročanja o skladnosti statističnih uradov z načeli Kodeksa je v letu 2008
pokazala148, da je največ težav pri četrtem načelu, tj. pri zavezanosti h kakovosti. Eurostat
je zato spodbudil izmenjavo dobrih praks v Evropskem statističnem sistemu za hitrejše in
učinkovitejše uresničevanje načrtov za izboljšave, ki so si jih države zadale po strokovnih
pregledih. S tem namenom je bil konec leta 2008 vzpostavljen projekt »Trening kakovosti«
(ang. Quality Coaching), ki se je končal konec leta 2009. Cilj projekta je bil izboljšati prenos
znanj znotraj ESS, sodelujoči pa so si med seboj z izkušnjami pomagali v parih: francoski
statistični urad je svetoval SURS-u pri vzpostavljanju dokumenta o smernicah za kakovost,
SURS pa je nudil pomoč Latviji pri pripravi poročil o kakovosti. Izmenjava izkušenj je
potekala po elektronski pošti. 

                     
146 Več o strokovnem pregledu in dosedanjem poročanju o napredku pri kodeksu: http://www.stat.si/drz_stat_kakovost.asp  
(prevzeto 26. 1. 2010). 
147 Ang. Sponsorship on quality. Sponzorska skupina je nova oblika sodelovanja na visoki ravni (v njej sodelujejo direktorji oz. 
njihovi namestniki) in deluje pod skupnim vodstvom enega statističnega urada in Eurostata. Glavni namen sponzorskih 
skupin bo preučitev posameznih področij in podajanje strateških smernic za nadaljnji razvoj.  
148 Glej Annex: Improvement actions by individual statistical authorities envisaged as of 2008 towards full compliance with the Code 
of Practice. Dostopno na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/page/pgp_ds_quality/pge_ds_quality_05/annex_en%20only_ias_egreffe_adopted.
pdf   (prevzeto 16. 3. 2009).  
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6.3.2 Merjenje kakovosti podatkov v statističnih raziskovanjih 

Poročila o 
kakovosti 

- SPK 

Standardna poročila o kakovosti (SPK) zajemajo obsežno in natančno dokumentacijo o
posameznem statističnem raziskovanju in se praviloma pripravljajo vsakih pet let. V letu
2009 je bilo v pripravo standardnega poročila o kakovosti vključenih več raziskovanj in tako
smo pripravili in objavili približno 20 novih poročil149 o kakovosti. 

- letna poročila  
o kakovosti 

Standardna poročila o kakovosti se redno dopolnjujejo z letnimi poročili o kakovosti; ta
zagotavljajo uporabniku hiter pregled kazalnikov kakovosti, na voljo so letno in če je
mogoče, so tudi prevedena v angleščino, saj je izkaz kakovosti tako dostopen tudi širši
mednarodni javnosti. 

Posodobitev 
metodoloških 
navodil 

Poleg rednega dela v zvezi s pripravo poročil o kakovosti je potekalo tudi delo v zvezi s
posodobitvijo zdajšnjih metodoloških navodil za pripravo poročila o kakovosti in vsebinske
predloge za pripravo poročila. Glavna cilja posodobitve sta bila: 

- uskladiti SURS-ove standarde za merjenje kakovosti podatkov v statističnih
raziskovanjih z novim Eurostatovim priročnikom in standardi za pripravo poročil o
kakovosti 150 in  

- razviti nove kazalnike kakovosti, ki bodo omogočali boljše merjenje kakovosti za tista
raziskovanja, ki imajo kot glavni vir podatkov administrativne vire ali ki potekajo na
podlagi podatkov iz več različnih virov.   

Priprava in razvoj 
kazalnikov 
kakovosti  

 

SURS sodeluje v skupini izvedencev Eurostata, katere prvotna naloga je bila razvoj tako
imenovanega barometra kakovosti, novega orodja za spremljanje kakovosti na evropski in
nacionalni ravni. Delo skupine se je kasneje razširilo še na opis in metodološko opredelitev
standardnih kazalnikov kakovosti ter umestitev teh kazalnikov v nov standarden sistem za
izmenjavo podatkov in metapodatkov – ESMS (ang: Euro SDMX metadata structure; SDMX
– Standards for Data and Metadata Exchange).  

- nacionalni 
seznam 
standardnih 
kazalnikov 
kakovosti z 
metodološkim 
priročnikom 

Vzporedno z delom skupine izvedencev je SURS nadaljeval delo, povezano z  razvojem
svojega seznama standardnih kazalnikov kakovosti, ki so osnova tudi za pripravo poročil o
kakovosti. Tako je bil pripravljen metodološki priročnik, v katerem je opredeljen nekoliko
prenovljen seznam standardnih kazalnikov, opremljen tudi s podrobnimi navodili za njihov
izračun ter izkazovanje. Prenovljeni seznam zajema večino standardnih kazalnikov iz starega
seznama, dodanih pa je nekaj novih kazalnikov, ki so namenjeni predvsem za spremljanje
kakovosti v raziskovanjih, ki temeljijo na administrativnih podatkovnih virih.   

6.3.3 Merjenje zadovoljstva uporabnikov 

Sodelovanje v  
OECD-jevi delovni 
skupini  

 

SURS je sodeloval v OECD-jevi delovni skupini, ki jo sestavljajo ugledni člani statističnih
uradov članic in kandidatk OECD. Njen namen je bil pripraviti teoretični model za merjenje
zaupanja v državno statistiko in pripraviti ustrezen vprašalnik, ki bi ga statistični uradi
lahko uporabili za tovrstno anketiranje. Delovna skupina je formalno končala svoje
delovanje decembra 2009, zastavljen cilj je bil opravljen in s končnim poročilom bo
predvidoma v februarju seznanjen OECD-jev biro CSTAT. 

Anketa o merjenju 
zadovoljstva 
uporabnikov  

V letu 2009 so potekale tudi metodološke priprave na novo splošno anketo o zadovoljstvu
uporabnikov. Omenjena anketa bo izvedena  v prvi polovici leta 2010 in bo ponovno zajela
kar najširši spekter uporabnikov podatkov SURS-a. 

 

                     
149 Glej Standardna poročila o kakovosti. Dostopno na: http://www.stat.si/metodologija_porocila-standardna.asp  (prevzeto 
26. 1. 2010). 
150 Tj. ESS Handbook for Quality Reports (EHQR) in ESS Standard for Quality Reports (ESQR). 
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6.4 STATISTIČNI PROCESI 

Uvedba novih avtomatiziranih postopkov v statistični proces poteka po korakih − SURS uvaja nove rešitve postopno 
in hkrati ureja podprocese. Pripravljena so bila notranja pravila in navodila za delo po novih postopkih za različna 
področja, SURS je intenzivno pripravljal in izboljševal različne standarde, preizkušal delovanje novih rešitev in jih 
prenašal v redno prakso. Stalna naloga SURS-a je skrb za sodoben informacijski sistem. Strojna oprema se redno 
vzdržuje in posodablja, glavni izziv na tem področju pa je razvoj programske opreme, ki bo sledila spremembam 
statističnih procesov in nenehnemu razvoju informacijske tehnologije. 

6.4.1 Modernizacija in standardizacija notranjih procesov  

Standardizacije 

- statistični 
procesi 

 

V letu 2009 je SURS nadaljeval izvajanje obsežne naloge popisa procesov izvajanja
statističnih raziskovanj. Kot osnova je bil pri popisu procesu upoštevan splošni model
statističnega procesa (Generic Statistical Business Process Model), ki je nastal na podlagi
skupnega dela treh organizacij: UNECE, Eurostat, OECD. Splošni model je bil nekoliko
prilagojen realnosti izvajanja statističnih raziskovanj na SURS-u. Naloga bo izvedena v dveh
korakih: v prvem je bil pripravljen popis procesov in podprocesov z zelo kratkimi opisi. V
naslednjem koraku pa bo pripravljen dokument, razširjen z obširnejšimi opisi in navodili za
konkretno ravnanje pri izvajanju procesov ter s smernicami kakovosti. Te bodo pripravljene
v obliki kontrolnih seznamov; v njih bodo podani praktični napotki in usmeritve o tem, na
kaj mora biti izvajalec posameznega procesa pozoren, da bo v končni fazi zagotovil
kakovostne rezultate procesa. Popis procesov bo v prihodnosti služil tudi kot osnova za
standardizacijo procesov in s temi procesi povezanih računalniških orodij. 

- postopek za 
prevzemanje 
administra-tivnih 
virov 

V skladu z načelom, da je treba izkoristiti vsak razpoložljiv in kakovosten administrativni vir,
je SURS začel uporabljati take vire v kar največji možni meri. Prav zato je bilo nujno urediti
postopke za prevzemanje administrativnih (sekundarnih) virov in v nadaljevanju postopke
za upravljanje teh virov. Za ta namen so bili pripravljeni opisi postopkov za prevzemanje151

in pripravljene rešitve za tekoče interno obveščanje. Na intranetnih straneh je bila
objavljena matrika prevzemanja virov z imeni oseb, odgovornih za prevzem (tehničnih in
vsebinskih skrbnikov), ter s časovnimi točkami prevzemov. Matrika je omogočila boljšo
obveščenost zaposlenih in s tem povečala možnosti za integracijo virov. Urejeno je tudi
redno osveževanje informacij v matriki. SURS bo tudi v letu 2010 nadaljeval  urejanje
postopkov v povezavi z administrativnimi viri, zlasti na področju internega obveščanja in
sodelovanja. 

- vprašalniki SURS je intenzivno pripravljal oblikovne standarde za vprašalnike. Spremenjeno podobo
vprašalnikov bodo poročevalske enote zaznale v prihodnjih letih, ko bo SURS na predpisan
način poenotil večje število vprašalnikov. 

Komuniciranje s 
poročevalskimi 
enotami 

V letu 2009 je SURS nadaljeval pripravo zasnove kontaktnega centra za sodelovanje s
poročevalskimi enotami in preizkušal delovanje rešitev. Dosegljivost SURS-a se je izboljšala
z  vzpostavitvijo elektronskega naslova porocanje.surs@gov.si; konec leta je na ta naslov
prihajalo dnevno približno 10 različnih sporočil poročevalskih enot. Zaposleni na SURS-u se
trudijo, da na prejeta sporočila odgovorijo še isti delovni dan. SURS dopolnjuje zbirko
pogostih vprašanj in odgovorov in  v letu 2010 jih bo tudi tekoče objavljal na svoji spletni
strani. 

Obremenitve 
poročevalskih enot 

Vodenje adresarjev poročevalskih enot je bilo preneseno v lokalno okolje in s tem je bila
dana možnost za izvedbo analize obremenitve poročevalskih enot. To je SURS izvedel
avgusta 2009. Rezultati bodo omogočili boljši pregled nad obremenitvami posameznih
poročevalskih enot. Število poročevalskih enot je SURS drastično zmanjšal v letu 2005,  v
zadnjih letih pa se je to število ustalilo. Podjetij, ki so vključena v večje število mesečnih
raziskovanj, je vse manj. 

