
SPLETNA STRAN POSVETOVANJA 
Vse informacije o posvetovanju so dostopne na spletni 
strani posvetovanja na naslovu: 
http://www.stat.si/StatisticniDnevi/. 
 

KRAJ 
Posvetovanje bo v kongresni dvorani Term Radenci, 
okrogle mize in predstavitve posterjev pa v sejni sobi 
Vrelec in v preddverju kongresne dvorane.  

Prosimo, da za rezervacijo prenočišča poskrbite sami. 
Vse potrebne informacije o hotelu in načinu rezervacije 
boste našli na spletni strani posvetovanja. 
 

JEZIK 
Delovna jezika na posvetovanju bosta slovenščina in 
angleščina. Simultano prevajanje bo zagotovljeno.  
 

PRIJAVE 
Prijave na posvetovanje sprejemamo preko spletne 
strani posvetovanja. 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

Ta so objavljena na spletni strani posvetovanja. 
Prosimo vas, da jih upoštevate. Povzetke prispevkov 
pripravite v obeh delovnih jezikih. PPT-predstavitev naj 
bo pripravljena v angleščini.  

Prispevke s svojimi kontaktnimi podatki pošljite na e-
poštni naslov stat-d.surs@gov.si. Prosimo, da pripišete, 
ali boste prispevek predstavili v obliki predavanja (s 
PPT-predstavitvijo) ali kot poster. 

Organizator si pridržuje pravico, da prispevke, ki se bodo 
bistveno oddaljili od navodil, zavrne. Naj posebej 
poudarimo, da so avtorji za lektoriranje svojih prispevkov 
dolžni poskrbeti sami. 
 

POMEMBNI DATUMI 
Osnutek povzetka: do 30. 6. 2010. 

Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program bodo avtorji 
prejeli: do 31. 8. 2010. 

Končna različica povzetka: do 15. 9. 2010. 

Končna različica prispevka in PPT-predstavitve: 
do 22. 10. 2010. 

Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne 
moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v 
program in objavljen. Ko avtor svoje gradivo odda, s tem 
hkrati tudi soglaša, da se izbrana PPT-predstavitev in 
izbrani prispevek objavita na spletni strani posvetovanja 
in v Zborniku povzetkov, ki ga bodo prejeli udeleženci 
posvetovanja. 

INFORMACIJE 

Vse dodatne informacije o posvetovanju so dostopne na 
spletni strani posvetovanja. Svoje vprašanje nam lahko 
sporočite na naslov 

Statistični dnevi 2010 
Statistični urad RS 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana, Slovenija 

ali na e-poštni naslov stat-d.surs@gov.si. 
 

PROGRAMSKI ODBOR: 

Predsednik:  
Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 

Namestnica predsednika: 
Genovefa Ružić, Statistični urad RS (SURS) 

Člani:  
Andrej Blejec, Statistično društvo Slovenije 
Irena Križman, SURS 
Janez Fabijan, Banka Slovenije 
Alenka Kajzer, Urad RS za makroekonomske analize in 
razvoj 
Irena Roštan, Služba Vlade RS za razvoj in evropske 
zadeve 
Martina Trbanc, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve 
Zoran Kus, Ministrstvo za okolje in prostor 
Tomaž Banovec, nekdanji direktor SURS 
Metka Zaletel, SURS 
Karmen Hren, SURS 
Erika Žnidaršič, SURS 
Mojca Suvorov, SURS 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Predsednica:  
Mojca Noč Razinger, SURS 

Namestnik predsednice:  
Bogdan Grmek, SURS  

Člani:  
Milan Kajić, SURS  
Edvard Juvan, SURS 
Jana Žužek, SURS 
Andreja Hočevar, SURS 
Valerija Urbajs, SURS 
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Merjenje blaginje in  
napredka družbe –  
 

Izzivi pri uporabi in  
razumevanju podatkov 
 
Razprave o merjenju blaginje ljudi in napredka družb 
postajajo še posebej aktualne v času globalne krize in 
prizadevanj za izhod iz nje. OECD je to temo postavil v 
središče svetovne pozornosti z vzpostavitvijo globalnega 
projekta z naslovom Merjenje napredka družb 
(Measuring the Progress of Societies) že pred nekaj leti. 
OECD se je pri tem zavezal za naslednje: (1) za 
določitev prednostnih nalog na tem področju; (2) za 
razvoj merjenja, metod in orodij in (3) za podatkovne 
podpore politikam pri odločanju. 

