
 

 

SICENTER 

Center za socialne indikatorje  
Ljubljana, Slovenija 

 
 
 
 
 
 
 
 

KROVNI SISTEM INDIKATORJEV ZA SPREMLJANJE SGRS 
 

POVZETEK KONČNEGA POROČILA  
 

k pogodbi �t. V5-0378-00 
v okviru CRP 

Osnove Strategije gospodarskega razvoja 
 
 
 

 
 

Vodja projekta 
prof.dr. Pavle SICHERL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, maj 2001 
 

Pavle.Sicherl@sicenter.si 
 
 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 3 od 18 

2. Poročilo o realizaciji predlo�enega programa dela: 
 

NAMEN, POSTOPKI IN PREZENTACIJA 
 
Osnovni namen uvajanja predlaganega indikatorskega sistema izhaja iz �tirih osnovnih 
potreb: 1. Izbolj�ano odločanje, spremljanje in vrednotenje za doseganje dru�benih ciljev pri 
večji učinkovitosti in konkurenčnosti, 2. doseganje večje transparentnosti in demokratizacije 
odločanja, 3. uskladitev s prakso EU in 4. predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti. 
 
Proces uvajanja indikatorskega sistema ima dve plati: strokovno plat, kjer je treba zagotoviti 
visoke mednarodne standarde pri vzpostavljanju sistema indikatorjev in pa politično plat, kjer 
je treba zagotoviti predvsem transparentnost postavljanja prioritet in javnost pri ocenjevanju 
dose�enih rezultatov. To izvajanje velja tudi za �ir�i pristop pri uporabi indikatorjev v 
razvojnem planiranju (Sicherl, Vahčič, 1999), kjer je na razpolago �ir�a argumentacija. Vloga 
krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS pa je, v odnosu na druge sisteme 
indikatorjev znotraj tematskega sklopa, zagotoviti določeno celovitost pogleda in primerno 
konzistentnost. Za krovni sistem indikatorjev za spremljanje SGRS je torej pomembno, da se 
osredotoči na tiste elemente in obseg, ki so potrebni za ta specifičen namen. Mnogo dr�av in 
mednarodnih organizacij posveča, zlasti v zadnjem času, veliko pozornost razvijanju 
indikatorskih sistemov in njihovi uporabi za diskusijo razvojnih vpra�anj in ukrepov politike 
ter za spremljanje njihovega uresničevanja. V EU se benchmarking in monitoring začenjata 
razvijati in uvajati kot standardna metodologija na mnogih področjih ter na različnih ravneh 
uporabe. Monitoring se lahko definira kot sistematsko in stalno zbiranje, analiziranje in 
uporaba informacij za upravljanje in odločanje. Vsebinska usmeritev pri sistemu za 
spremljanje SGRS je drugačna, z dalj�im časovnim horizontom, pogledom s stali�ča dru�be 
kot celote in opredelitvijo za enakomeren (uravnote�en) trajnostni razvoj, z upo�tevanjem 
gospodarske, socialne in okoljske razse�nosti razvoja. Krovni sistem indikatorjev za 
spremljanje SGRS izhaja iz na�ih razvojnih opredelitev, ki so zaenkrat najbolj neposredno 
predstavljene v predlogu SGRS iz marca 2001. V okviru te faze projekta je bil poudarek na 
metodologiji krovnega indikatorskega sistema, nista pa bili vključeni njegova podrobna 
opredelitev in kvantifikacija, ki predstavljata nalogo za naslednja leta.  
 
Osnovni elementi za pripravo predloga prvega nabora indikatorjev za krovni sistem izhajajo 
iz treh glavnih virov: vsebino dajejo usmeritve SGRS, iz literature so povzete teoretske 
osnove ter splo�ni principi in izku�nje o indikatorskih sistemih trajnostnega razvoja, dodatno 
konkretno podlago pa predstavljajo tudi aktivnosti EU na področju indikatorskih sistemov, 
posebej sistem strukturnih indikatorjev za sintetično poročilo Evropskemu Svetu. Projekt je 
potekal v tesnem sodelovanju z UMAR. Na ta način je bilo zagotovljeno, da je bil (in bo �e v 
času nastajanja prihodnjih verzij SGRS) omogočen stalen dialog pri koncipiranju krovnega 
sistema indikatorjev, ki predstavlja odprt sistem s kontinuiranimi dopolnjevanji in 
izbolj�avami. Tako je po dogovoru, na podlagi idejne skice Sicentra, mag. Bojan Radej 
pripravil podrobno razdelano shemo ocenjevalnih listov (pri razvoju obeh obrazcev so  
sodelovali �e dr. Janez �u�ter�ič, mag. Ana Murn in dr. Alenka Kajzer), ki so slu�ili za 
zbiranje mnenj 15 horizontalnih koordinatorjev UMAR o indikatorjih krovnega sistema in 
nekaterih operativnih vpra�anjih izvedbe. Obdelavo teh odgovorov je opravil Matija Remec v 
Sicentru. Ker gre za interne podatke UMAR, so podrobnej�i rezultati ločeno prikazani v V. 
delu �tudije, 'Posebna delovna priloga za UMAR' (delno v tiskani, delno pa v elektronski 
obliki). Tesno sodelovanje se je nadaljevalo, mag. Bojan Radej je v okviru projekta pripravil 
osnutek metodolo�kega lista za indikatorje krovnega sistema, ki je po vsebini in velikosti 
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bistveno ob�irnej�i od podobnih metodolo�kih listov, ki obravnavajo predvsem podatke o 
bazah podatkov. 
 
III.del prikazuje uporabo metode časovne distance pri prezentaciji rezultatov krovnega 
sistema in pri vsebinskih razvojnih vpra�anjih, zlasti odnosu med rastjo in neenakostjo. Dva 
angle�ka teksta odra�ata uporabo te metode v �ir�em evropskem kontekstu. Te materiale je 
direktor Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega zdru�enja v Bruslju dr. Boris Cizelj 
osebno izročil Komisarju EU DG Research  g. Philippe-u Busquinu. Namen je bil dvojen. 
Prvič, da se s pomočjo časovnih distanc dodatno predstavi in dramatizira potreba za 
povečanjem sredstev za R&D v Evropi. Drugič, ta metoda je kot dodaten pogled uporabna �e 
na večih drugih področjih dela Komisije, kot so benchmarking in monitoring. Oba materiala 
sta bila tudi dobro sprejeta na M�Z� in MID. Iz praktičnih razlogov sta ta dva materiala in �e 
nekaj grafikonov v �tudiji v angle�čini, tako da jih lahko na�e institucije neposredno 
uporabljajo v diskusijah s tujimi partnerji. 
 
Prezentacija ima v sklopu krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS velik pomen, 
če naj bi se v čimvečji meri uresničili omenjeni osnovni nameni. Indikatorski sistem naj bi bil 
tudi pomemben pripomoček za diskusijo razvojnih vpra�anj ter za doseganje dru�benega 
konsenza za strategijo razvoja in  razvojnega partnerstva. Spodnja skica naj pomaga 
ponazoriti osnovno shemo krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS. Značilnost te 
sheme je proces kontinuiranega analiziranja situacije, izbolj�evanja sistema in potrebnih 
ukrepov. Ko pridemo do konca sheme, se v naslednjem krogu proces spet ponovi na podlagi 
tekoče ocene situacije in odločitev o potrebnem ukrepanju. Prvi dve stopnji v shemi se 
nana�ata na pristop priprave prve izbire krovnega sistema indikatorjev kot odprtega sistema za 
nadaljnje izbolj�ave. Ti elementi so podani v prvih �tirih podpoglavjih I. dela. Problem 
prezentacije pa je potrebno diskutirati v povezavi z nameni uporabe in z elementi priprave in 
strukture indikatorske baze, ki so obravnavani tudi v II. delu. 
 