                     
151 Glej Notranji pravilniki in predpisi. Dostopno na: http://www.stat.si/stat_notranji.asp (prevzeto 2.3.2010). 
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 Leta 2004 je imel SURS v svojih adresarjih skupno 569.876 poročevalskih enot, leta 2005 je 
število padlo na 275.444, leta 2009 pa jih je bilo 102.193. Zmanjšanje je posledica uvajanja 
novih metodologij v raziskovanja (npr. mesečna industrija) in prehoda na uporabo 
administrativnih virov (npr. kratkoročne poslovne statistike).  

Razširitev  
e-sporočanja 
podatkov 

Statistični urad sprejema vse administrativne vire na elektronski način in ima za ta namen
vzpostavljena natančna pravila (glej zgornji odstavek: Postopek za prevzem
administrativnih virov). Prav tako je za nekaj raziskovanj (npr. Intrastat, Mesečno poročilo o
izplačanih plačah) poročevalskim enotam omogočeno v sodelovanju s partnerskima
inštitucijama CURS in AJPES elektronsko sporočanje podatkov. Tovrstno sodelovanje
namerava SURS še razširiti, hkrati pa v sodelovanju z zunanjim izvajalcem intenzivno razvija
postopke za uvedbo e-poročanja tudi na SURS-u za tista raziskovanja, ki se še izvajajo na
klasičen način. V fazi testiranja so tehnološke rešitve, pripravljeni so dokumenti, ki so
podlaga za oblikovanje spletnih strani za elektronsko sporočanje podatkov, na primer opisi
postopkov prijave, standardnih obvestil za uporabnike ipd. 

Statistični poslovni 
register 

V letu 2009 je potekala nadgradnja statističnega poslovnega registra z vidika vzpostavitve
podatkovnega skladišča ter uvedbe in uveljavitve novih zahtev za register skupin podjetij.
Dejavnosti v zvezi z nadgradnjo statističnega poslovnega registra se bodo nadaljevale tudi v
naslednjem obdobju. 

Hramba in 
arhiviranje 
podatkov in 
dokumentov 

SURS je v letu 2009 nadaljeval projekt za ureditev hrambe in arhiviranja podatkov in
dokumentov »StatARH«; ta sistem bo povečal varnost, nespremenljivost in celovitost
statističnih podatkov, dokumentarnega gradiva in spletne strani »www.stat.si«. V letu 2009
so se pripravljala notranja pravila. S temi dokumenti in vzpostavljenim odložiščem bo SURS
notranjim in zunanjim uporabnikom omogočili kakovostnejšo storitev od tiste, ki jo
omogoča zdajšnji sistem. 

 6.4.2 Informacijska tehnologija 

Splošne 
programske rešitve  

- standardizacija  
in avtomatizacija 
procesov 

SURS nadaljuje razvoj splošnih programskih rešitev za izvajanje statistične obdelave
podatkov. Namen teh splošnih aplikacij je standardizirati in avtomatizirati posamezne
procese, saj bi s tem omogočili lažje in preglednejše izvajanje postopkov obdelave
podatkov. Uporaba splošnih programskih rešitev na različnih področjih omogoča tudi večjo
usklajenost metodologije statistične obdelave; vse to se na koncu odraža v večji skladnosti
končnih statističnih rezultatov. Že v letu 2008 je bila tako razvita aplikacija za tabelacijo in
izračun standardnih napak in v letu 2009 je bila nato postopoma uvedena v redni proces
izvajanja statističnih raziskovanj. Vzporedno z uvajanjem aplikacije za tabelacijo je SURS
razvijal aplikacijo za urejanje podatkov ter vstavljanje manjkajočih vrednosti in tudi ta  se
prav tako že uvaja v redni proces izvajanja nekaterih raziskovanj. Vse aplikacije so
zastavljena po načelih procesa »metadata driven (MDD)«; to pomeni, da so vsi podatki in
parametri, potrebni za izvajanje konkretnega procesa v konkretnem raziskovanju, podani v
nekem zunanjem okolju in predstavljajo vhod v aplikacijo. To pomeni, da osnovne
programske aplikacije (razvita v okolju SAS) ni treba nikoli prilagajati potrebam posameznih
raziskovanj. 

Sistemsko- 
tehnična podpora 
delovnim  
procesom 

SURS oz. njegov sektor za informacijsko strukturo in tehnologijo zagotavlja stalno podporo
uporabnikom, skrbi za vzdrževanje, upravljanje in podporo za programsko okolje
odjemalcev za aplikacijske in druge strežnike (datotečni strežniki, SAS, strežniki Oracle,
strežniki MS SQL, Lotus Domino, Share Point Portal, BizTalk, strežniki za varnostno
shranjevanje itd.). 

 Redno vzdrževanje zagotavlja delovanje okoli 450 računalnikov, 130 prenosnih računalnikov, 
40 mrežnih tiskalnikov, 70 strežnikov, 60 kosov različne druge opreme (diskovna polja, oprema 
za varnostno shranjevanje, mrežna stikala, optična stikala SAN za povezavo z diskovnimi polji 
itd.). Opravljena je bila tudi postavitev več kot 100 prenosnih računalnikov za anketarje. 



Državna statistika v letu 2009 

58  

- sistemsko- 
tehnična 
združitev 
infrastrukture  

Poleg virtualizacije manjših in nekaterih ključnih strežnikov je SURS v letu 2009 začel tudi s
testno virtualiziracijo delovnih postaj (VMWare View). Za potrebe aplikacije za
informacijsko podporo procesom za pripravo predpisov (IPP)152 je bila nadgrajena različica
Lotus Domina; vsi odjemalci Lotus Notes-a so prešli na različico 7. Prenovljena je bila
celotna aktivna mrežna oprema tudi na lokaciji Vožarski pot. Postavljeno je bilo brezžično
(Wireless) omrežje za zaposlene in tudi za zunanje uporabnike, ki pridejo službeno na
Statistični urad (brezžično omrežje pokriva vse sobe za sestanke oz. sejne sob). Opravljeno
je bilo je poskusno uvajanje standarda 802.1x za overjanje pri dostopu v omrežje LAN (IEEE
802.1X Standard for port-based Network Access Control). 

Aplikativna 
podpora delovnim 
procesom 

Poleg rednih nalog so bile izvedene prenove aplikacij za podporo internim procesom
(SRDAP, adresarji, PRS.NET vmesnik za uporabo Poslovnega registra, Kmetijski register,
prilagoditve aplikacij novim klasifikacijam ipd.), na spletnem portalu je bilo objavljenih več
novih spletnih aplikacij, nekatere kot CMS (npr. Tematska kartografija, Občine v številkah,
prva izvedba  izmenjevanja vsebin preko spletnih servisov – JAPTI, testna postavitev
spletnih servisov za izmenjavo podatkov v  formatu SDMX …), izpeljana je bila selitev
vsebine portala www.stat.si na zmogljivejše strežnike. 

Prehod na lokalno 
okolje 

SURS je pri vseh statističnih procesih obdelav in podatkov prešel s centralnega strežnika na
strežniško arhitekturo v lokalnem okolju (LAN). Zadnja največja zalogaja so bili adresarji in
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).  

 

6.5 ZMANJŠEVANJE ADMINISTRATIVNIH BREMEN 
V Srednjeročnem programu dela Statističnega urada je navedena naloga »zmanjševanje ovir in bremen 
poročevalskim enotam«. SURS izvaja to nalogo  na več načinov: z  uporabo razpoložljivih administrativnih virov, z 
aktivnim vključevanjem v medinstitucionalne delovne skupine za pripravo in izboljšanje administrativnih evidenc tudi 
za statistični namen, z uporabo naprednejših metod zbiranja podatkov (e-poročanje) in s preverjanjem in 
izboljšanjem metod pri statistični obdelavi podatkov.   

Uporaba 
administrativnih 
virov 

 

 

Statistični urad že desetletja sledi usmeritvi v čim širšo uporabo administrativnih virov; to
se odraža v zmanjševanju števila poročevalskih enot (glej poglavje 6.4.1); delež raziskovanj,
pri katerih SURS uporablja administrativne in sekundarne vire podatkov, se približuje 60 %.
Kot že omenjeno v tem Poročilu (glej poglavji 1.1.2 in 4.1), bo Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2011 v celoti izveden iz obstoječih administrativnih in
sekundarnih virov, pri Popisu kmetijskih gospodarstev 2010 pa bo terensko delo dopolnjeno
z administrativnimi viri. 

 O administrativnih virih je tekla beseda tudi na sejah statističnih sosvetov:  zunanji člani so
predstavljali načrtovane spremembe pravnih predpisov, ki so osnova za vodenje določenih
administrativnih evidenc; podali so informacije o aktivnostih in projektih, ki se nanašajo na
področje določenega sosveta in se navezujejo na različne administrativne vire.  

Spremljanje 
obremenitev pri 
malih podjetjih 

V letu 2009 je SURS nadaljeval oz. zaključeval aktivnosti, začete v letih 2007/2008, glede
merjenja bremen statističnih raziskovanj. V sklopu vladnega ukrepa 28/07153, tj.
razbremenjevanje poročevalskih enot z do 10 zaposlenimi, je SURS spremljal aktivnosti
le še pri šestih statističnih raziskovanjih, saj je bila pri drugih raziskovanjih racionalizacija
dosežena že v preteklosti. 

 Merjenje stroškov in obremenitev poročevalskih enot, ki so posledica uresničevanja določb
pravnih predpisov s področja statistike na evropski ravni, koordinira Eurostat. V letu 2009 je
bilo v opazovanje zajetih 24 pravnih predpisov, to pomeni 78 statističnih raziskovanj,

                     
152 Glej: http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-
08.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/7d58b58cc84e31f1c12576710036d14b/$FILE/Predlog%20sklepa%20Vlade%20-
%20IPP-2.DOC (prevzeto 2.3.2010).  
153 Ukrep št. 28/07 za zmanjšanje obveznosti za podjetja pri zbiranju statističnih podatkov od 2008 do 2009 sodi v sklop 
nacionalnega programa. 
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predvsem s področja poslovnih statistik. Za ta raziskovanja je podatke o obremenitvah
ocenil SURS in jih sporočil Eurostatu. 

Merjenje bremen 
zaradi pravnih 
predpisov 

Merjenje upravnih obremenitev, ki jih povzroča izvajanje evropskih pravnih predpisov, je v
letu 2009 po mednarodno priznani metodologiji standardnih stroškov – SCM izvedel
konzorcij treh institucij, ki ga je za to pooblastila Komisija. Izmerjenih je bilo 72 predpisov iz
13 prednostnih področij, med temi tudi 11 predpisov s področja statistike. Glavna ugotovitev
je, da sporočanje podatkov državni statistiki povzroča le 0,63 % celotnih
administrativnih bremen (približno 80 % obremenitev predstavlja sporočanje podatkov, ki
je posledica zakonodaje s področja obdavčenja in prava družb154). 