V letu 2009 je Evropska komisija organizirala razpravo s 
temo BDP in več – Merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja (GDP and beyond – Measuring progress in a 
changing world). Osnovni namen je bil spodbuditi 
razpravo o potrebi po dopolnitvi obstoječih podatkov o 
ekonomski aktivnosti, ki se običajno izraža z bruto 
domačim proizvodom (v nadaljevanju BDP) in drugimi 
merami. 

Za izboljšanje podatkovne podpore, potrebne za splošno 
javnost in za pripravljavce politik pri njihovih odločitvah, 
je Komisija predlagala naslednjih pet glavnih aktivnosti: 
(1) BDP je treba dopolniti z okoljskimi in socialnimi 
kazalniki, (2) izboljšati pravočasnost informacij za 
podporo pri odločanju, (3) doseči večjo kakovost in 
zanesljivost poročanja o porazdelitvah in neenakostih 
dobrin, (4) izpopolniti evropske kazalnike trajnostnega 
razvoja in (5) dopolniti nacionalne račune z okoljskimi in 
socialnimi vprašanji. 

Stiglitz-Sen-Fitoussi komisija je v oktobru 2009 v svojem 
končnem poročilu podala številna priporočila; ta pa se ne 
nanašajo le na statistične urade, ampak tudi na 
odločevalce in politične voditelje, na pripravljavce politik, 
na medije in na znanstvenoraziskovalno dejavnost. 
Definicija blaginje je po priporočilu navedene komisije 
sorazmerno široka, in sicer lahko zajame tako materialni 
standard, zdravje, izobraževanje, aktivnosti prebivalstva, 
politično participacijo, upravljanje, socialne mreže in 
razmerja v družbi, okolje (sedanje in prihodnje razmere), 
ekonomsko, fizično varnost. 

Omenjene pobude na mednarodni ravni so časovno 
sovpadle z začetkom razprav o prihodnjem razvoju 
Slovenije. 

 
Kateri izzivi so pred uradno statistiko?  
 

Glavni izziv je ohranitev ustreznosti in kredibilnosti 
statistik ter zaupanja uporabnikov. Pričakovanja 
uporabnikov so velika, finančni in človeški viri pa se 
zmanjšujejo. Prav zato ugotovitve Stiglitz-Sen-Fitoussi-
jeve komisije priporočajo vladam, naj statističnim 
uradom zagotovijo ustrezne vire. 

Ta priporočila lahko z vidika statističnih uradov združimo 
v tri področja: (1) vprašanja, povezana z BDP, (2) 
kakovost življenja in (3) trajnostni razvoj in okolje.  

Na podlagi vseh omenjenih pobud je Evropski statistični 
sistem dal pobudo za ustanovitev strateške skupine za 
merjenje napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, 
kamor se bo aktivno vključil tudi Statistični urad RS. Ta 
bo pripravila dokument, v katerem bodo določene 
kratko- in dolgoročne prednostne naloge iz omenjenih 
priporočil. 

Med kratkoročnimi prednostnimi nalogami je poudarjeno 
predvsem zagotavljanje kakovostnih podatkov na 
podlagi podrobnejših analiz, širše uporabe in 
izkazovanja razpoložljivih podatkov EU. Pripravljena bo 
tudi strategija za doseganje drugih priporočil v 
srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Pri tem bo 
dosledno spoštovano načelo stroškov in koristi. Končno 
poročilo bo izdelano v letu 2011.  