V shemi se na levi in na desni strani nahajata dve strani silnic ('users' and 'producers'), ki 
vplivajo na odločitve glede prezentacije rezultatov krovnega sistema indikatorjev za 
spremljanje SGRS: potencialni uporabniki, na eni, in dose�eno stanje operativne priprave 
za�elenega sistema indikatorjev, na drugi strani. Motivacija enih in ponujene mo�nosti drugih 
rezultirajo v skupnem učinku, ki se ka�e v analizah, razpravah ter odzivih in ukrepih. Sinergija 
obeh strani je tisto, kar povečuje dru�beno koristnost takega indikatorskega sistema. 
Ilustrativni spisek uporabnikov na levi strani ponazarja stali�če, da vzpostavljanje krovnega 
sistema indikatorjev za spremljanje SGRS bistveno presega njegovo najbolj direktno 
postavljeno nalogo, da slu�i kot ena od glavnih podlag za letno poročilo UMAR o 
uresničevanju SGRS in s tem podlago za oceno rezultatov in uspe�nosti razvoja ter za 
potrebne korekcije. V tej uporabi gre za strokovno poročilo vladinega urada, ki zagotavlja 
redno sistematsko poročilo o smereh in dose�kih uresničevanja SGRS in predloge za potrebne 
korekcije. Namen pa mora biti nedvomno �ir�i, olaj�evati uporabo rezultatov krovnega sistema 
indikatorjev za spremljanje SGRS naj�ir�emu sloju uporabnikov, tako raziskovalcem, civilni 
dru�bi, �tudentom in dijakom za njihove seminarske naloge ter drugim domačim in tujim 
interesentom. Poleg sloven�čine naj bi baza podatkov in osnovni koraki primerjalne analize 
bili dostopni tudi v angle�čini. Podatki in osnovna začetna analiza naj bodo javna dobrina, 
torej tudi brezplačno na razpolago vsem na spletni strani. Tako pripravljena baza informacij 
na spletni strani bo lahko slu�ila tako kot podlaga za kompleksne analize različnih 
uporabnikov, glede na njihove potrebe in namen, kot tudi za neposredno informacijo zelo 
�irokemu krogu različnih uporabnikov.  
 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran

 
SGRS 

TEKST SCENARIJ 
kontekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPORABA                       P

PRE
   

 
LETNO 
POROČILO 
O SGRS 
(UMAR) 

Druge 
dr�avne 
institucije 

doma 

Podjetja, 
socialni 
partnerji, 
asociacije, 
civilna 
dru�ba, 
mediji, 
posamezniki 
EU sintezno 
poročilo in 
drugo 

Mednarodne 
organizacije 

 
tujina 

Tuji 
partnerji in 
javnost 

 
 
Proces zbiranja, analize in sinteze informacij relevantnih za strategijo razvoja j
dolgoročen proces stalnega izbolj�evanja odločanja in ukrepov, priprave novih 
indikatorjev in njihove statistične osnove ter izbolj�ave metodologij analize in p
 

PO
Konč

Ocene
Tuji (EU

osno
izvede

meto

PREZ
stalni o

tab
4

1. časovn

2. kvanti
primerav
3. kompa
z drugim
času 
4. primer
teoretsko
zahtevo 

ANALIZE 

RAZPRAVE 

ODZIVI, UKREPI 

KROVNI SISTEM INDIKATORJEV 
 

Izbira, odprt sistem 
 

EU 
Splo�ni principi
in izku�nje 
 5 od 18 

RIPRAVA IN        
ZENTACIJE             

e zahteven in 
relevantnih 
rezentacije.  

DATKI 
ni (SURS,..) 
 (UMAR,�) 
ROSTAT,�) 

 

vni podatki 
ni indikatorji 
dolo�ki listi 

 

ENTACIJA 
snovni prikaz 
ele, grafi 
 aspekti 
e serije 

tativna 
a cilj-rezultati 
rativna analiza 
i v prostoru in 

java s 
 situacijo ali 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 6 od 18 

Postavlja pa se vpra�anje kak�ne naj bodo standardizirane oblike predstavitve posameznih 
elementov in rezultatov krovnega sistema indikatorjev. To je dilema, ki se postavlja tudi pri 
vseh indikatorskih sistemih mednarodnih organizacij. Ena od pragmatičnih odločitev pri teh 
sistemih se nana�a na brezplačen dostop ali na dostop na bazi plačila. To bistveno omejuje 
nadaljnje odločitve. O tem je bilo govora na drugem mestu, v na�em primeru je vsekakor 
potrebno predvideti vse potrebne administrativne korake, da bi bil dostop prost. Drugo 
pomembno razlikovanje je razlikovanje med osnovnimi podatki in izvedenimi indikatorji, ki 
so navedeni v obravnavanem spisku nabora krovnega sistema. Medtem ko so osnovni podatki 
in mnogo specifikacij izvedenih indikatorjev predvsem domena in odgovornost 
odgovarjajočih statističnih uradov in oddelkov (npr. �tevilo prebivalcev in vrednost BDP pri 
indikatorju BDP na prebivalca), pa v domeni drugih organizacij ostajajo procesi predhodnih 
ocen, projekcij in standardiziranih specialnih prezentacij. To je prvi sistematični korak k 
podrobnej�im raznovrstnim analizam in razpravam. Tu se postavlja vpra�anje, kaj naj bi v tem 
pogledu UMAR (poleg baz osnovnih podatkov in vrednosti indikatorjev) ponudil v sklopu 
prezentacije krovnega indikatorskega sistema spremljanja SGRS (�e poleg predlaganega 
letnega poročila o uresničevanju SGRS). 
 
Sistem indikatorjev ne more biti nadomestilo za kvalitativno analizo pojavov in odnosov, 
lahko pa slu�i kot pomemben pripomoček in tudi kot začeten korak k taki analizi. Vrednosti 
indikatorjev nam sicer �e same posredujejo neko informacijo, na podlagi katere si glede na 
svoj subjektivni model ustvarimo začetno percepcijo. Dodaten pomen dobijo vrednosti 
indikatorjev s pomočjo primerjav. Kot prvi začetni korak v primerjalni analizi so mo�ni �tirje 
osnovni pristopi pri primerjalni analizi. Vrednosti indikatorjev lahko primerjamo na razne 
načine: prvič, vrednosti v časovni seriji za Slovenijo; drugič, dose�eno vrednost in projecirano 
(ciljno) vrednost; tretjič, vrednost za Slovenijo z drugimi dr�avami v času in prostoru; četrtič, 
dose�eno vrednost glede na neko idealno ali s predpisi določeno vrednost. V nadaljnih fazah 
projekta bi lahko vse ali nekatere navedene osnovne korake primerjav glede na relevantnost 
pri posameznih indikatorjih lahko dodali �e v bazo podatkov o izbranih indikatorjih, jih na 
spletni strani sproti obnavljali in tako napravili dostopne naj�ir�i javnosti.  

 
To sicer zahteva �e veliko dela pri odločitvah pri katerih indikatorjih, ko bodo zbrani potrebni 
podatki, pridejo v po�tev nekatere od teh primerjav, o njihovih oblikah formulacije ter 
računalni�kih sistemih prezentacije, vendar bo ta proces bistveno izbolj�al uporabnost in 
desiminacijo sporočil krovnega indikatorskega sistema. Zato mu je v naslednji fazi dela 
potrebno posvetiti posebno pozornost.  
 
Na tem mestu ne bi bilo smiselno v podrobnosti razvijati tehnične karakteristike predlaganih 
elementov prezentacije krovnega indikatorskega sistema, ker ga je najbolj racionalno razvijati 
skupaj z metodolo�kimi listi in testi na �e pridobljenih numeričnih vrednostih indikatorjev 
oziroma njihovih ocen ali projekcij. Obstajata pa dve osnovni predstavitvi indikatorjev. Ena so 
omenjeni �tirje tipi primerjav za posamezen indikator, druga pa so primerjave med različnimi 
indikatorji. Prva oblika primerjav za določeni indikator je tista, ki bi jo lahko dodali kot stalni 
osnovni prikaz, glede na smisel pri posameznem indikatorju. Druga oblika primerjav je manj 
standardizirana (npr. profil dr�ave pri odstopanjih faktorjev konkurenčnosti pri IMD ali 
primer časovnih distanc in procentualnih razlik med Slovenijo in EU15, oziroma med 
izbranimi indikatorji med ZDA, EU15 in Japonsko, v III. delu)  in bi jo bilo potrebno 
diskutirati skupaj z diskusijo o obliki letnega poročila. 
 
Lahko pa vseeno ilustriramo nekatere prezentacijske oblike za primer prikaza primerjav za 
posamezni indikator. Primerjava vrednosti v časovni seriji za Slovenijo je jasna. Primer 
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primerjave dose�enih in projeciranih (ciljnih) vrednosti je podan za časovne distance v 
oddelku IIIA, točka 1.2, procentualne ali absolutne razlike ne zahtevajo dodatnih pojasnil. 
Primerjava Slovenije z drugimi v času in prostoru naj bi imela tri elemente: statično razliko, 
časovno distanco in stopnjo rasti. Ker bo osnovni fokus na primerjave z dr�avami EU, bo v 
primeru, ko bodo na�e specifikacije indikatorjev popolnoma vsklajene s strukturnimi 
indikatorji EU, avtomatično na razpolago nabor vrednosti za te dr�ave in ga bomo lahko 
primerjali z vrednostjo za Slovenijo, ne da bi morali sami zbirati podatke za te dr�ave. Če bo 
EU publicirala osnovne absolutne vrednosti indikatorjev, bodo glede na smiselnost lahko 
dostopne tudi informacije za stopnje rasti. V oddelku IIIA, točka 1.2, pa je prikazan primer 
uporabe časovne distance, tako za dani polo�aj Slovenije kakor tudi na oceno, kam nas lahko 
pripeljejo projecirane vrednosti glede na pričakovane časovne distance. Četrti način 
primerjave, primerjava dose�ene vrednosti glede na neko idealno ali s predpisi določeno 
vrednost ne pride v po�tev pri mnogih indikatorjih; primer je lahko dose�ena stopnja 
onasna�evanja glede na maksimalno dovoljene koncentracije. Osnovna mo�na strukturiranost 
prezentacije krovnega sistema indikatorjev je predlo�ena, pri praktični izvedbi, ki bo zahtevala 
�e veliko dela in znanja, pa so pred UMAR �e odločitve glede dilem med ob�irnostjo, 
razumljivostjo in odmevnostjo, ki stalno spremljajo tudi podobne sisteme mednarodnih 
organizacij.  
 