Sodelovanje v 
vladnem  
programu OAO 

V programu Vlade RS za odpravo administrativnih ovir (OAO) in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 se zahteva vzpostavitev novih
administrativnih virov, ki naj bi prispevali k boljšemu urejanju administrativnega okolja in
posledično vzpostavili tudi nove podatkovne vire za državno statistiko. Gre predvsem za
vzpostavitev okoljskega informacijskega sistema, zbirke upravnih aktov na področju
gradnje in vzpostavitev centralne evidence udeležencev izobraževanja. SURS s pristojnimi
inštitucijami aktivno sodeluje.   

Metodološki svet SURS potrjuje upravičenost novih oz. ukinjanje starih statističnih raziskovanj z vidika
potreb uporabnikov in virov podatkov ter zagotavlja preglednost uporabljenih metodologij
in njihovo preverjanje s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Za ta namen deluje pri SURS
Metodološki svet; ta je v letu 2009 podrobno obravnaval tri statistična raziskovanja. 

 

6.6 VARSTVO IN ZAŠČITA PODATKOV 
Statistični urad RS je v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji dolžan primerno zavarovati osebne in druge 
podatke, ki mu jih posredujejo poročevalske enote, ter statistično zaščititi tabelirane podatke, ki jih sam posreduje 
javnosti, in mikropodatke, do katerih omogoča dostop raziskovalcem. Različne aktivnosti, povezane z varovanjem 
podatkov in drugih informacij, koordinira Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij, statistično zaščito tabel 
in mikropodatkov pa Odbor za varstvo podatkov. Oba odbora sta bila ustanovljena kot svetovalni telesi predstojnika 
urada, sestavljena pa sta multidisciplinarno iz notranjih strokovnjakov. 

6.6.1 Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij (OSUVI) 

Delovanje OSUVI  Osrednje aktivnosti Odbora za sistem upravljanja varovanja informacij (ustanovljen je bil
konec leta 2008) so bile priprava in izvedba internega izobraževanja o varovanju informacij
(udeležili so se ga vsi zaposleni Statističnega urada RS), načrtovanje in izvedba aktivnosti za
izboljšanje zavarovanja informacij in priprava razpisa za vzpostavitev sistema upravljanja
varovanja informacij, ki bo skladen z mednarodnim standardom ISO 27001. OSUVI je sledil
strategiji, ki je bila sprejeta v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012.
Na osnovi varnostne ocene, ki je bila izdelana v letu 2008, je SURS v letu 2009 oblikoval
novo varnostno politiko in posodabljal notranja pravila za učinkovitejše varovanje podatkov
in drugih informacij. 

6.6.2 Delovanje Odbora za varstvo podatkov (OVP) 

Delovanje OVP V letu 2009 je imel Odbor za varstvo podatkov 26 sestankov (44 % več kot v letu 2008), na
katerih je obravnaval 177 točk (27 % več kot v letu 2008). Povečan obseg števila sestankov
kaže na potrebo po čim hitrejšem odzivanju na vprašanja zunanjih uporabnikov
statističnih podatkov in zaposlenih na SURS-u ter je tudi posledica čedalje številčnejših
zahtevkov slovenskih in tujih uporabnikov. RS. 47 % vseh obravnavanih točk so predstavljala
povpraševanja po mikropodatkih tujih raziskovalcev, 27 % pa povpraševanja domačih
raziskovalcev, 15 % vseh obravnavanih točk so predstavljajli mnenja in predlogi Odbora za
varstvo podatkov, 11 % pa prošnje za nezaščitene tabele, individualne podatke in lastne
podatke poročevalskih enot. 

                     
154 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu; Akcijski program za zmanjšanje upravnih obremenitev v Evropski 
uniji; Načrti za posamezna področja in ukrepi za leto 2009 (COM(2009) 544). 
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6.6.3 Statistična zaščita podatkov 

Usposabljanje za 
ustrezno zaščito 
podatkov 

V letu 2009 je SURS sodeloval pri preizkušanju programske opreme Tau-Argus (zaščita
tabel) in seznanjal zaposlene na SURS z najnovejšo metodologijo in tehnologijami na
področju zaščite. Najpomembnejši novosti na področju metodologije sta dva nova kriterija
za primarno zaščito celic tabele, pravilo p% in pravilo zahteve, ki izboljšata kakovost
zaščite in zmanjšata izgubo informacije. Poleg izobraževanja zaposlenih o omenjenih
novostih je SURS skušal pripravo podatkov za zaščito tudi čim bolj avtomatizirati in tako
skrajšati čas za izvedbo  postopka. 

 
 

6.7 DISEMINACIJA IN KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKI 

6.7.1 Spletna stran www.stat.si  

Spletna stran SURS (www.stat.si) je najpomembnejša oblika izkazovanja statističnih podatkov. Vse, kar SURS 
objavi, je uporabniku brezplačno na voljo na spletni strani, in sicer v različnih oblikah:, kot e-objava, publikacija v 
obliki PDF ali kot podatek v elektronski  bazi podatkov.   

Podatkovni portal  
SI-STAT 

V letu 2009 je SURS naprej dodajal nove vsebine in posodabljal obstoječe podatke na
podatkovnem portalu SI-STAT155; ta uporabnikom omogoča samostojno izbiro podatkov in
shranjevanje v različnih formatih. Število uporabnikov, ki se prijavijo na možnost
shranjevanja podatkov, enakomerno narašča; konec leta 2009 je doseglo številko 8.300
(6.800 konec leta 2008). Uporabniki imajo shranjenih 1 878 poizvedb, s katerimi imajo
enostaven dostop do posodobljenih podatkov v preglednicah. 

 

Najpogosteje obiskane preglednice, 2009: 
Naslov preglednice Število ogledov 

Povprečne mesečne plače in indeksi povpr. mesečnih plač po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno 16.133 

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno 14.420 

Indeksi cen življenjskih potrebščin po COICOP/HICP po skupinah in podskupinah, Slovenija, mesečno 14.043 

Naravno gibanje in skupni prirast prebivalstva po občinah (absol. podatki in kazalniki), Slovenija, letno 12.674 

Prihodi in prenočitve turistov po občinah, državah in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, letno 9.968 

Prenočitvene zmogljivosti po občinah in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, letno 9.347 

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, letno 8.605 
 
  

Konec leta 2009 je bilo v podatkovni portal Si-STAT vključenih 1521  različnih preglednic
(1277 v letu 2008). Podatki so objavljeni za 419 ožjih vsebinskih področij znotraj 28
statističnih področij.  

                     
155 Glej: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp  (prevzeto 18. 2. 2010). 
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 Najpogosteje obiskana statistična področja na podatkovnem portalu SI-STAT,  
2008 in 2009  
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Banka statističnih 
podatkov 

Banka statističnih podatkov (BSP) deluje na SURS-u že več kot 30 let. Vsebuje približno 3
milijarde podatkov z različnih vsebinskih področij, ki so na razpolago v približno 300
standardnih preglednicah za različna vsebinska področja statistike. Dodatna možnost BSP
na internetu med drugim omogoča dostop do standardnih preglednic tudi telesno
prizadetim uporabnikom, ki uporabljajo posebno programsko opremo.  

Nove storitve: 

- prebivalstvena 
piramida 

Na spletni strani SURS-a je na voljo interaktivni grafični prikaz razvoja starostne in spolne
sestave prebivalstva Slovenije od 1971 do 2061; v obliki t. i. prebivalstvene piramide156 je
prikazano staranje prebivalstva – dolgoročno eden največjih izzivov Slovenije (glej
podrobnejši opis v poglavju 1.1 tega dokumenta). 

- tematska 
kartografija na 
spletu 

V letu 2009 je SURS obstoječe vsebine spletne strani nadgradili z dinamičnim in statičnim
kartografskim prikazom podatkov v obliki Interaktivnega statističnega atlasa Slovenije157

in  tematske kartografije. Ta omogoča prikaze nekaterih statističnih podatkov v obliki, ki je
uporabniku bolje razumljiva kot številčni podatki v tabelah ali besedilih (glej podrobnejši
opis v poglavju 5.3 tega dokumenta). 

- posredovanje 
statističnih 
podatkov v 
socialna 
omrežja 

SURS je prikaz objavljenih novic na svoji spletni strani nadgradil s funkcijo AddThis™158.
Uporabniki si z uporabo te funkcije lahko posamezno objavljeno novico shranijo v svoj
osebni profil raznovrstnih spletnih aplikacij ali jo delijo s prijatelji v spletnih socialnih
omrežjih. S tem se je SURS priključil razvoju svetovnega spleta druge generacije, ki
temelji na izmenjavi in povezovanju informacij. Z uvedbo možnosti shranjevanja novic na
opisani način SURS tudi izpolnjuje načelo zagotavljanja statističnih izdelkov in storitev za
uporabnike z različnimi potrebami. Storitev naj bi pripomogla, da bodo statistični podatki
deležni širše uporabe pri sprejemanju poslovnih in osebnih odločitev posameznikov v
slovenskem in širšem prostoru. 

                     
156 Glej: http://www.stat.si/Piramida.asp (prevzeto 26.2.2010). 
157 Glej: http://www.stat.si/iatlas.asp (prevzeto 10.2.2010). 
158 Glej Slovenski statistični podatki in informacije vstopajo v socialna omrežja, 21. maj 2009, E-objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2348 (prevzeto 26.2.2010). 
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 6.7.2 Izdajateljska dejavnost 

Za predstavitev statističnih podatkov in za obveščanje uporabnikov je SURS v letu 2009 objavil 758 publikacij159, 
največ v zbirki Prva objava, izdal pa je tudi dva nova naslova t. i. promocijskih publikacij, in sicer Slovenske občine v 
številkah  ter Slovenija in države OECD. 

Izdane tiskane in 
elektronske 
publikacije 

SURS je statistične podatke redno objavljal v vseh osnovnih  publikacijah oz. zbirkah
publikacij, in sicer v zbirki Prva objava (elektronska publikacija), v zbirki Statistične
informacije, v mesečni publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji ter v
Statističnem letopisu. 

 V letu 2009 je SURS objavil 758 publikacij, največ v zbirki Prve objave (505). Število slednjih je v 
letih 2004—2006 skokovito naraščalo, v zadnjih štirih letih pa se enakomerno povečuje. Enako 
velja za Elektronske objave, medtem ko se število izdaj v zbirki Statistične informacije 
posledično zmanjšuje (44 objav v letu 2009, 56 v letu 2008). 

- promocijske 
publikacije 

Promocijskim publikacijam – med te sodijo Slovenija v številkah, Statistični portret Slovenije
v EU in Slovenske regije v številkah –  sta se  v letu 2009 pridružili še Slovenske občine v
številkah ter Slovenija in države OECD. Zadnja je prispevek Statističnega urada k postopku
pristopa Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 

- brošure Splošni in strokovni javnosti so namenjene publikacije, ki izhajajo v zbirki Brošure160. V letu
2009 so izšle štiri in sicer s področja prebivalstva (dva naslova: Prebivalstvo Slovenije danes
in jutri, 2008-2060; Mladi v Sloveniji), zdravstva – v sodelovanju z Inštitutom za varovanje
zdravja (Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji) in okolja (Okoljski kazalniki za Slovenijo).
Vsem je skupno to, da na preprostejši, razumljiv in nazoren način predstavljajo aktualne
pojave v obliki tabel, slik in krajšega besedila. 