Statistični urad RS se je aktivno vključil tudi v razprave o 
viziji razvoja države. Pri tem je njegova naloga, da ob 
upoštevanju glavnih načel uradne statistike in vseh prej 
omenjenih priporočil podatkovno čim bolje podpre vse 
omenjene razprave ter v sodelovanju z drugimi deležniki 
dopolni obstoječe podatke z ustreznim sistemom 
kazalnikov za merjenje blaginje.  

Poleg materialnih in človeških omejitev se uradne 
statistike danes spopadajo z mnogimi metodološkimi 
izzivi, na primer: (1) za nekatera področja ni podatkov, 
npr. podatkov o bogastvu; treba bi bilo izboljšati merjenje 
obsega storitev javnega sektorja, ustrezen poudarek bi 
bilo treba dati transferjem v naravi, potrebno bi bilo 
merjenje uporabe časa, subjektivnih podatkov, kot so kot 
sreča, zadovoljstvo ljudi; (2) nekatere statistične metode 
je treba izboljšati oziroma še razviti kot metode za 
zbiranje kvalitativnih podatkov (sestavljeni kazalniki, 
vključevanje sprememb v kakovosti proizvodov in 
storitev); (3) krepitev odgovornosti za boljše 
prikazovanje podatkov, sodelovanje z analitiki in 
raziskovalci; (4) ovrednotenje vloge medijev pri 
posredovanju podatkov ljudem in pri ohranjanju 
zaupanja v statistiko. 

Letos že 20. tradicionalno posvetovanje Statistični dnevi 
bo na omenjene izzive odgovorilo s srečanjem domačih 
in tujih predstavnikov vseh deležnikov, ki smo odgovorni 
za ustrezno, pravočasno in kakovostno podatkovno 
podporo vseh uporabnikov podatkov. 

KLJUČNE TEME POSVETOVANJA 

Posvetovanje bo potekalo v treh vsebinskih sklopih, 
vzporedno, v spremljevalnem programu pa bodo potekale 
predstavitve vsebin s posterji in okrogli mizi: 

A. V panelni razpravi o merjenju blaginje bodo 
vabljeni predstavniki uporabnikov in pripravljavcev 
statistike soočili svoje poglede predvsem v zvezi z 
naslednjimi vsebinami:  
• Definicija blaginje 

• Kazalniki blaginje in njihova ustreznost za uporabnike 

• Izzivi pred nacionalnimi statističnimi uradi za dosego 
priporočil v zvezi z merjenjem blaginje 

• Vloga znanstvenoraziskovalne dejavnosti  

• Pomen komuniciranja za pravilno uporabo podatkov 

• Odgovornost statistikov za pravilno razumevanje 
podatkov 

B. Inovativni pristopi k merjenju in analizi podatkov 
o blaginji in napredku družbe 
• Blaginja ljudi – različni vidiki: materialni standard, 

zdravje, izobraževanje, aktivnosti prebivalstva, politična 
participacija, upravljanje, socialne mreže in razmerja v 
družbi, okolje, ekonomska in fizična varnost 

• Satelitski računi 

• Anketa o porabi časa – uporaba podatkov 

• Kvalitativni in sestavljeni (kompozitni) kazalniki 

C. Dobre prakse sodelovanja deležnikov pri pripravi 
in uporabi kazalnikov 
• Uporaba podatkov, opredelitev kazalnikov pri pripravi 

strategij, določanju ciljev in njihovem spremljanju  

• Objavljanje in komuniciranje kazalnikov 

Okrogli mizi (potekali bosta vzporedno s sekcijami) 
• Izkazovanje desezoniranih podatkov (metode 

desezoniranja, komunikacija, standardizacija) 

• Sodelovanje z znanstvenoraziskovalnim okoljem 
(inštituti, univerze) pri zagotavljanju podatkov 

Predstavitve vsebin s posterji (potekale bodo 
vzporedno s sekcijami) 
Prispevki, ki bodo predstavljeni na posterjih, lahko prikažejo 
tudi področja in nove dosežke, ki niso nujno vsebinsko 
povezani z naslovno temo posvetovanja, in seznanjajo 
udeležence posvetovanja z različnimi zanimivimi temami in 
inovativnimi pristopi z drugih področij. 