OSNOVNI ZAKLJUČKI GLEDE SPLO�NIH PRINCIPOV IN IZKU�NJ PRI 
PRIPRAVI SISTEMA INDIKATORJEV 

  
1. Zunanji pogoji (ekonomski, socialni, politični, okoljski) se spreminjajo. Lastne 

izku�nje in spremembe v opredelitvah dodatno zahtevajo stalne spremembe v razvojni 
politiki. Zato je jasno, da bo treba tudi sistem indikatorjev razvoja kontinuirano 
razvijati in dopolnjevati. 

2. Relativno lahko je na�teti za�elene karakteristike posameznih indikatorjev in sistema 
indikatorjev, zelo te�ko pa jih je udejanjiti v praksi. Kljub temu predstavljajo ti 
elementi pomemben splo�en napotek pri izgradnji sistema indikatorjev. 

3. Indikatorji niso sami sebi namen. Oni predstavljajo del toka informacij, ki nam 
pomagajo pri razumevanju dogodkov, pri planiranju in odločanju. Ker je �tevilo 
namenov, kjer nam indikatorji pomagajo pri odločanju, veliko in so zelo raznovrstni, 
je pomembno za določen sistem indikatorjev opredeliti specifičnost namena, raven 
agregacije in hierarhijo indikatorjev.  

4. Indikatorji so parcialni odsev realnosti zelo kompleksnega sistema, ki ga �elimo 
opazovati in nanj vplivati. Ker so na�a spoznanja o povezanosti v gospodarstvu, dru�bi 
in naravi zelo omejena, je jasno, da obstajajo lahko zelo različne interpretacije pomena 
indikatorjev za oceno polo�aja ter oceno učinkov mo�nih ukrepov. Različne 
svetovnonazorske opredelitve, etični pogledi, kulturne različnosti, na eni strani, in 
različni teoretski modeli in praktične procedure, na drugi strani, skupaj z osebnimi 
preferencami jasno ka�ejo na veliko verjetnost, da bo pri�lo do razlik pri interpretaciji 
pomembnosti in pomena kvantitativnih in kvalitativnih sprememb vrednosti 
posameznih indikatorjev.  

5. Zato lahko pričakujemo različna mnenja posameznikov in skupin o relevantnosti in 
pomembnosti indikatorjev za določene namene. Prav tako je potrebno upo�tevati, da 
isti indikator lahko uporabljamo pri analizi dogajanj v zvezi z večimi cilji ter da 
uresničevanje danega cilja lahko opazujemo s pomočjo več indikatorjev. Zato pri 
evolucijskem procesu izbora krovnega sistema indikatorjev ni dovolj upo�tevati le 
problemov začetnega izbora indikatorjev kot prve faze projekta, ampak upo�tevati tudi 
nekatere probleme sledečih faz, to je kvantifikacije indikatorjev, njihove analize in 
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�iroke diseminacije. Povratne informacije in mnenja iz teh procesov bodo dodatna 
pomoč pri izbolj�evanju krovnega sistema indikatorjev.  

6. Eden od pomembnih namenov uvajanja krovnega sistema indikatorjev je 
transparentnost in demokratičnost odločanja v dru�bi ter pomoč naj�ir�i javnosti, da 
ocenjuje rezultate razvoja in potrebnih sprememb. �tudija o trajnostnem razvoju ZDA 
poudarja, da debele knjige statističnih tabel, kupi računalni�kih izpisov, ali pa baze 
podatkov v vladinih računalnikih niso oblike, v katerih je informacija najbolj dostopna 
ali izkori�čena. Zato je treba tudi v na�em primeru dodatno razviti poenostavljene 
formate za prezentacijo in obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem dru�be, da bi 
odločali na osnovi teh informacij. Taki indikatorji rezultatov bodo lahko močna orodja 
za merjenje napredka glede na dru�bene cilje. Tako javnosti kot odgovornim za 
politiko razvoja bi omogočali, da bi lahko sproti ocenjevali ali politike delujejo in ali 
se dru�ba premika v �eljeni smeri. Poleg tega pa mora tak prikaz biti hkrati narejen po 
mednarodnih merilih in kriterijih, ne pa po predstavah na�ih političnih strank. 
Ustvarjanje take podobe Slovenije je dolgotrajen proces, ki je v prvi vrsti potreben za 
razre�evanje na�ih razvojnih problemov.  

7. Kriteriji za grupiranje indikatorjev so �tevilni. Za krovni sistem indikatorjev 
trajnostnega razvoja so najbolj pomembni kriteriji nivo agregacije, hierarhija 
indikatorjev glede na razne cilje in sredstva ter različne plasti indikatorjev za določeni 
namen analize. Za krovni sistem indikatorjev za spremljanje SGRS je nivo agregacije 
predvsem dr�ava kot celota. Za ilustracijo mo�ne hierarhije indikatorjev glede na 
razne cilje in sredstva je primerna hierarhija v Daly-jevem trikotniku med končnimi 
cilji (blaginja), vmesnimi cilji (npr. člove�ki in socialni kapital), vmesnimi sredstvi 
(npr. materialni in nematerialni kapital) in končnimi sredstvi (naravna bogastva). Za 
povezavo med različnimi plastmi indikatorjev glede na pomen za analizo in razvojno 
politiko je relevanten primer kategorizacije plasti indikatorjev Economic Policy 
Committee pri EU. Način zasnove prve plasti indikatorjev kot indikatorjev krovnega 
sistema za spremljanje SGRS, sicer s pomembnimi dopolnjevanji, odgovarja prvi 
plasti strukturnih indikatorjev EU za potrebe sinteznega poročila za sestanek 
Evropskega Sveta v Stockholmu marca 2001.  

8. Obstojajo seveda tudi �tevilni drugi kriteriji za kategorizacijo indikatorjev. Prvič, 
delitev na input, output in indikatorje �ir�ih učinkov. Drugič, zlasti na področju 
okoljskih indikatorjev je uporabljana kategorizacija na indikatorje pritiskov, razmer in 
odzivov skupnosti. Tretjič, ena od pomembnih delitev glede na tehnične karakteristike 
je delitev na indikatorje stanja in indikatorje tokov. Četrtič, glede na povezavo med 
namenom in stopnjo kvantifikacije indikatorja je koristna delitev na indikatorje, ki 
merijo določeni pojav, indikatorje, ki predstavljajo eno od aproksimacij pojava in 
indikatorje, ki so z določenim pojavom povezani. Petič, koristna je tudi delitev na 
indikatorje, ki jih lahko objektivno verificiramo in indikatorje, ki izra�ajo subjektivna 
mnenja in stali�ča. Drugi izraz, ki se uporablja za to delitev je delitev na 'trde' in 
'mehke' indikatorje.  

9. Te in podobne kategorizacije indikatorjev so pomembne za proces razmi�ljanja o 
izboru indikatorjev za določen namen, pri analizi in interpretaciji teh indikatorjev. 
Seveda pa so povratne zveze v kompleksni realnosti preveč prepletene, da bi pridajali 
tem in podobnim sistematizacijam preveliko preciznost oziroma moč pojasnjevanja. 
Tako je npr. člove�ki in socialni kapital lahko hkrati cilj in sredstvo, delno vmesni cilj 
in delno vmesni rezultat.  

 
10. Sistem indikatorjev ne more biti nadomestilo za kvalitativno analizo pojavov in 

odnosov, lahko pa slu�i kot pomemben pripomoček in tudi kot začeten korak k taki 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 9 od 18 

analizi. Vrednosti indikatorjev nam sicer �e same posredujejo neko informacijo, na 
podlagi katere si glede na svoj subjektivni model ustvarimo začetno percepcijo. 
Dodaten pomen dobijo vrednosti indikatorjev s pomočjo primerjav. Kot prvi začetni 
korak v primerjalni analizi so mo�ni �tirje osnovni pristopi pri primerjalni analizi. 
Vrednosti indikatorjev lahko primerjamo na razne načine: prvič, dose�eno vrednost in 
projecirano (ciljno) vrednost; drugič, vrednosti časovne serije za Slovenijo; tretjič, 
vrednost za Slovenijo z drugimi v času in prostoru; četrtič, dose�eno vrednost glede na 
neko idealno ali s predpisi določeno vrednost.  

