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Tomaž Smrekar

Cetis je bil izbran na javnem
razpisu za storitve Popisa 2002

Popis prebivalstva 2002

Skladno z Zakonom o popisu prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2001 in Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o popisu prebival-
stva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v
letu 2001 je SURS poleti pripravil javni razpis za storitve
priprave, distribucije in obdelave popisnega gradiva.
Storitev obsega dela v času pred, med in po popisovanju
na terenu, ki bo od 1. do 15. 4. 2002.

Pred popisovanjem na terenu mora pogodbenik pripraviti
ustrezno varovane prostore za delo osrednjega popisnega
središča. Le-ti morajo biti tudi primerno delovno in
tehnično opremljeni za delo osebja, namestitev opreme,
začasno skladiščenje popisnega gradiva in logistično
primerni. Pogodbenik mora zagotoviti usposobljeno teh-
nično osebje za obvladovanje logistike, programiranje
aplikativne programske opreme, vzdrževanje delovnih
sredstev in naprav ter za upravljanje osebja. Najel in izšo-
lal bo približno 70 obdelovalcev popisnega gradiva, pri-
pravil logistično opremo (transportno, skladiščno in pisar-
niško opremo), računalniško opremo (strežnike, delovne
postaje, skenerje, pomožno opremo, tiskalnike, zunanje
polnilniške enote, komunikacijsko opremo, čitalnike, črtne
kode, ipd.), programsko opremo za evidentiranje prispe-
losti gradiva, grafično obdelavo, zajemanje podatkov,
šifriranje in logično kontrolo. Natisnil in predizpisal bo
približno 6,8 milijona kosov različnih vprašalnikov in 7
milijonov listov različnega pomožnega gradiva. Gradivo
bo uredil po predpisanem algoritmu in ga distribuiral v
61 popisnih središč. Zagotovil bo tudi varovanje podatkov.

Med popisovanjem na terenu bo izvajalec zagotavljal
sprotno dobavo potrebnih rezervnih obrazcev in sprejemal
in evidentiral del od okrog 30 ton popisnega gradiva.

Po popisovanju na terenu bo izvajalec zajemal in evidenti-
ral preostalo popisno gradivo (skeniranje, izdelava bitnih
slik in OCR/ICR) in skrbel za evidentiranje procesa obde-
lave. Zajel bo podatke na vprašalnikih, jih šifriral in verifi-
ciral razpoznana polja. Izvedel bo logično kontrolo podat-
kov, kontrolo zajetja in oddal SURS-u v arhiviranje mape

s popisnim gradivom, bitne slike in logično čisto podatkov-
no bazo.

Cetis iz Celja je bil izbran kot najprimernejši ponudnik.
Cetis je ugledno Podjetje zaposluje okrog 450 ljudi in se
ukvarja s svetovanjem, grafičnim oblikovanjem (zasnovo,
organizacijo in izvedbo tržnega komuniciranja), pripravo
za tisk (stavljenjem in prelomom besedil, izdelavo barvnih
izvlečkov, skeniranjem in posvetljevanjem, izdelavo
tiskovnih form), tiskom, programiranjem, zaščito tiskovin,
digitalnim tiskom (poosebljanjem, adresiranjem, številje-
njem, izpisovanjem črtnih kod, tiskanjem slik, logotipov
in podpisov), kuvertiranjem in odpremo na pošto.

Cetis ni uveljavljen samo v Sloveniji, pač pa tudi v širšem
evropskem prostoru in ima predstavništva tudi na Hrvaš-
kem, v Makedoniji, na Madžarskem, v Albaniji, Avstriji,
Bolgariji, Slovaški in Poljski. Najpomembnejša trga sta
Poljska in Hrvaška, vedno večje uspehe pa dosega tudi v
Nemčiji. Ima certifikat kakovosti ISO 9001 in je v postop-
ku pridobivanja certifikata ISO 14001, kar kaže poudar-
jeno skrb za okolje.

Pred podpisom pogodbe je delegacija SURS-a z general-
nim direktorjem, Tomažem Banovcem, obiskala Cetis in
opravila prve razgovore, povezane z organizacijo sodelova-
nja SURS-a in Cetisa pri projektu Popisa 2002. Ogledali
smo si tudi proizvodne hale in prostore, ki jih je Cetis
namenil za izvedbo Popisa 2002.
Ogledali smo si tudi proizvodne hale in prostore, ki jih je
Cetis namenil za izvedbo Popisa 2002. Celoten vtis je bil
zelo dober, saj se je pokazalo, da vodilna struktura pod-
jetja razume pričakovanja SURS-a za projekt Popisa 2002
in da ima Cetis že v tem trenutku večino človeških in teh-
ničnih virov za izvedbo projekta. Tudi zagotavljanje varno-
sti podatkov, ki je ob popisih prebivalstva ena najzahtev-
nejših nalog, bo v Cetisu dosežena brez večjih problemov,
saj že v tem trenutku razpolagajo s fizičnim in tehničnim
varovanjem prostorov in varnosti prilagojeno logistiko
proizvodnje.


