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

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

Prosimo, da za rezervacijo prenočišča poskrbite sami. 
Vse potrebne informacije o hotelu in o 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 prek spletne strani 
posvetovanja. 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

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. 

Organizatorja si pridržujeta pravico, da prispevke, ki se 
bodo bistveno oddaljili od navodil, zavrneta. Naj posebej 
poudarimo, da ste za lektoriranje svojih prispevkov 
dolžni poskrbeti sami. 
 

POMEMBNI DATUMI 
Osnutek povzetka pošljite do 30. 6. 2012. 

Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program boste prejeli do 
31. 8. 2012. 

Končno različico povzetka pošljite do 15. 9. 2012. 

Končno različico prispevka in PPT-predstavitve pošljite 
do 25. 10. 2012. 

Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne 
moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v 
program in objavljen. Ko svoje gradivo oddate, s tem 
hkrati tudi soglašate, 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 2012 
Statistični urad RS 
Litostrojska 54 
1000 Ljubljana, Slovenija 

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

 

 

PROGRAMSKI ODBOR: 

Predsednica:  
Karmen Hren, Statistični urad RS (SURS) 

Namestnica predsednice: 
Alenka Kajzer, Urad za makroekonomske analize in 
razvoj 

Člani:  
Andrej Blejec, Statistično društvo Slovenije 
Anže Burger, Ministrstvo za finance 
Nada Jovović, Ministrstvo za zdravje 
Irena Križman, SURS 
Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja 
Matjaž Noč, Banka Slovenije  
Genovefa Ružić, SURS 
Tina Teržan, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
Erika Žnidaršič, SURS 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Predsednica:  
Mojca Noč Razinger, SURS 

Namestnik predsednice:  
Bogdan Grmek, SURS  

Člani:  
Milan Kajić, SURS  
Jana Žužek, SURS 
Andreja Hočevar, SURS 
Valerija Urbajs, SURS 
Edvard Juvan, SURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Povabilo k pripravi 
prispevkov  
za 22. statistične dneve 
 
 
 
 

JAVNI SEKTOR MED MITI IN 
RESNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorja posvetovanja: 
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Statistično društvo Slovenije 
 

 
 

 

 Radenci,  
12. in 13. november 2012 



Javni sektor med miti in resnico 

V Sloveniji trenutno potekajo zelo intenzivne razprave o 

javnem sektorju, njegovi vlogi, pomenu in zlasti velikosti. 

Takšne razprave se občasno pojavljajo v vseh družbah, 

trenutne pa so posledica krize, ki se je v delu razvitega 

sveta, tudi v Evropi, začela leta 2008. Najprej je vplivala 

na finančni sektor, nato na realni, sedaj pa se odraža v 

težavah javnega sektorja z visokimi proračunskimi 

primanjkljaji in hitro naraščajočimi dolgovi. 

Javni sektor ima pomembno vlogo v vsaki družbi. Izvaja 

javne politike preko zagotavljanja netržnih izdelkov in 

storitev ter prerazdeljevanja dohodka in bogastva. Zaradi 

tega vpliva na zelo različne vidike življenja 

posameznikov, podjetij, organizacij in vseh družbenih 

skupin. Je izredno kompleksen in obsežen organizem, ki 

ga lahko analiziramo z zelo različnih vidikov. Z 

nekaterimi med njimi se bomo ukvarjali na letošnji 

konferenci Statistični dnevi. Pri tem bomo zlasti 

poskušali s pomočjo statističnih podatkov in analiz 

prispevati k razbijanju (ali potrjevanju) mitov o javnem 

sektorju oziroma prispevati k objektivnemu pogledu na 

javni sektor. 