11. V nadaljnih fazah projekta bi lahko vse ali nekatere zgoraj navedene osnovne korake 
primerjav glede na relevantnost pri posameznih indikatorjih lahko dodali �e v bazo 
podatkov o izbranih indikatorjih, jih na spletni strani sproti obnavljali in tako napravili 
dostopne naj�ir�i javnosti. Osnovni namen je olaj�evati uporabo rezultatov krovnega 
sistema indikatorjev za spremljanje SGRS naj�ir�emu sloju uporabnikov, tako 
raziskovalcem, civilni dru�bi, �tudentom in dijakom za njihove seminarske naloge ter 
drugim domačim in tujim interesentom. Poleg sloven�čine naj bi baza podatkov in 
osnovni koraki primerjalne analize bili dostopni tudi v angle�čini. Podatki in osnovna 
začetna analiza naj bodo torej javna dobrina. Tako pripravljena baza informacij na 
spletni strani bo lahko slu�ila kot podlaga za kompleksne analize različnih 
uporabnikov glede na njihove potrebe in namen.  

12. Pomembno ni le �tevilo indikatorjev (ki mora na tem nivoju za prvo plast biti vsekakor 
omejeno), temveč tudi �tevilčnost in kvaliteta informacije, ki jo lahko dobimo iz danih 
podatkov. Pomembno za oceno situacije in odločanje je, da vrednosti indikatorjev 
vidimo iz čimveč perspektiv. Projekt v tej fazi v tretjem delu prikazuje uporabo 
metode časovnih distanc za primerjalno analizo indikatorjev, ki dodaja pomembne 
prikaze in nove praktične in teoretske zaključke k standardnim metodam primerjalne 
analize. Uporaba pri analizi razlik med EU, ZDA in Japonsko nakazuje, da lahko ta 
metoda slu�i tudi kot eden na�ih doprinosov metodologiji primerjav v EU, zlasti za 
vedno bolj poudarjen sistem benchmarkinga in monitoringa na �tevilnih področjih v 
EU.  

13. Letno poročilo o uresničevanju SGRS bo odgovornost UMAR-ja, ki se bo odločil o 
obliki tega poročila in o končnem izboru indikatorjev za spremljanje SGRS. UMAR, 
skupaj s SURS-om in raznimi ministrstvi, bo torej predstavljal javnosti kako se 
uresničujejo smeri, vzorci in kakovost razvoja glede na proklamirane cilje in razvoj v 
svetu. Zgoraj predlagana smer nadaljnega razvoja krovnega sistema indikatorjev za 
spremljanje SGRS pa naj bi dodatno omogočala to transparentnost za čim �ir�o 
domačo in tujo javnost.  

14. Kljub temu, da ni pričakovati, da bo �e prvi poskus krovnega sistema indikatorjev 
zadovoljiv, je ravno zato treba proces začeti takoj in ga stalno izbolj�evati.  

15. Razvoj je predvsem proces učenja. Isto velja za indikatorske sisteme. Gre za 
kontinuirane spremembe, ki naj odra�ajo mo�ne izbolj�ave, hkrati pa ohranijo 
dolgoročno perspektivo zahtev trajnostnega razvoja.  

 
PREDLOG ZAČETNEGA �IR�EGA NABORA INDIKATORJEV 

 
Namen tega dela poročila je povezati delo na tem projektu z delom UMAR in iz teh dveh 
prispevkov pripraviti predlog začetnega �ir�ega nabora indikatorjev krovnega sistema, ki bo 
kot eden od rezultatov tega projekta pomoč pri končni odločitvi UMAR za prvi nabor 
indikatorjev krovnega sistema za spremljanje SGRS. Naloga je bila, da se iz zgoraj omenjenih 
inputov pripravi konzistenten �ir�i predlog za izbor indikatorjev, ki ga imenujemo Izbor 
Sicenter 1. V drugih delih poročila (glej II. del in Posebno delovno prilogo za UMAR) je 
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podrobneje opisano preverjanje mnenj o relevantnosti in tehnični izvedljivosti indikatorjev 
krovnega sistema, ki ga je izvedel UMAR po generalni ideji Sicentra med horizontalnimi 
koordinatorji SGRS znotraj tega urada. Mnenja koordinatorjev so seveda upo�tevana v izboru 
Sicentra. Seveda pa ta izbor ne predstavlja enostavno uporabo kvantitativnih �tevilk o mnenjih 
koordinatorjev, temveč predstavlja zaokro�eno stali�če Sicentra in s tem določeno 
profesionalno stali�če, ki ga bo UMAR ocenil in korigiral po svojih merilih.  
 
V prilo�eni tabeli je spisek predlo�enih indikatorjev napravljen v dveh delih. Prvi del (�ir�i 
izbor 60 indikatorjev) predstavlja predlog, ki bi ga za prvo naslednje leto dela lahko �e 
zmanj�ali po za�elenih prioritetah koordinatorjev za posamezna področja oziroma nadomestili 
z drugimi indikatorji, če bi horizontalni koordinatorji smatrali, da so po navedenih kriterijih 
pomembnej�i od izbranih in v danem trenutku tudi tehnično izvedljivih indikatorjev. Drugi 
dodatni del spiska se nana�a na parcialne sintezne indikatorje, ki so rezultat ustaljenih 
mednarodnih primerjav mednarodnih organizacij ali mednarodnih  raziskovalnih in�titutov. 
Pomen drugega dela spiska je v tem, da te mednarodne primerjave neodvisno od na�ega 
sistema indikatorjev opredeljujejo mesto Slovenije v svetovni javnosti in gospodarskih in 
profesionalnih krogih. 
 
Prvi osnovni del spiska indikatorjev je dodatno opredeljen v prilo�eni tabeli s tremi elementi. 
Prvič, na katero od treh razse�nosti razvoja (gospodarska, socialna, okoljska), ki jih poudarja 
SGRS, se indikator prete�no nana�a. Ta ocena bo seveda podvr�ena oceni horizontalnih 
koordinatorjev. Pri tem velja omeniti, da bi se v principu te tri kolone indikatorjev razse�nosti 
razvoja lahko seveda �e naprej dezagregirale na podrobnej�e cilje oziroma mehanizme 
razvojne politike. V postopku preverjanja mnenj so bila zbrana nekatera mnenja o bolj 
podrobnih povezavah s posameznimi deli SGRS, vendar zbiranje mnenj v anketi UMAR ni 
bilo dovolj konzinstentno, da bi pri različnih mnenjih horizontalnih koordinatorjev bilo 
mogoče �e v tej fazi pripraviti nadaljnjo dezagregacijo. 
 
Drugič, posamezni indikatorji so označeni tudi s �ifro, ki jo tak indikator ima v prikazu 
strukturnih indikatorjev za sintezno poročilo za Evropski Svet v Stockholmu, glede na 
dokument z dne 7. 3. 2001 (Commission of the European Communities, 2001a). Ta oznaka 
nam torej omogoča hitro primerjavo v smislu, koliko od navedenih strukturnih indikatorjev 
EU bi lahko po mnenju horizontalnih koordinatorjev UMAR in Sicentra bilo vključeno �e v 
predlog prvega �ir�ega nabora za spremljanja SGRS. Hkrati pa te oznake omogočajo, da se po 
končni izbiri indikatorjev za prvo fazo s strani UMAR napravi matrični pregled obeh 
grupiranj indikatorjev: UMAR (ekonomski, socialni, okoljski) in EU strukturni indikatorji 
(splo�ni ekonomski indikatorji, zaposlenost, inovacije in raziskovanje, ekonomska reforma in 
socialna kohezija). 
 
Tretjič, k spisku relevantnih in tehnično izvedljivih strukturnih indikatorjev EU po mnenju 
horizontalnih koordinatorjev UMAR so dodani �e dopolnilni indikatorji, ki dodatno odra�ajo  
zahteve SGRS oziroma neke druge za�elene elemente strategije in teorije razvoja. V koloni 
'predlagatelj' se nahaja �ifra horizontalnega koordinatorja UMAR, ki je tak dopolnilni 
indikator predlagal, oziroma navedba, da ga predlaga Sicenter. V nekaterih primerih pa so 
predlogi za dopolnilne indikatorje istovetni z dodatnimi raz�iritvami, ki so nastale v spisku 
strukturnih indikatorjev EU od prvega nabora do operacionalizacije za sestanek v Stockholmu 
marca 2001. 
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Tabela I.4.1.1 Izbor SICENTER 1 
 Prvi del spiska (1-36) Indikatorji razse�nosti razvoja 

�t. 
 