- zgibanke Za promocijo vsebine in načina dela je SURS izdal tudi več zgibank z informacijami in prikazi
podatkov iz statističnih raziskovanj. Namenjene so predvsem poročevalskim enotam
(dajalcem podatkov) SURS-a in jih običajno prejmejo skupaj s povabilom k sodelovanju oz. k
sporočanju podatkov. 

 
 Število objavljenih publikacij SURS po letih, 2004–2009 
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159 Vse publikacije so uporabnikom dostopne na spletni strani v rubriki Publikacije (po zbirkah publikacij) oz. v okviru 
posameznih vsebinskih področij. Dostopno na: http://www.stat.si/publikacije/pub.asp  (prevzeto 17. 2. 2010). 
160 Glej Publikacije/Brošure, dostopno na: http://www.stat.si/publikacije/pub_brosure.asp  (prevzeto 17. 2. 2010). 
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6.7.3 Odnosi z javnostmi 

SURS zaradi svojega poslanstva odnose z javnostmi večinoma gradi v komuniciranju s ciljnimi uporabniškimi 
skupinami prek statističnih podatkov – po podatkih je SURS tudi najpogosteje prepoznan v javnosti. Zato je osnovni 
cilj zadovoljivo oskrbeti uporabnike z ustreznimi podatki, pa tudi z informacijami o dejavnosti SURS-a kot vodilnega 
izvajalca dejavnosti v sistemu državne statistike in kot koordinatorja med institucijami, pooblaščenimi za izvajanje 
dejavnosti državne statistike. 

Odnosi z mediji SURS medijem na svojih rednih novinarskih konferencah posreduje tiste aktualne statistične
podatke, za katere je v javnosti že sicer precej zanimanja. Poleg teh pa predstavlja tudi
izsledke statističnih raziskovanj, ki širše predstavljajo pojave v Sloveniji in njihovo dinamiko
v preteklem obdobju, in sicer v širšem kontekstu primerjav z drugimi državami članicami EU.
Poleg običajnih je SURS dodatno organiziral tudi novinarske konference skupaj z
institucijami, katerih predstavniki so ob objavi SURS-ovih statističnih rezultatov medijem
ponudili tudi interpretacijo podatkov, dolgoročno napoved trendov oz. analizo v širšem
kontekstu. 

- novinarske 
konference 

V letu 2009 je imel SURS 13 rednih in 2 tematski novinarski konferenci; na obeh tematskih
novinarskih konferencah  so podatke, ki so jih predstavili statistiki SURS-a, popestrili
komentarji gostujočih analitikov – uporabnikov iz vladne institucije oz. akademskega
profesorja. Več informacij o novinarskih konferencah, ki jih organizira SURS, je na voljo na
SURS-ovi spletni strani161. 

- sporočila za 
javnost 

SURS je v letu 2009 pripravil 32 posebnih novic za svojo spletno rubriko Spominski in
praznični dnevi162. Sporočila za javnost je pripravil še po vsaki seji  Statističnega sveta RS in
po vsakem za SURS pomembnem domačem in mednarodnem dogodku163. 

- neposredno 
komuniciranje  

Uslužbenci SURS-a poleg tega, da podatke predstavijo  na novinarskih konferencah, večkrat
– na željo posameznih novinarjev – prispevke novinarjev  v medijih popestrijo z
interpretacijami podatkov v obliki izjav za medije; takih izjav je bilo v letu 2008 okrog 70.  

- promocija 
SURS-a 

V letu 2009 se je SURS odločil za proaktivno promocijo s posebnim petminutnim
promocijskim videom, v katerem je predstavljeno poslanstvo SURS-a, njegova
koordinacijska vloga v slovenski državni statistiki in vpetost v mednarodno statistično
okolje. Video obstaja v slovenski in angleški različici in je objavljen na SURS-ovi spletni
strani164.  

Sodelovanje 
SURS-a na 
Študentski areni 

SURS želi ustrezno in učinkovito predstaviti uradne statistične podatke in slovensko državno
statistiko njegovi najštevilčnejši ciljni skupini, tj. študentski populaciji. Zato že šest let
sodeluje na prireditvi Študentska arena, na kateri mladi statistiki SURS-a informirajo
študente o dostopu do podatkov, o razpoložljivosti podatkov za Slovenijo in EU in
pojasnjujejo metodološke omejitve pri uporabi podatkov. Na Študentski areni 2009 je SURS
poleg informacij ponudi obiskovalcem tudi svoje publikacije;  največ zanimanja je bilo za t. i.
letopis v malem – za žepno publikacijo Slovenija v številkah. 

Informacije 
javnega značaja 

V letu 2009 je SURS prejel 37 zahtev po informacijah javnega značaja in vsem zahtevam
tudi ugodil. Kot je pojasnjeno v Katalogu informacij javnega značaja165, SURS pri obravnavi
zahtev po statističnih podatkih deluje skladno z Zakonom o državni statistiki.  

6.7.4 Informacijsko središče za pomoč uporabnikom 

Naloga Informacijskega središča na SURS-u je predvsem svetovanje uporabnikom o dostopu do podatkov in 
informacij na spletni strani ter pomoč pri uporabi interaktivnih orodij na njej, predvsem podatkovnih baz. 

                     
161 Glej stran Novinarska konferenca, dostopno na: http://www.stat.si/stat_novinarske.asp  (prevzeto 29. 1. 2010). 
162 Posebne objave ob spominskih in prazničnih dnevih so dostopne na: http://www.stat.si/tema_splosno_posebnidnevi.asp  
(prevzeto 29. 1. 2010). 
163 Glej objave v rubriki Splošno. Dostopno na: http://www.stat.si/tema_splosno_splosno.asp  (prevzeto 9. 2. 2010). 
164  Glej http://www.stat.si/stat_urad_film.asp (prevzeto 2.3.2010).  
165 Glej Katalog informacij javnega značaja SURS. Dostopno na: http://www.stat.si/katalog3.asp  (prevzeto 9. 2. 2010). 
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Pomoč  
uporabnikom  

V letu 2009 je SURS prejel 2 199 pisnih zahtevkov po podatkih in 6 880 telefonskih klicev
za posredovanje podatkov, Informacijsko središče pa je obiskalo 191 uporabnikov. Število
pisnih zahtevkov se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 9,7 %, število telefonskih
klicev pa se je povečalo za 1,3 %. Najštevilnejša skupina uporabnikov (kar 35 % vseh
uporabnikov) je še vedno s področja znanosti in izobraževanja, prevladujejo predvsem
študenti. V letu 2009 se je najbolj povečalo število pisnih zahtevkov gospodarskih subjektov
(za 4,2 %); ti sicer predstavljajo četrtino uporabnikov. Uporabniki največkrat povprašujejo
po podatkih s področja statistike demografije, trga dela in zunanje trgovine. 

Izobraževanje Za promocijo oz. povečanje uporabe statističnih podatkov je Informacijsko središče v letu
2009 izvedlo nekaj krajših predstavitev o dostopu do podatkov na spletni strani SURS za
dijake;  udeležilo se jih je blizu 70 četrtošolcev. 

Posredovanje 
evropskih 
statističnih 
podatkov 

 

SURS sodeluje v Eurostatovem projektu Statistical Data Support166 (ESDS) za pomoč
uporabnikom pri dostopu do evropskih statističnih podatkov že od 1. oktobra 2004. V letu
2009 je SURS prejel 185 zahtevkov uporabnikov za evropske statistične podatke. Skoraj
polovico povpraševanj po podatkih so posredovali študenti; svoja vprašanja so najpogosteje
poslali po e-pošti. Tretjino vprašanj po evropskih podatkih je SURS prejel od slovenskih
podjetij; ta so odgovore običajno iskala po telefonu. 

Specialna  
knjižnica  

 

Specialna knjižnica SURS izvaja storitve  za notranje in zunanje uporabnike. V letu 2009 je
bilo na novo formalno in vsebinsko obdelanih 564 enot, izločenih pa 905 enot. Evidenca
knjižne zbirke se nahaja v elektronski obliki v bazi COBISS; konec leta je bilo v bazi 9 160
zapisov. SURS je v letu 2009 avtomatiziral izposojo  v COBISS3; v bazi je 342 uporabnikov.
Potekala je tudi medknjižnična izposoja. (SURS si je izposodil 368 enot in posodil v druge
knjižnice 47 enot gradiva; iz tujine je bilo pridobljenih 12 člankov).  

 6.7.5 Posredovanje statističnih podatkov mednarodnim ustanovam 

Kot že vrsto let zapored je SURS tudi v letu 2009 sodeloval z različnimi mednarodnimi ustanovami in jim posredoval 
izpolnjene vprašalnike ali druge zahteve po podatkih. Predvsem se je povečalo posredovanje podatkov OECD. Pri 
pripravi podatkov so sodelovale številne državne institucije. Tudi Banka Slovenije je podatke posredovala različnim 
mednarodnim institucijam z Evropsko centralno banko na čelu. 

Mednarodni 
vprašalniki 

- medinstitucio-
nalno  
sodelovanje 
 

SURS je nacionalni koordinator za posredovanje statističnih podatkov različnim
mednarodnim institucijam. Pri pripravi podatkov so poleg SURS sodelovale tudi druge
institucije  državne uprave, najpogosteje Inštitut za varovanje zdravja, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Banka Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, pa tudi Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Direkcija za ceste idr. V letu 2009 je SURS od 19
mednarodnih organizacij prejel 49 statističnih vprašalnikov, ki so pokrivali različna
statistična področja. Za večino mednarodnih organizacij so se podatki zbirali na letni ravni,
za tri vprašalnike na četrtletni in za dva na mesečni ravni.  

Posredovanje 
podatkov  
Eurostatu 

 

 

Eurostat od nacionalnih statističnih uradov in drugih pooblaščenih organizacij zbira podatke
v skladu z evropskimi pravnimi akti in posebnimi dogovori z državami članicami. Zbiranje
podatkov poteka po načelu enotne vstopne točke, kar pomeni obveznost uporabe orodij
eDAMIS (electronic Data Administration Management Information System) tako za
Statistični urad RS kot za vse druge organizacije v državi, ki posredujejo podatke na
Eurostat. V letu 2009 je bilo posredovanih 1568 datotek, od tega 88 % iz Statističnega
urada Republike Slovenije, preostali del pa iz Inštituta za varovanje zdravja, Banke Slovenije,
Ministrstva za okolje in prostor,  Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za spremljanje Lizbonske strategije je SURS Eurostatu
posredovali poročila o kakovosti za devet novih strukturnih kazalnikov s področja
transporta, izobraževanja, trga dela in energetike. 