Dejavnosti, ki so najbolj tipične za javni sektor, so 

državna administracija, obramba, policija, pravosodje. V 

večini držav javni sektor deluje tudi na področjih 

izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, 

športa ipd. Del javnega sektorja so navadno tudi podjetja 

in finančne institucije, ki delujejo na tržni osnovi in so v 

pretežni državni lasti. Pomemben del institucionalne 

ureditve javnega sektorja so tudi razmerja med različnimi 

ravnmi, tj. med centralno državo in lokalno državo. 

Velikost javnega sektorja lahko analiziramo z različnimi 

merili, npr. z zaposlenostjo, deležem izdatkov glede na 

bruto domači proizvod, s pobranimi davki in socialnimi 

prispevki (t.i. fiskalno breme) in z drugimi. 

Javni sektor svoje delovanje financira z dvema glavnima 

oblikama sredstev: s tekoče zbranimi davki in socialnimi 

prispevki ter z zadolževanjem; pri tem je zadolževanje 

samo metoda za drugačno časovno razporeditev 

davčnega bremena. Občasno se kot vir financiranja 

uporablja tudi privatizacija. Zbrana sredstva se 

porabljajo v obliki izdatkov; te lahko spremljamo bodisi 

po vrstah (za socialo, zdravstvo, obrambo ipd.) ali po 

namenih (za socialne transferje, za plačilo delovne sile, 

tekočo porabo, investicije ipd.). V razmerah velikih 

proračunskih težav se številne države ukvarjajo s 

povečevanjem učinkovitosti in uspešnosti porabe virov, 

ki jih imajo na voljo. V tem okviru so zanimive tudi 

primerjave z zasebnim sektorjem. 

Delovanje javnega sektorja merimo tudi s tem, kaj 

proizvaja, npr. izobraževalne, zdravstvene, socialne, 

statistične, obrambne, policijske idr. storitve. Pri tem se 

soočamo s pomembno težavo, saj tržne cene, po katerih 

bi lahko vrednotili proizvodnjo, niso na voljo. Zato se 

zatekamo k uporabi pomožnih meril, kot so število 

učencev, število zdravljenj, število oskrbovancev, število 

javnih uslužbencev itd. 

Končni cilj delovanja javnega sektorja opredeljujejo 

rezultati. Ti zajemajo pretežno dolgoročne učinke javnih 

politik v obliki različnih družbenih vrednot, kot so večje 

blagostanje, izboljšanje izobrazbene ravni prebivalstva, 

izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja, večja 

varnost. Pri tem je seveda izbor ciljev/rezultatov nujno 

politična odločitev, ciljev pa navadno ni mogoče doseči v 

obdobju enega političnega mandata.  

Pomemben element analize javnega sektorja so tudi 

primerjave med državami; te ponujajo zelo zanimive 

rezultate. Razprave na konferenci bodo ponudile 

preglede preteklosti, sedanjosti in prihodnosti javnega 

sektorja; nekateri ključni izzivi prihodnosti so zlasti 

povezani z demografskimi dogajanji in s staranjem 

prebivalstva. 

In na koncu, zanimive izzive lahko najdemo tudi v 

terminoloških vprašanjih. Pojmi, kot so javni sektor, 

državni sektor, sektor država, javna uprava, se pogosto 

uporabljajo kot sinonimi. Na konferenci bo priložnost, da 

naredimo bolj eksplicitno razmejitev med temi izrazi in 

javnosti predstavimo statistični pogled nanje.  

 

 

 

 

 
 
KLJUČNE TEME POSVETOVANJA 
 
• Panelna razprava 
 

• Pomen in vloga javnega sektorja 

• Struktura in velikost javnega sektorja, 
institucije, razmerja med različnimi ravnmi 

• Viri in poraba javnega sektorja (prihodki, 
izdatki) 

• Proizvodnja javnega sektorja 

• Rezultati delovanja javnega sektorja 

 
 

Okrogla miza (potekala bo vzporedno s sekcijami) 
 
 
 

Poster sekcije  
Poster lahko prikaže tudi področja in nove dosežke, ki niso 
nujno vsebinsko povezani z naslovno temo posvetovanja. 