Indikator ekonomski socialni okoljski 

Oznaka za 
strukturne 
indikatorje EU, 
7.3.2001 

Predlagatelj 
dodatnega 
indikatorja 

1 BDP p.c. PPP 1   a1  

2 Stopnja rasti BDP v stalnih cenah 1   a2  

3 Produktivnost dela na zaposlenega  1   c1  

4 Produktivnost dela na uro 1   c2  

5 Stopnja inflacije 1   d  

6 Proračunsko ravnovesje, ciklično korigirano 1   f Glej f in UMAR4 

7 Javni dolg kot dele� BDP 1   g  UMAR4, UMAR2, 

8 Zunanji dolg glede na BDP 1     UMAR4, UMAR2, 

9 Plačilno bilančno ravnovesje 1     UMAR4 

10 Stopnja rasti realnih stro�kov dela 1 1  e UMAR2 

11 Izvoz na prebivalca 1     Sicherl 

12 Dele� investicij OS v BDP 1     Sicherl 

13 Dele� investicij OS v gosp. infrastrukturo v BDP 1    
 UMAR13, 
UMAR14, 

14 Stanje neposrednih tujih investicij v BDP 1     UMAR2 

15 Stopnja zaposlenosti 1 1  I.1  

16 Stopnja zaposlenosti �ensk  1  I.3.1  

17 Stopnja zaposlenosti mo�kih  1  I.3.2  

18 Stopnja zaposlenosti starej�ih delavcev  1  I.4.1  

19 Stopnja nezaposlenosti  1  I.5.1  

20 Stopnja nezaposlenosti �ensk  1  I.5.2  

21 Stopnja nezaposlenosti mo�kih  1  I.5.3  

22 Stopnja nezaposlenosti mladih  1    UMAR2 

23 Stopnja dolgoročne nezaposlenosti  1  IV.7  

24 Do�ivljensko učenje 1 1  I.7  I.7 def., UMAR7 

25 Pričakovana �ivljenska doba �ensk  1    Sicherl 

26 Pričakovana �ivljenska doba mo�kih  1    Sicherl 

27 Pre�ivetje dojenčkov  1    Sicherl 

28 Dele� prebivalstva s končano visoko �olo 1 1    Sicherl 

29 Dele� prebivalstva s končano srednjo �olo 1 1    Sicherl 

30 Javni izdatki za izobra�evanje 1 1  II.1  

31 Izdatki za R&R v BDP 1   II.2  

32 R&R osebje na 1000 prebivalcev 1     UMAR1 

33 Dostop do interneta doma 1 1  II.4  

34 �tevilo internet gostiteljev na 10000 prebivalcev 1     Sicherl 

35 Telefonski priključki 1 1    UMAR10, Sicherl 

36 Indikator spreminjanja programov 1     UMAR1 

37 Cena telekomunikacij lokalni klic 1   III.4.1.1  

38 Cena telekomunikacij nacionalni klic 1   III.4.1.2  

39 Cena telekomunikacij klic v USA 1   III.4.1.3  
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 Prvi del spiska (40-60) Indikatorji razse�nosti razvoja 

�t. 
 

Indikator ekonomski socialni okoljski 

Oznaka za 
strukturne 
indikatorje EU, 
7.3.2001 

Predlagatelj 
dodatnega 
indikatorja 

40 Cena elektrike (industrijski porabniki) 1  1 III.4.2.1  UMAR6 

41 Cena elektrike (gospodinjstva) 1   III.4.2.2  

42 Javna naročila v BDP 1   III.5.2  UMAR5 

43 Sektorske in ad hoc dr�avne pomoči v BDP 1   III.6  

44 Delitev dohodka  1  IV.1  

45 Stopnja rev�čine pred in po transferih  1  IV.2  

46 Vztrajnost rev�čine  1  IV.3  

47 Gospodinjstva brez zaposlitve  1  IV.4  

48 Medregionalna variacije v BDP p.c. 1 1    

49 Medregionalna variacije v stopnji nezaposlenosti  1  IV.5  

50 Predčasno prekinjeno �olanje 1 1  IV.6  

51 Energetska intenzivnost  1  1 b  

52 Izdatki za varstvo okolja   1   UMAR6 

53 Voda p.c.   1   Sicherl 

54 Intenzivnost blag. izvoza glede na naravne vire   1   UMAR6 

55 Dele� dodane vrednosti umazanih industrij   1   UMAR6 

56 Dele� cestnega v skupnem blagovnem prometu   1   UMAR6 

57 Dele� porabe obnovljivih virov   1   UMAR6 

58 Intenzivnost gojenja lesa   1   UMAR6 

59 Koncentracija izpustov v urbanih področjih   1   Sicherl, UMAR6 

60 Maloprodajna cena bencina    1   UMAR6 

       

 �tevilo indikatorjev 35 26 11 34  

 brez dvojnega računanja, skupaj 60 30 20 10   
Izbor SICENTER 1 (drugi del spiska) 

Mesto Slovenije v mednarodnih primerjavah parcialnih sinteznih indikatorjev 

�t. 
 

Indikator 
Predlagatelj dodatnega 

indikatorja 

61 Indeks človekovega razvoja  UMAR15, Sicherl 

62 Indeks pristnega varčevanja  UMAR6, Sicherl 

63 Indikator nacionalne konkurenčnosti IMD  UMAR12, Sicherl 

64 IMD rang domača ekonomija  UMAR12, Sicherl 

65 IMD rang ljudje  UMAR12, Sicherl 

66 IMD rang infrastruktura  UMAR12, Sicherl 

67 IMD rang management  UMAR12, Sicherl 

68 IMD rang znanost in tehnologija  UMAR12, Sicherl 

69 IMD rang finance  UMAR12, Sicherl 

70 IMD rang internacionalizacija  UMAR12, Sicherl 

71 IMD rang vlada  UMAR12, Sicherl 

72 De�elni indeks rizika  UMAR12, Sicherl 

73 Economic freedom index  UMAR12 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 13 od 18 

PREVERJANJE MNENJ O RELEVANTNOSTI IN TEHNIČNI IZVEDLJIVOSTI 
STRUKTURNIH INDIKATORJIH EU, PREDLOGI DODATNIH INDIKATORJEV 

IN METODOLO�KI LISTI 
 

UMAR in Sicenter sta se dogovorila, da se �e v tej fazi projekta pridobi mnenje horizontalnih 
koordinatorjev UMAR glede posameznih elementov krovnega sistema indikatorjev. Ta način 
dela naj bi zagotovil, da bo �e v času nastajanja prihodnjih verzij SGRS omogočen dialog pri 
koncipiranju krovnega sistema indikatorjev. Na prej�njem sestanku  v UMAR je bilo 
dogovorjeno, da je osnovna grupacija indikatorjev v skupine sledeča: ekonomski indikatorji, 
socialni indikatorji, indikatorji okolja in indikatorji konkurenčnosti. Prav tako je bilo 
dogovorjeno, da je dolgoročna usmeritev prilagajanja na�ega sistema z navedenim sistemom 
EU za sintezno poročilo za European Council, pri čemer prioritete seveda izhajajo iz končne 
verzije SGRS. V sedanji fazi si bomo pomagali pri diskusiji z matrično predstavitvijo obeh 
pogledov, kot je bilo predlagano v vmesnem poročilu Sicentra. Sicenter je predlagal, da se kot 
pomembne elemente za tak pogled razi�če mnenja horizontalnih koordinatorjev UMAR v 
dveh pogledih.  
 
V idejni skici za prvi pogled sta bili najprej podani dve matriki, ki povezujeta pet skupin EU 
domen s �tirimi skupinami po klasifikaciji UMAR. Namen prve tabele je bilo ugotoviti, da 
vsak posamezni horizontalni koordinator označi s �tevilko 1, če smatra, da bi bilo za�eleno, da 
je posamezni indikator iz nabora EU za njihovo sintezno poročilo vključen v eno od kolon po 
razvrstitvi UMAR. Minimalni pričakovani izplen je bil, da po en strokovnjak za �tiri področja 
po razvrstitvi UMAR da mnenje o njegovem področju. Seveda pa lahko da mnenje tudi o 
drugih področjih. Namen druge tabele, kjer sedaj ni kriterij samo primernost in pomen 
indikatorja, ampak tudi mo�nost njegove takoj�nje vključitve v leto�nji nabor indikatorjev, je 
bil, da skupaj s prvo tabelo na hitro pregledamo pojmovno in operativno usklajenost med EU 
naborom in mnenji strokovnjakov v UMAR. Drugi pogled naj bi analiziral povezavo 
posameznih indikatorjev s cilji oziroma mehanizmi strategije, pri čemer naj bi koordinatorji 
za posamezna področja razvrstili indikatorje tudi po pomenu, ki ga pripisujejo problemu 
oziroma indikatorjem. Pri tem naj bi bili povabljeni, da tak spisek po pomembnosti problema 
oziroma indikatorja dopolnijo s katerimikoli indikatorji tudi izven spiska strukturnih 
indikatorjev EU.  
 
UMAR je tako idejno skico razdelal v veliko elementov, ki izhajajo bodisi iz opredelitev 
SGRS bodisi iz organizacijskih elementov UMAR glede tehnične izvedljivosti posameznih 
indikatorjev v prvem letu. V prilogi II. dela so podana navodila za izpolnjevanje ocenjevalnih 
listov (UMAR, 23. 3. 2001) in podrobni obrazci za ta dva ocenjevalna lista, ki so jih potem 
izpolnjevali horizontalni koordinatorji UMAR. Obe ti prilogi je pripravil mag. Bojan Radej, 
pri tem so sodelovali tudi dr. Janez �u�ter�ič, mag. Ana Murn in dr. Alenka Kajzer.  
 