                     
166 Glej: http://www.esds.ac.uk/international/access/dataset_overview.asp (prevzeto 2.3.2010). 
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- standard  
SDMX 

SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) je mednarodni standard za izmenjavo
statističnih podatkov in metapodatkov, katerega osnovni namen je poenotenje
(standardizacija) izmenjave podatkov med mednarodnimi organizacijami. SURS ga uvaja
predvsem za posredovanje podatkov in metapodatkov Eurostatu, zato pri uvajanju SDMX
na posameznih statističnih področjih sledi dinamiki Eurostata. V letu 2009 so bile aktivnosti
SURS-a usmerjene predvsem v širše seznanjanje statistikov s standardi SDMX in v
vzpostavljanje okolja za SDMX na SURS. Pri vzpostavljanju okolja za SDMX, ki bo
omogočalo tudi pripravo in izmenjavo referenčnih metapodatkov v strukturi ESMS (the Euro
SDMX Metadata Structure), si je SURS zagotovili mednarodno tehnično pomoč s
sodelovanjem v pilotnem projektu Census Hub167. 

Posredovanje 
podatkov ECB-ju 

Banka Slovenije je v letu 2009 redno posredovala Evropski centralni banki (ECB) podatke iz
javnofinančne statistike in nacionalnih računov; te podatke pripravljata SURS in Ministrstvo
za finance, po dogovoru med ustanovama. 

Posredovanje 
podatkov 
OECD-ju 

- s SURS-a 

V letu 2009 je bila zaradi začetka postopka pridruževanja Slovenije Organizaciji za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) povečana intenzivnost zbiranja podatkov za
potrebe te organizacije. SURS je pripravil podatke za vprašalnike s področja družin, okolja,
turizma, biotehnologije, priselitev in za vprašalnik o dostopu do mikropodatkov. Za
publikacijo FactBook je bila s podatki za leto 2008 dopolnjena časovna vrsta podatkov za 44
kazalnikov. Pri pripravi podatkov so sodelovali tudi Banka Slovenije, Inštitut za varovanje
zdravja ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

- z BS BS za potrebe članstva v OECD pripravila in posredovala tej organizaciji podatke iz statistike
finančnih računov, statistike ekonomskih odnosov s tujino in iz statistike finančnih
posrednikov. Kakovost in pokritje podatkov, za katere je odgovorna BS, pretežno
ustrezata zahtevam OECD. Med zahtevnejšimi obveznostmi BS v letu 2009 je bila  "4.
Benchmark" definicija tujih neposrednih naložb, ki se sicer uvaja v OECD šele v letu 2010. 

 6.7.6 Sodelovanje z uporabniki prek Statističnega sveta RS in področnih
statističnih sosvetov 

V letu 2009 je Statistični svet RS na svojih sejah obravnaval dokumente v zvezi s programom statističnih raziskovanj 
in se seznanil z nekaterimi drugimi informacijami, pomembnimi za razvoj sistema državne statistike. Na področju 
delovanja statističnih sosvetov je SURS med člani izvedel anketo in na podlagi rezultatov že vključili v proces dela 
nekatere spremembe, vse z namenom, da se  izboljša učinkovitost dela sosvetov. SURS redno objavlja gradiva in 
zapisnike sej na svoji spletni strani168. 

Statistični svet RS Statistični svet RS se je v letu 2009 sestal dvakrat (na rednih sejah);  obravnaval je predloge
dokumentov v zvezi z letnim programom statističnih raziskovanj in se seznanil z nekaterimi
aktivnostmi SURS-a, kot so varovanje podatkov, odprava administrativnih ovir, priprave na
popisa (prebivalstva in kmetijskih gospodarstev) in sodelovanje urada v mednarodnem
okolju. Izvedena je bila  tudi ena dopisna seja, in sicer  v zvezi s spremembo Letnega
programa statističnih raziskovanj za 2009.   

Statistični sosveti 

- izvedbe sej 

Od 24-ih delujočih statističnih sosvetov je v letu 2009 sejo organiziralo 16 sosvetov. Najvišjo
udeležbo zunanjih članov na seji (75 % in več) so imeli Sosvet za statistiko kmetijstva,
gozdarstva in ribištva, Sosvet za statistiko kriminalitete in Sosvet za statistiko energetike.    

- ankete med člani 
sosvetov 

 

SURS je v prizadevanjih, da se izboljša učinkovitost dela statističnih sosvetov, izvedel med
člani sosvetov anketo, da bi tako pridobil mnenja in predloge za izboljšanje delovanja
statistični sosvetov. Anketo je  sprva izvedel med notranjimi člani (tajniki sosvetov, vodje
oddelkov in sektorjev), kasneje pa še med zunanjimi člani sosvetov. 

                     
167 Glej: http://sdmx.org/wp-content/uploads/2009/10/1_ESTAT_census_41676356.pdf (prevzeto 25.3.2010). 
168 Glej gradivo in zapisnike sej statističnega sveta in statističnih sosvetov. Dostopno na: http://www.stat.si/drz_stat_svet.asp  
in http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp  (prevzeto 9. 2. 2010). 
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- aktivnosti za 
izboljšanje 
delovanja 

Nekatere spremembe na področju delovanja statističnih sosvetov: 

- priprava predloga sprememb Poslovnika o delu statističnih sosvetov in dopolnitev
Navodila o organizaciji sej statističnih sosvetov169,  

- v reden proces izvedbe je vključena anketa o izvedbi seje sosveta170, namenjena
preverjanju kakovosti posamezne seje sosveta in zbiranju predlogov za njeno izboljšanje, 

- osvežitev notranje spletne strani za pripravo sosvetov. 

6.7.7 Dostop do podatkov pooblaščenih izvajalcev državne statistike  

V sistemu državne statistike so skladno z Letnim programom statističnih raziskovanj 2009 statistične podatke 
dejavno izkazovali tudi pooblaščeni  izvajalci dejavnosti državne statistike. 

Agencija RS za 
javnopravne 
evidence in 
storitve  

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je na svoji spletni strani171 redno
objavljala podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem
izidu poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov,
proračunskih uporabnikov in drugih pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij –
pravnih oseb zasebnega prava in društev). Iz podatkovnih baz gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov, nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in
društev je AJPES pripravil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji
v letu 2008, Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov v Republiki Sloveniji v letu
2008, Informacijo o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v
Republiki Sloveniji v letu 2008 in Informacijo o poslovanju društev v Republiki Sloveniji v letu
2008. AJPES je na svoji spletni strani redno mesečno objavljal tudi zbirne podatke o
izplačanih bruto plačah pravnih oseb javnega in zasebnega sektorja in podatke o pravnih
osebah z dospelimi neporavnanimi obveznostmi. 

Banka Slovenije 
 

Banka Slovenije (BS) je v letu 2009 redno objavljala statistične podatke in informacije na
svojih spletnih straneh172 in v publikacijah: Bilten Banke Slovenije (mesečno na spletnih
straneh in četrtletno v tiskani obliki), Finančni računi Slovenije (četrtletne informacije na
spletnih straneh, publikacija Finančni računi Slovenije 2003–2008 v tiskani obliki,) tiskana
letna publikacija Neposredne tuje naložbe do vključno leta 2008 ter  mesečne informacije o
plačilni bilanci. V sodelovanju s SURS in MF je nadaljevala objavljanje podatkov,
metapodatkov in koledarja objav v skladu s standardom Mednarodnega denarnega sklada
(MDS)173. Redno skrb je v letu 2009 predstavljalo tudi usklajevanje v okviru mednarodnega
standarda objavljanja podatkov za izpolnjevanje objav v skladu s predpisanimi in
najavljenimi objavami ter osveževanje metapodatkov.  

Inštitut za  
varovanje zdravja  

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) na svoji spletni strani174 objavlja številne podatke,
kazalnike, prikaze in analize ter informacije o zdravju in zdravstvenem varstvu prebivalcev.
Na letni ravni objavi tudi Zdravstveni statistični letopis in druge publikacije, vezane na
posamezna področja dela. Konec marca 2009 je izšla skupna publikacija IVZ in SURS z
naslovom Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji; vsebuje nekatere ugotovitve iz Ankete
o zdravju in zdravstvenem varstvu 2007 in kratek pregled nekaterih osnovnih, mednarodno
primerljivih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v EU; objavljena je tudi na spletnih
straneh obeh institucij. 

                     
169 Glej Notranji pravilniki in predpisi. Dostopno na: http://www.stat.si/stat_notranji.asp (prevzeto 2.3.2010).  
170 Glej Statistični sosveti. Dostopno na: http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp (prevzeto 2.3.2010). 
171 Glej spletno stran AJPES na: http://www.ajpes.si (prevzeto 18. 2. 2010).  
172 Glej Publikacije in raziskave na: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=223  (prevzeto 18. 2. 2010). 
173 Standard, katerega izpolnjevanje preverja MDS na  vzpostavljeni nacionalni spletni strani (pri nas: http://www.bsi.si/imf), 
povečuje mednarodno primerljivo makroekonomsko preglednost, ki omogoča zgodnjo zaznavo finančnih težav in olajšuje 
dostop do mednarodnih finančnih trgov. Slovenija je k standardu pristopila ob njegovem začetku leta 1997 in ga v celoti 
izpolnjuje. 
174 Enota za zdravstveno statistiko na IVZ: http://www.ivz.si/index.php?akcija=kategorija&k=67  (prevzeto 18. 2. 2010). 
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Ministrstvo za 
finance  

Ministrstvo za finance (MF) je v letu 2009 na svoji spletni strani redno objavljalo podatke o
javnofinančni statistiki: prve objave za mesečne podatke o realizaciji državnega proračuna,
četrtletne podatke o stanju dolga državnega proračuna, letne podatke o konsolidirani
bilanci državnega proračuna, proračunov občin, ZPIZ in ZZZS,  letne podatke za občinske
proračune skupaj in za vsako občino posamezno po ekonomski klasifikaciji, programski
klasifikaciji ter po funkcionalnih dejavnostih. Na spletnih straneh ministrstva je dostopen
tudi Bilten javnih financ175 s časovnimi vrstami  podatkov od leta 1992 dalje. 

Zavod za 
pokojninsko in 
invalidsko 
zavarovanje  

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v letu 2009 na svoji
spletni strani176 objavil naslednje statistične podatke: Mesečni statistični pregled (tudi v
tiskani obliki), Letno poročilo ZPIZ, poglavje Statistični podatki o zavarovancih in uživalcih
pravic, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v številkah. 

Zavod RS za 
zaposlovanje  

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je v letu 2009 redno zagotavljal mesečne statistične obdelave
podatkov o registrirano brezposelnih, prostih delovnih mestih, podatke o denarnih nadomestilih in
vključenih v programe politike zaposlovanja, krajšo informacijo za javnost o registrirani
brezposelnosti, obsežne preglede podatkov s ključnimi komentarji v obliki Mesečnih informacij
ZRSZ177 in letne statistične preglede z najpomembnejšimi podatki, objavljene v letnem poročilu
2008178. Izbor pomembnejših tabelarnih pregledov o registrirani brezposelnosti se mesečno
osvežuje tudi na spletnih straneh e-uprave179. 
 

6.8 MEDNARODNO SODELOVANJE 
V letu 2009 je SURS aktivno deloval v Evropskem statističnem sistemu in v mednarodnem statističnem okolju. 
Uspešno se je vključeval v zakonodajne postopke EU in v različne evropske projekte na statističnem področju. 
Pomembno je bilo tudi njegovo sodelovanje v okviru dejavnosti Združenih narodov na področju statistike ter 
delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih. Statistični urad RS je v letu 2009 uspešno nadaljeval priprave na 
polnopravno članstvo v OECD. 