Horizontalni koordinatorji so odgovarjali na dva anketna lista o relevantnosti in tehnični 
izvedljivosti indikatorjev, ki sestavljajo nabor strukturnih indikatorjev EU. Prvi list, 
vrednotenje relevantnosti predloga za spremljanje realizacije SGRS  (v tabelah označeno z D) 
vsebuje 11 vpra�anj, ki so razdeljena v 4 skupine: 1. ali indikator izra�a spreminjanje blaginje; 
2. ali indikator izra�a potrebo po novi razvojni paradigmi glede: a) zaključevanja tranzicije, b) 
vključevanja v EU, c) internacionalizacije in globalizacije, d) integralnega opredeljevanja 
ciljev; 3. ali indikator izra�a uresničevanje usmeritev pri enem od mehanizmov za 
uresničevanje strategije: a) makroekonomska stabilizacija, b) na znanju temelječa dru�ba, c) 
konkurenčnost gospodarstva, d) učinkovitost dr�ave, e) skladen regionalni in uravnote�en 
prostorski razvoj; 4. ali indikator ka�e izpolnjenost dveh temeljnih pogojev uspe�nosti SGRS 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 14 od 18 

(usposobitev dr�ave za njeno uresničevanje in oblikovanje čim �ir�ega razvojnega soglasja v 
dru�bi). 
 
Drugi list, vrednotenje tehnične izvedljivosti predloga indikatorjev (v tabelah označeno z F):, 
vsebuje tudi 11 vpra�anj razdeljenih v 6 skupin: 1. ali ga UMAR pri monitoringu �e 
uporablja; 2. mednarodna primerljivost: a) EU, b) drugo; 3. razpolo�ljivost primarnih virov: a) 
uradne objave, b) podatki na zahtevo; 4. ali UMAR �e obvladuje predlagani indikator: a) 
kadrovsko, b) podatkovno, c) ocenjevalno, d) projekcijsko; 5. da je metodologija �e 
predstavljena v publikaciji UMAR; 6. da je predlog usklajen s predvidenim/o izvajalcem/ko v 
UMAR  in s kom. 
 
Tabela I.4.2.1 Tabela mnenj horizontalnih koordinatorjev UMAR o strukturnih indikatorjih EU 

�t. Indikator 
Seštevek D 

+ F 
Seštevek D 

1 
Seštevek D 

2 
Seštevek D 

1+2 Seštevek F 
1 BDP p.c., PPP in rast BDP v stalnih cenah 13.4 2.2 2.6 4.8 7.4 
2 Produktivnost dela na zaposlenega na uro 16.3 3.5 4.3 7.8 7.0 
3 Stopnja inflacije 14.8 2.5 2.3 4.8 9.0 
4 Proračunsko ravnovesje, ciklično korigirano 16.1 2.9 3.8 6.7 8.0 
5 Stopnja zaposlenosti 15.2 1.2 3.2 4.4 8.8 
6 Stopnja zaposlenosti starej�ih delavcev 9.7 0.3 2.3 2.7 5.0 
7 Stopnja nezaposlenosti 14.6 1.4 2.4 3.8 8.8 
8 Stopnja zaposlenosti �ensk 12.7 0.3 2.3 2.7 8.0 
9 Stopnja dolgoročne nezaposlenosti 9.6 1.2 2.6 3.8 3.8 
10 Javni izdatki za izobra�evanje 15.6 2.1 3.7 5.9 7.7 
11 Izdatki za R&R 14.2 2.3 3.0 5.3 7.8 
12 Aktivni dostop do interneta 18.0 2.0 4.0 6.0 10.0 
13 Cene v mre�nih industrijah 10.6 2.6 1.6 4.2 5.6 
14 Sektorske in ad hoc dr�avne pomoči 13.4 2.6 2.4 5.0 7.4 
15 Delitev dohodka - kvintilno dohodkovno razmerje 10.8 1.8 2.0 3.8 5.0 
16 Stopnja rev�čine - pred in po soc. transferih 13.2 2.2 2.5 4.7 7.0 
17 Vztrajnost rev�čine 11.8 2.3 2.5 4.8 5.0 
18 Gospodinjstva brez zaposlitve 10.8 1.3 3.0 4.3 5.0 
19 Medregionalna variiacija BDP p.c. PPP 12.3 2.5 2.8 5.3 5.0 
20 Predčasno prekinjeno �olanje 10.0 0.8 2.8 3.5 5.0 
21 Energetska intenzivnost 12.7 2.0 1.4 3.4 8.4 

  Povprečje 13.1 1.9 2.7 4.6 6.9 
 
Posamezni se�tevki v tabeli I.4.2.1 predstavljajo povprečno vrednost odgovorov za 
posamezne skupine postavljenih vpra�anj za dani indikator. Pozitivni odgovor na posamezno 
vpra�anje je bil označen z 1. Svoja mnenja o posameznem indikatorju so navajali različni 
horizontalni koordinatorji (za posamezne indikatorje razpolagamo z odgovori od enega do 
sedmih horizontalnih koordinatorjev). Prvi zaključek, ki ga dobimo iz sumarne tabele 
(podrobnosti so navedene v II. delu oziroma v Posebni delovni prilogi za UMAR) je ta, da so 
mnenja posameznih horizontalnih koordinatorjev za dana vpra�anja pri danem indikatorju 
različna, sicer povprečje se�tevkov posameznih kategorij ne bi bila decimalna �tevila, kar je 
daleč prevladujoč primer v sumarni tabeli mnenj o strukturnih indikatorjih. Zaključek iz 
splo�nih principov in izku�enj pri pripravi sistemov indikatorjev, da imajo različni ljudje 
različna stali�ča do danih vpra�anj, se je pokazal kot pravilno predvidevanje tudi pri analizi 
mnenj horizontalnih koordinatorjev UMAR glede strukturnih indikatorjev EU. Glede 
konteksta SGRS je zelo pomembno opazovati se�tevek D2. Ta se�tevek se nana�a na 
vpra�anje, ali indikator izra�a uresničevanje pri enem od mehanizmov glede na 5 ključnih 
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usmeritev SGRS. Kot vidimo v sumarni tabeli je povprečna vrednost v tem se�tevku 2.7 od 
mo�nih 5 točk (če bi horizontalni indikatorji na ta vpra�anja za posamezni indikator pri vseh 
petih vpra�anjih odgovorili z 1). Iz tega sledi drugi pomemben zaključek. Zaključek iz 
splo�nih principov in izku�enj pri pripravi sistemov indikatorjev, da lahko isti indikator 
uporabljamo pri analizi dogajanj v zvezi z večimi cilji oziroma področji, se je spet pokazal kot 
pravilno predvidevanje pri analizi mnenj horizontalnih koordinatorjev UMAR glede tega 
vpra�anja.  
 
V �tudiji je podana tudi podrobna opredelitev vključitve posameznih indikatorjev v skupni 
spisek indikatorjev Izbor Sicenter 1. Zaradi pomanjkanja prostora teh utemeljitev ni mogoče 
izpeljati v povzetku �tudije. Kot je razvidno iz tabele I.4.1.1 je od 60 vključenih indikatorjev 
34 indikatorjev povezanih s strukturnimi indikatorji EU, ostali dodatni indikatorji pa izhajajo 
iz predlogov horizontalnih indikatorjev UMAR (21) in predlogov Sicentra (11), pri čemer se 
nekateri predlogi podvajajo. Tako v �tudiji kot v posebni prilogi za UMAR je prikazano 100 
predlogov dodatnih indikatorjev s strani UMAR. Teh 100 predlogov je bilo razvr�čeno v tri 
skupine. Prvo skupino, gre za 29 predlogov, tvorijo predlagani dodatni indikatorji, ki so 
vključeni v izbor Sicenter 1. Drugo skupino predstavlja 23 indikatorjev, ki so predlagani za 
nadaljnje raziskave, v tej skupini so se pojavili �tevilni indikatorji s področja institucionalnih 
indikatorjev. Za ostalih 48 predlogov Sicenter ne predlaga nadaljevanje dela v naslednjem letu 
v okviru prve plasti indikatorjev krovnega sistema.. 
 
Pomemben del �tudije je predlog metodolo�kih listov za nadaljno delo, ki ga je pripravil mag. 
Bojan Radej. Ta predlog metodolo�kih listov bo skupaj z drugimi rezultati tega projekta �e 
predmet diskusije v skupini za indikatorje na UMAR in bo torej lahko �e spremenjen, preden 
bo �el v nadaljnjo obdelavo odgovarjajočim ekspertom UMAR. Potrebno pa je poudariti, da 
gre za predlog metodolo�kega lista, ki je bistveno ob�irnej�i po vsebini in velikosti od 
podobnih metodolo�kih listov, ki obravnavajo samo podatke o podatkovnih bazah. V tem 
metodolo�kem listu je poleg te komponente, ki se nana�a na podatkovno stran problema 
(primerljivo z dokumentom Eurostata (2000)), obravnavano veliko elementov, ki so povezani 
z analizo in tolmačenjem in profesionalnimi ter administrativnimi postopki, ki jih graditev in 
vzpostavljanje krovnega sistema indikatorjev zahteva od UMAR kot institucije. Na ta način se 
bo v doglednem času vzpostavila baza pomembnih informacij, ki bo poleg osnovnega okvirja 
krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS pomagala pri razre�evanju operativnih 
problemov vzpostavljanja in učinkovitega posredovanja rezultatov krovnega sistema 
indikatorjev naj�ir�i javnosti. 
 

POSEBNA DELOVNA PRILOGA ZA UMAR 
 
Očitno je, da so ocenjevalni listi, pripravljeni v UMAR, pripravili zelo bogato dokumentacijo, 
ki  ne bo slu�ila le kot eden od pomembnih elementov v sedanji fazi dela na tem projektu 
CRP, ampak tudi za bodočo organizacijo postavljanja krovnega sistema indikatorjev za 
spremljanje SGRS v UMAR. Ker gre za interno gradivo UMAR, se bo baza podatkov, 
pridobljena z ureditvijo odgovorov horizontalnih koordinatorjev, po pripravi prvega 
Sicentrovega delovnega predloga za izbor indikatorjev, prenesla v uporabo na UMAR. Zato 
se en del rezultatov projekta nahaja v posebni delovni prilogi za UMAR (delovna baza 
poizvedb za indikatorje za spremljanje SGRS), ki predstavlja V. del �tudije. Ta del bo dobil 
od naročnikov samo UMAR, deloma v elektronski obliki, deloma v izpisih (ta del obsega 
okoli 30 strani), ki prikazujejo izbrane primere iz baze na podlagi programa Access, kot je to 
omenjeno v kazalu �tudije. Na vzpostavljeni bazi so bile izvedene poizvedbe na podlagi večih 
kriterijev. Eno od zanimivih vpra�anj je bilo ugotoviti presek dveh mno�ic: strukturnih 
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indikatorjev za sintezno poročilo EU in vrednotenje relevantnosti indikatorjev glede na cilje, 
opredelitve in mehanizme SGRS. 
 
Sumarni pregled rezultatov in njihova uporaba pri pripravi Sicentrovega predloga za �ir�i 
nabor indikatorjev krovnega sistema za spremljanje SGRS Izbor Sicenter 1 sta podana v I. 
delu, predvsem v točki 4.2. Mnenja horizontalnih indikatorjev iz obeh ocenjevalnih listov, 
tako o EU strukturnih indikatorjih kot tudi o dodatnih predlaganih indikatorjih, so bila 
vne�ena v bazo Access. Na podlagi take baze je potem mogoče pripravljati najrazličnej�e 
poizvedbe glede na enega ali več specificiranih kriterijev. Priprava take baze, ki je lahko zelo 
zamudna, je bila koristna iz dveh razlogov. Prvič, slu�ila je za urejevanje zbranih podatkov v 
tej fazi projekta in predstavlja pripravljeno podlago za sistematizacijo podatkov �e po drugih 
kriterijih, ki jih lahko sedaj izvaja po potrebi UMAR sam. Drugič, tak postopek je v principu 
mogoč tudi za  veliko bolj kompleksno situacijo pri metodolo�kih listih, ko bodo v nadaljnjem 
delu na krovnem sistemu indikatorjev pripravljeni v UMAR. Na ta način bodo pridobljene 
izku�nje koristne tudi za nadaljne faze dela.  
 
ČASOVNA DISTANCA KOT NOVA DODATNA MERA ZA OCENO RAZLIK V 

RAZVITOSTI IN ZA SPREMLJANJE URESNIČEVANJA SGRS 
 
Pri uveljavljanju vloge javnosti v odločanju o gospodarskem in dru�benem razvoju ima 
pomembno vlogo tudi izbira pojmovnega okvirja, izrazov, statističnih mer in indikatorjev, ki 
izbolj�ujejo način informiranja javnosti o naravi problemov, mo�nih alternativnih scenarijih in 
polo�aju posameznih skupin v dru�bi oziroma v �ir�em okolju v pogojih globalizacije. 
Potrebno je povečati dostop do informacij in razviti poenostavljene formate za prezentacijo in 
obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem v dru�bi sodelovati v odločitvah.  
 
V takem �ir�em okvirju je predstavljen pojem časovne distance in statistična mera S-distanca. 
Po eni strani gre za generičen koncept in statistično mero, ki je novost tudi v svetovni 
literaturi in prispeva novo dimenzijo informacije iz obstoječih podatkov. Kot komplementarna 
mera konvencionalnim meram razlik ima zelo obse�no potencialno uporabo pri analizi 
časovno opredeljenih podatkov pri primerjavah med raznimi enotami, regresijah, modelih, 
predvidevanjih in monitoringu. Po drugi strani pa predlagana metodologija uvaja v literaturo 
nov pogled na stopnjo neenakosti v razvoju in blagostanju in s tem bolj�o analitično podlago 
za vrednostne sodbe, ki jih o svoji  relativni poziciji v dru�bi in svetu oblikujejo posamezniki 
in skupine na različnih ravneh, kakor tudi za nove hipoteze o načinih povezovanja problemov 
rasti in problemov neenakosti v teoriji in praksi.  
 
Uporaba metode časovne distance tako pri SGRS kot pri DRP bo poleg uporabe za bolj�e 
razumevanje situacije v Sloveniji slu�ila tudi kot inovacija v razpravah z EU. Uporaba 
koncepta časovne distance in njena operacionalizacija s pomočjo statistične mere S-distance 
omogočata, kot dodatni instrumentarij k obstoječim metodam analize, dodatno razumevanje 
problema in izbolj�ave na dveh področjih, konceptualnem in analitičnem. Ta del �tudije, ki je 
pripravljen v treh delih, predstavlja pomembno inovacijo v dveh pogledih. Prvič, na kratko je 
predstavljena definicija in metodologija izračunavanja časovne distance, iz česar so kasneje 
izvedeni praktični primeri uporabe za spremljanje SGRS kakor tudi za uporabo v evropskih 
okvirjih pri primerjavah z ZDA in Japonsko.  
 
Za praktično uporabo ima S-distanca vsaj dve izredno zanimivi lastnosti. Izra�ena je v enotah 
časa, zato je lahko razumljiva za vse, od ministrov in poslancev do javnosti. To je ena od 
idealnih lastnosti, ki naj jih ima nek instrument prezentacije in komunikacije. Hkrati pa je 
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pričakovati, da bo zaradi te lastnosti analiza in diskusija časovnih distanc imela velik vpliv na 
javno mnenje. Dodatna prednost je lastnost, da vse dosedanje metode in rezultati (ne pa nujno 
tudi zaključki!) ostanejo nespremenjeni, saj časovna distanca dodaja novo dimenzijo in ne 
nadome�ča drugih pogledov. V tej svoji vlogi kot deskriptivna statistična mera in dodatna 
perspektiva pogleda na situacijo lahko časovna distanca pomembno pomaga kot analitični, 
prezentacijski in komunikacijski pripomoček pri razumevanju razvojnih procesov in polo�aja 
v dru�bi, tako za pripravo strategije in ekonomske politike ter spremljanje izvajanja strategije 
in politike, kakor tudi za bolj�e vključevanje civilne dru�be v te procese. 
 
Drugič, poleg svoje deskriptivne vloge in izbolj�ane semantike obravnavanja razvojnih 
problemov koncept časovne distance predstavlja tudi �ir�i teoretski pogled na razlike v 
razvoju, ker uvaja v literaturo nov pogled na stopnjo neenakosti v razvoju in blagostanju in s 
tem bolj�o analitično podlago za vrednostne sodbe, ki jih o svoji  relativni poziciji v dru�bi in 
svetu oblikujejo posamezniki in skupine na različnih ravneh. Kar je �e bolj pomembno, 
učinkovitost in neenakost sta po tej teoriji povezana �e na drugačen način. Večja učinkovitost 
omogoča večjo stopnjo rasti pri istih sredstvih, vi�ja stopnja rasti pri dani distribucijski 
politiki zmanj�uje časovno distanco, to zmanj�a eno dimenzijo neenakosti in povečuje 
kohezijo v dru�bi, bolj kohezivna dru�ba je bolj fleksibilna pri sprejemanju odločitev za 
potrebne spremembe, to pa spet vodi v bolj učinkovit razvoj. Lahko si seveda zamislimo 
začarani krog v obratni smeri. Tako lahko tudi ukrepi, ki izbolj�ujejo učinkovitost 
gospodarstva, na indirekten način pomagajo v določeni meri pri re�evanju problema 
neenakosti, oziroma neučinkovitost �e poslab�uje problem neenakosti. Če sledimo tej teoriji, 
bo potrebno mnoge stvari gledati v spremenjeni perspektivi. Odnos med stopnjo gospodarske 
rasti in stopnjo neenakosti je eden od najpomembnej�ih in najbolj kontraverznih elementov, ki 
karakterizirajo posamezne strategije dru�boekonomskega razvoja. Prikazana teoretska osnova, 
tako v slovenskem III.A kot v angle�kem delu III.C, predstavlja pomembno izhodi�če za 
nadaljnje diskusije o razvojnih vpra�anjih v učeči se dru�bi.  
 