6.8.1 Aktivnosti SURS v Evropskem statističnem sistemu in v 
mednarodnem okolju 

Programi tehnične 
pomoči  

- evropski  
projekti 

V letu 2009 je SURS uspešno izvajal različne projekte na področju statistike, ki jih
sofinancirata Evropska komisija oz. Eurostat in so namenjeni usklajevanju statističnih
področij z zahtevami EU, pomoči pri uvajanju evropske statistične zakonodaje, podpori pri
izvajanju kakovostnih statističnih raziskovanj ipd.  

- tehnična in 
strokovna pomoč  
državam  
Zahodnega 
Balkana 

Na podlagi sklenjenih sporazumov o sodelovanju na področju statistike SURS pomaga pri
usklajevanju teh področij z zahtevami EU in pri vzpostavitvi statističnih sistemov držav
prejemnic pomoči. SURS je v letu 2009 poleg rednega sodelovanja s statističnimi uradi
držav Zahodnega Balkana, tj. Hrvaške, Srbije in Črne gore, opravljal kot vodja skupine štirih
držav Zahodnega Balkana tudi naloge v okviru Evropskega programa primerjave BDP in
cen. 

Sodelovanje pri 
zakonodajnih 
postopkih EU in 
delovanje v okviru 
ESS 

SURS je aktivno deloval na različnih področjih v okviru evropskega statističnega sistema
(ESS). Sodeloval je pri pripravah in sprejemanju evropske zakonodaje s področja statistike.
Redno in že zelo zgodaj se je vključeval v pripravo nove zakonodaje v delovnih skupinah
Eurostata ter v sprejemanje zakonodajnih predlogov v Odboru za evropski statistični sistem
ter v okviru Delovne skupine Sveta EU za statistiko. SURS je tudi aktivno sodeloval v

                     
175 Bilten javnih financ je dostopen na: http://www.mf.gov.si/slov/tekgib/bilten/bilten.htm  (prevzeto 28. 1. 2010). 
176 Glej spletno stran ZPIZ na: http://www.zpiz.si/  (prevzeto 28. 1. 2010). 
177 Glej spletno stran ZRSZ na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/statisticni_podatki.htm  (prevzeto 18. 
2. 2010). 
178 Letna in poslovna poročila ZRSZ so dostopna na: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/LetnaPorocila.htm  
(prevzeto 18. 2. 2010). 
179 Glej rubriko Informacijski servis podatkov e-uprave na: http://e-uprava.gov.si/ispo/  (prevzeto 18. 2. 2010). 
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razpravah o strateških vprašanjih evropske statistike, ki so potekale v okviru Odbora za
evropski statistični sistem oz. Partnerske skupine. 

 Tudi predstavniki Banke Slovenije so se v letu 2009 redno udeleževali sestankov
Statističnega odbora in različnih delovnih skupin ESCB in tudi plenarnih zasedanj Odbora za
denarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (Committee on Monetary, Financial and
Balance of Payments Statistics, CMFB), glavnega telesa za usklajevanje strateških vprašanj
evropskih finančnih statistik, in tudi sej izvršnega odbora CMFB. 

Mednarodno 
sodelovanje 

- v okviru 
Združenih 
narodov 

Poleg priprav na članstvo v OECD (glej 6.8.2 v nadaljevanju) je bilo pomembno tudi
sodelovanje pri delu Konference evropskih statistikov, organizirane pri Ekonomski komisiji
Združenih narodov za Evropo, ter Biroja Konference in pri delu Statistične komisije
Združenih narodov ter različnih specializiranih agencij, vključno s  posebnimi skladi in
različnimi programi Združenih narodov. 

- z mednarodnimi 
znanstvenimi  
združenji na 
področju 
statistike 

SURS je sodeloval tudi z mednarodnimi znanstvenimi združenji na področju statistike in
med temi tudi z Mednarodnim statističnim inštitutom (ISI) ter z njegovo sekcijo
Mednarodnim združenjem za uradne statistike (IAOS). Mag. Irena Križman, generalna
direktorica Statističnega urada RS, je bila izvoljena za predsednico izvršnega odbora IAOS
za obdobje 2009–2011. 

6.8.2 Priprave slovenske državne statistike na članstvo v OECD 

Poročilo o 
pripravljenosti na 
članstvo v OECD 

V okviru priprav na zaključno misijo OECD na SURS so bile na OECD posredovane dodatne
informacije o pravnem in institucionalnem okviru delovanja slovenske državne statistike,
metodološka gradiva statističnih raziskovanj in zahtevani podatki za različna statistična
področja. Na osnovi posredovanih informacij je OECD pripravil osnutek poročila o pravnem
in institucionalnem okviru ter o kakovosti in razpoložljivosti podatkov na ključnih
statističnih področjih. Osnutek poročila je bil tudi osnova za razpravo v okviru misije OECD,
ki je potekala na Statističnem uradu RS od  27. do 29. maja 2009. Omenjeno misijo so
sestavljali strokovni pregledniki, ki jih je imenoval OECD: Symon Algera, nizozemski
statistični urad, Paloma Seoane, španski statistični urad, Tim Davis in Olivier Brunet, OECD;
sestali so se tudi s predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za finance. Rezultat misije je
bil predlog poročila, ki je bil obravnavan na posebnem sestanku odbora OECD za statistiko v
Južni Koreji oktobra 2009 in bil ocenjen kot zelo dober. Generalna direktorica SURS-a je
predstavila proces pridruževanja s stališča slovenske državne statistike in odgovorila na
vprašanja, ki so jih zastavile  članice odbora. Te niso imele pripomb k poročilu in so sprejele
tudi priporočila Svetu OECD glede stanja pripravljenosti Slovenije na področju statistike. 

6.8.3 Statistični dnevi 2009: Vloga statistik, analiz in napovedi pri 
obvladovanju globalne ekonomske krize 

Mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Vloga 
statistik, analiz in napovedi pri obvladovanju  globalne ekonomske krize in s podnaslovom Izkoriščenost razpoložljivih 
podatkov in potrebe po novih podatkih je potekalo od 9. do 11. novembra v Radencih. Tokratna tema je bila 
namenjena razpoložljivosti informacij o gospodarski krizi.  

 

 

Tridnevnega mednarodnega posvetovanja se je udeležilo 147 strokovnjakov z različnih
področij; med temi naj posebej omenimo direktorja Eurostata g. Walterja Radermacherja,
ki je predstavil novo smer razvoja Evropskega statističnega sistema. Posvetovanje je bilo
razdeljeno na osem tematsko zaokroženih sekcij;  v njih so udeleženci predstavili različne
poglede na odzivnost evropskega statističnega sistema in evropskega sistema centralnih
bank, merjenje učinkovitosti politik, nove statistične pristope v razvoju uradnih statistik,
različne možnosti uporabe podatkov iz "gospodinjskih" anket, podatkov za podporo
politikam, analizirali odraz recesije na trgu dela, predstavili vidik trajnostnega razvoja in
nove razvojne smeri pri pripravi popisov.  

 Tokratna panelna razprava je bila namenjena napovedovanju gospodarskih gibanj in
statistiki; udeleženci so razpravljali o modelih ter raznolikosti, pravilnosti in pravočasnosti
napovedi in sodelovanju med napovedovalci ter producenti podatkov.  



Državna statistika v letu 2009 

 69 

 Vzporedno s sekcijami sta bili organizirani dve okrogli mizi, na katerih so statistiki in
uporabniki statističnih podatkov razpravljali o podatkovni podpori pri pripravah na članstvo
Slovenije v OECD in o informacijski varnosti; predstavljeni so bili primeri dobrih praks in
možnih rešitev problemov, s katerimi se pri tem spopadamo. 

 Za informiranje javnosti o posvetovanju je SURS pripravil posebno spletno stran180, na
kateri so bili objavljeni prispevki sodelujočih in ugotovitve s posvetovanja. 

 

6.9 ORGANIZACIJA, KADRI IN IZOBRAŽEVANJE 
Pomembnosti učinkovitega upravljanja s kadrovskimi viri se SURS zaveda že ves čas svojega delovanja. Organiziran 
pristop k temu področju je v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012 določil s posebno 
strategijo, pri kateri je upošteval splošno okolje, v katerem deluje, ter spremembe in nenehen razvoj statističnega 
področja dela. SURS mora upoštevati in iskati ravnotežje med usmerjenostjo slovenskega javnega sektorja k 
letnemu zmanjševanju števila zaposlenih na eni strani in med neprestanim pritokom novih nalog in spremembami 
dosedanjih, s katerimi se spopada na drugi strani. Naloge SURS-a z usmerjenostjo v administrativne vire podatkov in 
vpetostjo v evropski statistični sistem naraščajo po zahtevnosti in obsegu. V nasprotju s tem pa se je dovoljeno 
število zaposlenih za nedoločen čas od leta 2003 do leta 2009 zmanjšalo s 393 na 372. 

6.9.1 Notranja organizacija in število zaposlenih − stanje na 31. 12. 2009 

Usklajevanje 
števila 
zaposlenih 

Na podlagi Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2009, ki ga je
sprejela Vlada RS, je na SURS-u dovoljeno zaposlovati 327 uslužbencev181. V skladu z
organizacijskimi spremembami se je število zaposlenih urejalo postopoma, tako da je bilo
31. 12. 2009  usklajeno z omenjenim načrtom. 

 SURS je v letu 2009 sledil obveznosti zmanjševanja števila zaposlenih po Skupnem
kadrovskem načrtu organov državne uprave in Zbirnem kadrovskem načrtu za leti 2009 in
2010. Dodatno zmanjševanje števila zaposlenih pa bi v naslednjih letih lahko ogrozilo
izvajanje dejavnosti državne statistike, predvsem zato, ker sta pred SURS-om dva velika
popisa. SURS je prešel na uporabo podatkov iz administrativnih virov, to pa obenem pomeni
tudi, da namesto zaposlenih z nižjo izobrazbeno strukturo potrebuje zaposlene z višjo
stopnjo izobrazbe. 

- prekinitve 
delovnih  
razmerij 

V letu 2009 je delovno razmerje na SURS-u prenehalo 24 uslužbencem;  dvanajst izmed
teh se je upokojilo, šestim je prenehala pogodba za določen čas, šestim pa se je delovno
razmerje prekinilo. Zaradi zahtevnosti delovnih nalog se za izpraznjena delovna mesta v
glavnem iščejo ljudje z visoko in  univerzitetno izobrazbo, še pred tem pa se natančno
preveri nujnost nadomestitve. 

 Leta 2003 je imelo 32,6 odstotka zaposlenih srednjo šolo ali manj, leta 2007 29,0 odstotkov, 
leta 2008 27,5 odstotkov, leta 2009 pa 26,6 odstotkov. 

- zaposlovanje 
novih  
uslužbencev 

Pri zaposlovanju novih sodelavcev je bil SURS uspešen le delno. Objave za zasedbo prostih
delovnih mest predvsem z zahtevano računalniško in ekonomsko izobrazbo so bile večkrat
ponovljene. Najpogostejša vzroka za ponavljanje objav sta bila neustrezna izobrazba
prijavljenih kandidatov in odpoved kandidature izbranega kandidata zaradi ponujene višje
plače pri drugem delodajalcu ali ponujene zaposlitve v bližini doma. 

 Kadrovska problematika strokovnjakov za informacijsko tehnologijo je v javnem sektorju
na splošno  pereča, saj plačna politika mladih ne pritegne, strokovnjake, ki pa so zaposleni v
tem sektorju, pa je težko ustrezno spodbuditi in zadržati. SURS-u je v letu 2009 na trgu dela

                     
180 Glej Statistični dnevi 2009. Dostopno na: http://www.stat.si/StatisticniDnevi  (prevzeto 9. 2. 2010). 
181 Dovoljeno število zaposlenih lahko proračunski uporabniki prekoračijo samo z zaposlovanjem štipendistov Vlade RS, 
katerih zaposlovanje je glede na pogodbo o štipendiranju obvezno. Po opravljenem pripravništvu, ko postanejo uslužbenci v 
delovnem razmerju za nedoločen čas, pa se vštevajo v kvoto dovoljenega števila zaposlenih. Uslužbenci, zaposleni za določen 
čas (delo pri projektih, nadomeščanje odsotnih uslužbencev na daljšem bolniškem in porodniškem dopustu), se ne vštevajo v 
kadrovski načrt. 
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uspelo pridobiti nekaj kandidatov. Za zaposlene je zagotovil potrebno izobraževanje in
udeležbe na strokovnih srečanjih zaradi tekočega posodabljanja znanja, saj to na tem
področju zelo hitro zastari.  

- štipendisti V šolskem letu 2009/10 Vlada RS štipendira 14 študentov za SURS: tri informatike, štiri
ekonomiste, štiri sociologe – družboslovna informatika in tri matematike. Dva sta
absolventa in se bosta predvidoma zaposlila na SURS-u v letu 2010. 

- spremembe 
organizacijske  
strukture 

SURS je v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in pravosodnih organih pripravil trinajst predlogov Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

6.9.2 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih  

Katalog 
usposabljanj in 
izobraževanj 
v letu 2009 

V letu 2009 je SURS prvič izvajal izobraževanja na podlagi kataloga usposabljanj in
izobraževanj. Katalog usposabljanj in izobraževanj v letu 2009 je smernica za
pridobivanje novih znanj in izmenjavo dobrih praks zaposlenih. V katalogu so zajete tiste
vsebine usposabljanja in izobraževanja, ki zaposlene spodbujajo k stalnemu osvajanju
novih znanj in tako k vseživljenjskemu učenju (to je eden od  strateških ciljev SURS-a). V
program izobraževanja smo predvsem na statističnih področjih vključili tudi pooblaščene
izvajalce dejavnosti državne statistike.  

Izobraževanje 
statistikov 

Statistiki so znanje pridobivali in dopolnjevali na internih izobraževanjih, in sicer za
različna statistična področja, na primer: Administrativni viri v praksi SURS-a, Evropski
statistični sistem in postopki odločanja, Statistična pismenost – koncept ali orodje za
preživetje, Osnove nacionalnih računov, Posredovanje podatkov na Eurostat. Teh
izobraževanj se je udeležilo skupno 429 udeležencev. Statistiki so se na internih tečajih, ki
so jih vodili uslužbenci SURS-a, seznanili tudi z različnimi statističnimi orodji in programi, ki
jih potrebujejo pri statističnem delu: Pc-Axis, začetni in nadaljevalni tečaj, SAS in Klasje.
Računalniško znanje so statistiki pridobivali in izpopolnjevali tudi pri zunanjih izvajalcih.
Uslužbenci statistiki so se redno udeleževali tudi posvetovanj, seminarjev, konferenc , na
katerih so se seznanjali s trenutnimi novostmi na svojem delovnem področju − doma in  v
tujini. V okviru evropskega statističnega sistema deluje evropski statistični program
izobraževanja (ESTP ). Ti tečaji zahtevajo aktivno sodelovanje, udeležilo se jih je 32 SURS-
ovih uslužbencev. 

Izobraževanje IT  
strokovnjakov 

Hitri napredek informacijske tehnologije zahteva od uslužbencev, ki delajo na področju
informacijske tehnologije, da skrbijo za svojo primerno strokovno usposobljenost. Znanje
morajo nenehno nadgrajevati in izpopolnjevati. Takih oblik izobraževanja se je udeležila 34
udeležencev. 

 Zaposleni na SURS-u so za izobraževanje zunaj delovnega mesta v letu 2009 porabili približno 
10422 ur ali 3949 ur več  kot v letu  2008. 

Izobraževanje 
vodstvenih 
uslužbencev 

Izobraževanje vodilnih in vodstvenih uslužbencev je temeljilo na razvijanju strokovnega in
pridobivanju menedžerskega znanja. Udeleževali so se izobraževalnih programov, v katerih
so pridobivali znanje, spretnosti in veščine za orodja, s katerimi bodo lahko uresničevali
svojo strokovno in vodstveno vlogo (npr. Veščine "coachinga", Nematerialne oblike
nagrajevanja in motiviranja zaposlenih).  

Druge oblike 
izobraževanja 

SURS je s pomočjo zunanjih izvajalcev organizirali in pripravili izobraževanja s področja
komuniciranja ter drugih specifičnih področij. Uslužbenci so se udeležili delavnice za
vsebinsko pripravo prvih objav in novic na spletnih straneh SURS-a, delavnice o tem, kako
uporabljati slovenščino v uradovalnih besedilih, seznanili so se s sodobnimi načeli poslovne
korespondence v angleščini, urili pa so se tudi v javnem nastopanju. Na teh izobraževanjih
je bilo skupno 140 udeležencev. Vsi uslužbenci so se udeležili osnovnega usposabljanja s
področja varovanja informacij. 

Tečaji tujih  
jezikov 

Trije uslužbenci so obiskovali tečaje tujih jezikov (v organizaciji  različnih jezikovnih šol). Vsi
trije so obiskovali tečaje angleškega jezika. 
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Izobraževanja  
ob delu 

Konec leta se je izobraževalo ob delu 10 uslužbencev ali 2 odstotka vseh zaposlenih na
SURS-u. Z uslužbenci, ki se izobražujejo ob delu, ima SURS sklenjene pogodbe o
izobraževanju: eden za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, dva za pridobitev
magistrskega naslova (bolonjska stopnja ), 5 za pridobitev magistrskega naziva (znanstveni
naziv) in dva za pridobitev doktorskega naziva. 

Poročila o 
udeležbah  

Zaposleni pridobljena znanja in informacije na konferencah, seminarjih, sestankih in
mednarodnih tečajih izmenjujejo tako, da vsak po udeležbi v takih oblikah izobraževanja
napiše poročilo z najpomembnejšimi informacijami in navede tudi morebitne posledice na
delovanje državne statistike. Vsa poročila so objavljena na intranetnih podstraneh,
obravnava pa jih tudi vodstvo SURS-a na svojih kolegijih.  

6.9.3 Komuniciranje med zaposlenimi (Surs.net) 

SURS je z zaključkom projekta vzpostavitve glavnega orodja za notranje komuniciranje – intranetnega portala 
SURS.NET − okrepil prizadevanja za izboljšanje delovnega okolja in medsebojne obveščenost ter prispeval k 
optimizaciji posameznih procesov znotraj organizacije. 

Intranetni 
portal Surs.net 

SURS je za doseganje svojih strateških ciljev in izpolnjevanje svojega poslanstva potreboval
ustrezno komunikacijsko orodje – táko, ki omogoča notranji pretok informacij in posledično
izboljšanje komunikacijskih odnosov med zaposlenimi. Projekt prenove intranetnega
portala je bil končan v začetku leta 2009. Ob promocijski aktivnosti uredništva portala so se
zaposleni do konca leta večinoma vključili v to komunikacijsko orodje − kot uporabniki in
kot soavtorji. Portal je odprtega tipa in tako omogoča objavljanje vsebin ne le urednikom in
avtorjem, ampak vsem zaposlenim, s čimer želimo vzpostaviti dialog. Decembra 2009 je
intranetni portal uporabljalo dobrih 96 % zaposlenih. 

 Surs.net omogoča zaposlenim, da so tekoče seznanjeni tudi z odločitvami in usmeritvami
vodstva; na posebni podstrani so namreč neposredno po sestankih objavljeni vsi zapisniki
kolegijev generalne direktorice in obeh namestnic.  

 6.9.4 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

Anketa o  
zadovoljstvu 
zaposlenih 

V zvezi s sistematičnim spremljanjem zadovoljstva zaposlenih na SURS-u je bil v letu 2009
storjen pomemben korak: v maju je bila namreč opravljena obširna anketa o zadovoljstvu
zaposlenih. Natisnjen vprašalnik so zaposleni prejeli po interni pošti; vseboval je 14 sklopov
vprašanj, ob koncu še 5 osnovnih demografskih vprašanj. Anonimnost odgovorov je bila
zagotovljena. 

Anketa je med uslužbenci naletela na dober odziv, saj je vprašalnik izpolnilo kar 64 %
zaposlenih. Ena izmed glavnih ugotovitev ankete je ta, da so uslužbenci izrazili najvišjo
stopnjo zadovoljstva s svojimi sodelavci, z delovnim časom, z vsebino svojega dela in z
računalniško opremo (več kot 80 % jih je naštete kategorije ocenilo z "zadovoljni" ali "zelo
zadovoljni"). Najnižjo stopnjo zadovoljstva pa so uslužbenci izrazili glede možnosti za
napredovanje in glede plače (približno 60 % jih je označilo oceno "sploh nisem zadovoljen"
ali "nisem zadovoljen"). 

Poročilo o anketi je bilo predstavljeno širšemu vodstvu SURS-a in to  je pripravilo odzivno
poročilo na anketo. Predvideno je, da se bo tovrstno merjenje v prihodnje izvajalo redno na
vsaki dve leti. 

6.9.5 Forum mladih statistikov  

Brošura SURSKO V letu 2009 je bil ponovno oživljen Forum mladih statistikov, ki se je sicer prvič sestal že v
letu 2007. Forum je bil ustanovljen z namenom, da se izboljša povezovanje in vključevanje
mladih statistikov v delo SURS-a. V letu 2009 so bila organizirana tri redna srečanja
foruma in ta so pokazala, da je med mladimi precejšen interes za tovrstno druženje. Manjša
skupina članov je v okviru foruma pripravila tudi brošuro SURSKO, ki za vse novo zaposlene
na enem mestu predstavlja najpomembnejše informacije o delu in organizaciji SURS-a. 
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6.9.6 Četrtletna poročila o delu SURS-a  

Sistematično 
spremljanje 
delovanja 
organizacije 

Pomemben napredek je bil dosežen na področju sistematičnega spremljanja delovanja
organizacije, saj se je v letu 2009 začelo redno pripravljati četrtletno poročilo o delu
SURS-a; vsebinski okviri zanj so bili postavljeni že v letu 2007. Namen četrtletnega poročila
je, da se na enem mestu zbrati ključne kazalnike delovanja organizacije in jih spremljati v
času. Poročilo tako vključuje podatke o kadrovskih spremembah, o udeležbi na
izobraževanjih in pregled mednarodnega sodelovanja, ključne podatke o zbiranju
podatkov, o stanju glede neodgovorov v anketah za osebe in gospodinjstva, pregled porabe
delovnih ur na SURS-u, finančni pregled stanja in podatke o komuniciranju z javnostmi.
Poročilo se pripravi en mesec po končanem četrtletju in je interne narave, vendar je vsem
sodelavcem dostopno na intranetnem portalu in je redno obravnavano na sejah kolegija
generalne direktorice.  

 

6.10 FINANČNO POSLOVANJE 
Statistični urad je strokovno neodvisna vladna služba in je neposredno udeležen v postopkih priprave in usklajevanja 
državnega proračuna (18. člen ZDSta). Kot neposredni proračunski uporabnik pridobi večino sredstev za svoje 
delovanje iz proračuna Republike Slovenije. Prihodki od lastne dejavnosti, ki vključujejo prodajo storitev in publikacij, 
se vsako leto zmanjšujejo; uporabnikom so namreč na spletni strani na voljo objave brezplačnih e-publikacij. SURS je 
pri izvajanju načrtovanih nalog v letu 2009 in pridobivanju finančnih sredstev iz evropskih virov sledil ciljem strategije 
upravljanja finančnih virov, določenim v srednjeročnem programu 2008−2012. 

Zakonska podlaga Zakonska podlaga za financiranje SURS-a so akti, ki sicer veljajo za celotno državno upravo
in so navedeni kot viri,  ki so  bili  upoštevani pri finančnem poslovanju: 

- Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007, 26/2009 in
59/2009); 

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007,
58/2009, 109/2008-ZOPRSO809, 26/2009, 59/2009 in 96/2009); 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007 in
61/2008); 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 127/2006–ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008 in 49/2009); 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 125/2006 in 16/2008); 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 in 30/2002-ZJF-c). 

Odhodki SURS 

 

V letu 2009 so celotni odhodki SURS-a znašali 13.685.979 EUR. Največji del odhodkov,
13.468.413 EUR (98,4%), je bil iz proračuna Republike Slovenije. Odhodki iz evropskih
sredstev so znašali 196.570 EUR (1,4%), iz lastne dejavnosti pa 20.996 EUR (0,2%).  

 

 Odhodki glede na vire finančnih sredstev (v EUR), 2009 

Lastna 
dejavnost 

20.996

Proračun RS 
13.468.413

Evropska 
sredstva  
196.570
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- odhodki po 
namenih porabe 
iz proračuna RS 
in lastne 
dejavnosti 

 

Stroški dela: Za plače redno zaposlenih na SURS je bilo v letu 2009 iz proračuna Slovenije
porabljenih 9.946.750 evrov, kar predstavlja 74 % vseh stroškov, kritih iz proračuna. 

Materialni stroški: Sredstva iz proračuna RS, namenjena materialnim stroškom, se
uporabijo za kritje stroškov, ki nastanejo pri opravljanju osnovne dejavnosti SURS-a in
stroškov v zvezi z lastno dejavnostjo (prodajo storitev in publikacij). Za osnovno dejavnost je
bilo v letu 2009 porabljenih 1.170.082 evrov. Stroški za upravljanje poslovne stavbe na
Parmovi 33 so znašali 335.460 evrov. Evidentiranih materialnih stroškov v zvezi z lastno
dejavnostjo pa bilo za 20.996 evrov. 

Stroški večjih raziskovanj in projektov: Stroški za večja raziskovanja oz. ankete, ki jih je
SURS izvedel v letu 2009, so znašali 989.305 evrov ( ADS, APG, SILC, EHS, Ocenjevanje
rastlinske pridelave, KME-dec, KME-jun, PMG/DK, TU-turisti, TU-ČAP, INTRASTAT,
Poslovne tendence, AMP, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Popis kmetijskih
gospodarstev). Za razvojne naloge je SURS namenil še dodatnih 15.635 evrov.  

Stroški mednarodnega sodelovanja: SURS je v letu 2009 izpolnil vse mednarodne
obveznosti, dogovorjene z rednimi programi sodelovanja z mednarodnimi ustanovami: z
Eurostatom, OECD, OZN ter njenimi specializiranimi in sorodnimi agencijami − ECE, CES,
IMF, ILO, FAO, WTO, WHO in Unicef. Poraba Iz proračuna RS za stroške v zvezi z
mednarodnim sodelovanjem je znašala 343.459 evrov.  

Nakup osnovnih sredstev – investicije: Stroški za investicije in investicijsko vzdrževanje so
v letu 2009 znašali 672.721 evrov. Vključevali so nakup računalniške opreme v vrednosti
522.340 evrov ter druga osnovna sredstva in investicije v višini 150.381 evrov. 

 

 Poraba sredstev SURS iz proračuna RS (v EUR) po proračunskih postavkah, 2009 

1.505.542

9.946.750

1.343.399

672.721

Investicije in inv. vzdrževanje

Ankete, razvojne naloge, popisa,
mednarodno sodelovanje

Materialni stroški

Stroški dela

 

- odhodki iz 
evropskih 
sredstev 

Z dodeljenimi evropskimi sredstvi je SURS v letu 2009 izvajal več manjših projektov
(grantov). V skladu s pogodbami so bila z evropskimi sredstvi financirana raziskovanja
različnih statističnih področij, v skupnem znesku 192.962 evrov. 
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Seznam uporabljenih kratic: 
ADS – Anketa o delovni sili 
AJPES –  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
AMP – Anketa o mnenju potrošnikov  
APG – Anketa o porabi v gospodinjstvih  
ARSO –  Agencija RS za okolje 
ATVP – Agencijo za trg vrednostnih papirjev 
BDP – Bruto domači proizvod 
BIS – Bank for International Settlements - Banka za mednarodne poravnave 
BS – Banka Slovenije 
CES – Conference of European Statisticians – forum, organiziran v okviru Ekonomske komisije Združenih 
Narodov za Evropo (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) 
CEBS – Committee of European Banking Supervisors - Odbor evropskih bančnih nadzornikov 
CMS – Content Management Systems (orodje za upravljanje s spletnimi vsebinami) 
COFOG - Classification of the Functions of Government – Klasifikacija namenov sektorja država 
CURS – Carinska uprava Republike Slovenije 
DDV – Davek na dodano vrednost 
DG ECFIN –  Directorate General for Economic and Financial Affairs – Generalni direktorat za gospodarske in 
finančne zadeve 
DURS – Davčna uprava Republike Slovenije 
EORI –  Economic Operators' Registration and Identification system – Sistem registracije in identifikacije 
gospodarskih subjektov 
ECB –  Evropska centralna banka 
ECHI – European Community Health Indicators – Krovni evropski kazalniki zdravja 
EDSIM – European Disability Social Integration Module - Modul o socialni integraciji. 
EHIS – European Health Interview Survey  – Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 
EGR – EuroGroups Register – Evropski register skupin podjetij 
EODS – European Occupational Diseases Statistics – Evropska statistika poklicnih bolezni  
ERK – Ekonomski računi za kmetijstvo (Economic Accounts for Agriculture – EAA) 
ESCB –  Evropski sistem centralnih bank 
ESR – Evropski sistem računov (European System of Accounts – ESA) 
ESSPROS – European system of integrated social protection statistics – Evropski sistem integrirane statistike 
socialne zaščite  
ESSC – European Statistical System Committe – Odbor za evropski statistični sistem 
ESTP – European Statistical Training Programme – Evropski program statističnega izobraževanja 
FADN – Farm Accountancy Data Network – Mreža knjigovodskih podatkov s kmetij 
GURS –  Geodetska uprava Republike Slovenije 
HICŽP –  Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin 
HICP-CT – Harmonized Index of Consumer Prices at constant tax rates – Harmonizirani indeks cen življenjskih 
potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami 
IAOS – International Association for Official Statistics – Mednarodno združenje za uradne statistike  
ICIPP – Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 
ICSP – Indeks cen storitev pri proizvajalcih  
ICŽP – Indeks cen življenjskih potrebščin 
IEEAF – Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests - Gozdarski računi v sistemu okoljskih in 
ekonomskih računov za gozdarstvo  
IKT – Informacijsko komunikacijska tehnologija 
ILO – International Labour Organization – Mednarodna organizacija dela 
IMF – International Monetary Fund – Mednarodni denarni sklad 
INES –  Indicators of Educational Systems – Kazalniki o izobraževalnih sistemih 
ISCED –  International Standard Classification of Education –  mednarodna klasifikacija izobraževanja 
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ISCO – International Standard Classification of Occupations –  mednarodna standardna klasifikacija poklicev 
ISIS –  Integrirani statistični informacijski sistem 
IUC – indeks uvoznih cen 
IVZ – Inštitut za varovanje zdravja 
JEGR – Join Expert group on reconciliation – ekspertna delovna skupina pri Statističnem odboru ESCB in Odboru 
za nadzor bančništva (Banking Supervision Committee) 
JSKD – Javni sklad za kulturne dejavnosti 
KLASIUS –  Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja 
LMP – Labour market policy 
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MF – Ministrstvo za finance 
MFI – Monetarne finančne institucije 
MG – Ministrstvo za gospodarstvo 
MK – Ministrstvo za kulturo 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MNE – Multinational enterprises – večnacionalne skupine podjetij 
MOP – Ministrstvo za okolje 
MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport 
MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
NIP – Nomenklatura industrijskih proizvodov  
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development –  Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj 
OMC – Open Method of Coordination – Odprta metoda koordinacije 
PEEI – Principal European Economic Indicators – osnovni evropski ekonomski kazalniki 
PKM – Paritete kupnih moči 
PRS –  Poslovni register Slovenije 
REN –  Register nepremičnin, ki ga je vzpostavila in ga vzdržuje  Geodetska uprava Republike Slovenije 
SDMX –  Statistical Data and Metadata eXchange –  standard za izmenjavo statističnih podatkov in 
metapodatkov 
SHA – System of Health Accounts – sistem zdravstvenih računov 
SILC –  Statistics on Income and Living Conditions – Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih 
SI-STAT – Podatkovni portal SURS-a 
SKD –  Standardna klasifikacija dejavnosti 
SKP – Standardna klasifikacija poklicev 
SMTK – Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (SITC – Standard International Trade Classification) 
SNR – Sistem nacionalnega računovodstva (System of National Accounts – SNA) 
SPR – Statistični poslovni register 
SRDAP –  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
SSP – Strukturna statistika podjetij (Structural Business Statistics – SBS) 
SURS – Statistični urad Republike Slovenije 
UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj 
UNECE – The United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija za Evropo pri Združenih 
narodih 
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations –  Organizacija Združenih Narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo 
WAPES - World Association of Public Employment Services – Svetovna zveza javnih zavodov za zaposlovanje 
WHO –  World Health Organization – Svetovna zdravstvena organizacija 
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