V praktični aplikaciji metodologije časovne distance je poudarjeno pomembno razlikovanje 
med ex post in ex ante časovno distanco. Ex post in ex ante vrednosti časovne distance za 
dani indikator se nana�ajo na različna obdobja, preteklost in prihodnost. Ex post časovna 
distanca spada v domeno statističnih mer, ki so bazirane na znanih dejstvih; ex ante časovna 
distanca je pomembna za opisovanje časovne dimenzije rezultatov alternativnih scenarijev za 
bodočnost. V �tudiji so prikazane tri skupine aplikacij časovne distance za spremljanje SGRS: 
ex ante evaluacija projeciranih vrednosti s pomočjo časovne distance; primerjava dose�enih s 
projeciranimi vrednostmi (kjer se stopnja implementacije lahko ocenjuje istočasno v dveh 
dimenzijah: odstopanje v vrednosti indikatorja v določenem času, na eni, in odstopanje v času 
za določeni nivo indikatorja, na drugi strani) ter različne mo�ne oblike primerjav z drugimi 
dr�avami v času in prostoru (te so podkrepljene s primeri vizualizacije). V delu III.B je 
metoda časovne distance aplicirana na problem primerjav med Evropo in ZDA oziroma 
Japonsko  glede R&R ter uporabnikov interneta per capita. V obeh primerih je pri�lo do 
dodatnih pomembnih zaključkov, ki so bili kvalitativno drugačni od tistih dose�enih na 
podlagi konvencionalnih metod primerjave. Vrednosti časovnih distanc ka�ejo, da EU15 
zaostaja za ZDA največ ravno pri indikatorjih R&R, kjer pri dele�u teh izdatkov v BDP 
zaostaja 40 let, pri dele�u raziskovalcev in in�enirjev v delovni sili pa za 21 let. Ta zaključek 
na dramatičen način ka�e, da mora Evropa nujno povečati materialne in člove�ke resurse na 
tem področju, da samo bolj�a organizacija (npr. European Research Area) in bolj�e 
izkori�čanje obstoječih virov ne more samo za sebe pripeljati do zmanj�evanja te vrzeli. To je 
pomemben argument za diskusijo o raziskovalni politiki tudi na evropski ravni. 
 



 

Obrazec: ZRP2000-MZT/CRP  Stran 18 od 18 

 NADALJNJE DELO 
 
Kot je navedeno v prijavi projekta, je v okviru razpisane faze mo�no obravnavati samo 
metodologijo krovnega indikatorskega sistema, ne pa njegovo podrobno opredelitev in 
kvantifikacijo. Končna verzija krovnega sistema indikatorjev bo smiselno mogoča �ele po 
uradnem sprejetju SGRS, ko bodo sprejete odločitve o usklajenosti poudarkov na posameznih 
področjih. To pa bo časovno �e po izteku trajanja te pogodbe. Ker je tudi iz evropskih 
izku�enj jasno razvidno, da je proces razvijanja sistema indikatorjev dolgotrajen proces, je 
potrebno, da se skupaj s sofinancerji opredeli zasnova naslednje faze dela na krovnem sistemu 
indikatorjev za spremljanje SGRS v okviru sedanjega CRP. Osnovne odločitve o dokončni 
obliki krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS in o raznih mo�nih oblikah 
uporabe in desiminacije bo sprejel UMAR. Hkrati pa se iz dosedanjih rezultatov projekta 
ponujajo nekatere točke, ki bi bile lahko uporabljene kot ideje za take odločitve in za 
elemente nadaljnega dela v naslednjih fazah.  
 
 Prikazana skica predstavlja eno od mo�nih shematskih ponazoritev osnovnih elementov pri 
postavljanju, izbolj�evanju in nadaljnemu razvoju krovnega sistema indikatorjev za 
spremljanje SGRS. Prva kolona ka�e osnovno strukturo, ki izhaja iz prioritet SGRS in 
predstavlja v danem trenutku osnutek, ki je začeten kompromis med za�eleno in v tem času 
izvedljivo strukturo krovnega sistema indikatorjev. Z ozirom na to, da bo Slovenija, ko bo 
polnopravna članica EU morala  podoben sistem indikatorjev pripravljati kot svoj doprinos za 
nabor strukturnih indikatorjev za sintetsko poročilo za sestanke Evropskega Sveta, so v drugi 
koloni predstavljeni osnovni elementi tega sistema v EU. Pomen sistema strukturnih 
indikatorjev v EU je za nas v tem trenutku trojen. Ker so prioriteta na�e opredelitve v SGRS, 
je v sedanjem trenutku pomen tega sistema v prvi vrsti metodolo�ki, kar je bilo prikazano v 
drugih delih �tudija. Drugi pomen je usklajevalni na dolgi rok. Logika je jasna. Nabor 
indikatorjev, ki ga uporablja EU, bomo morali prej ali slej kot minimalni in obvezni nabor 
uporabljati tudi mi. Zato je bilo smiselno, da smo ta nabor začetno preverili z mnenji 
ekspertov v UMAR; če ti hkrati zado�čajo tudi zahtevam usmeritve SGRS, potem je smiselno, 
da jih vključimo �e sedaj v �ir�i izbor krovnega sistema pri nas. Dodaten argument za tako 
odločitev je dejstvo, da nam to bistveno olaj�uje dve stvari. Prvič, podatki, ki bodo zbrani od 
Eurostata in drugih organizacij za članice EU, bodo istočasno slu�ili za primerjalno analizo 
polo�aja Slovenije, ne da bi jih morali zbirati mi sami. Drugič, v tem kontekstu se bodo bolj 
sistematsko izpostavile eventuelne razlike med na�imi definicijami in zajemanjem podatkov 
in harmoniziranimi serijami podatkov za EU, pri čemer je posebej poudarjena vlogo SURS.  
 
V tem splo�nem kontekstu predvidevamo, da bi nadaljno delo v času vključno z letom 2003 
lahko pokrilo nadaljni razvoj krovnega sistema indikatorjev v smislu, da bi se lahko izvedle 
osnovne potrebne faze za sistematično preverjanje podatkovne baze, novih teoretskih in 
metodolo�kih postopkov in dopolnjevanja z novimi indikatorji. Kolona z oznako 2003 
prikazuje shemo dodatnih potrebnih aktivnosti.  
 
V neposrednem nadaljevanju dela na krovnem sistemu indikatorjev za spremljanje SGRS se 
postavljajo med drugim sledeči elementi:  

1. UMAR se odloči za končni izbor prvega nabora indikatorjev krovnega sistema 
2. Predvidi se operativno zbiranje podatkov, formiranje časovnih serij indikatorjev in 

dokumentiranje po metodolo�kih listih (glej II.del �tudije). 
3. UMAR se odloči o načinu, obliki in rokih za prvo uradno prezentacijo indikatorjev za 

spremljanje SGRS (npr. Letno poročilo o uresničevanju SGRS, rok bi lahko bil jeseni 
2001 ali jeseni 2002). 
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Sistematska povezava z 
drugimi sistemi in nivoji 
indikatorjev v Sloveniji  
 
Institucionalna koordinacija  
 
Mednarodna koordinacija 
 

 
Uporaba 

• jeseni 2001 (?) 
• jeseni 2002 (?) 

 
• Spring Report 

for Economic 
Council 2001 

  
Nadaljnji razvoj sistema 
indikatorjev 

 
 
Ti trije elementi so pomembne vmesne odločitve, ki bodo usmerjale nadaljnje delo. Dilema v 
nadaljevanju je relativna pozornost problemom, ki so povezani s samo pripravo podatkov in 
sistema indikatorjev, na eni, in s  problemi analize, na drugi strani. Razpis CRP je v prvi fazi 
obsegal tako ločene projekte za oba tipa problemov, projekt Krovni sistem indikatorjev za 
spremljanje SGRS pa je poudarjal celovitost pogleda in izku�enj. Zdi se, da je tak pristop 
primeren tudi za naslednji razpis. Po odločitvah UMAR glede zgoraj navedenih treh vpra�anj 
bo strukturiranje bodočih projektov la�je. Projekt Krovni  sistem indikatorjev za spremljanje 
SGRS ima začrtan nadaljnji razvoj sistema s poglabljanjem in izbolj�avami, nadaljnje 
razči�čevanje pri teoretskih in vsebinskih problemih ter pri diskusiji alternativnih tehničnih 
izvedb in izku�enj pri metodolo�kih listih in prezentaciji. Glede povratne sprege izvajalca z 
UMAR je v principu porazdelitev vlog lahko drugačna v vsaki fazi. Postavlja se tudi bolj 
splo�no vpra�anje kako zagotoviti povezave z drugimi. Ena od njih je povezava s Statističnim 
uradom RS kot osnovnim virom podatkov. Tu gre tako za sistematičnost pri pridobivanju in 
objavljanju podatkovnih baz, hkrati pa tudi za povezavo z EU in pridobivanjem evropskih 
podatkov in s tem povezanih administrativnih postopkov in dovoljenj. Druga skupina povezav 
izhaja iz povezav med raznimi plastmi indikatorjev glede na pogled Economic Policy 
Committee EU, v konkretnem pri nas za povezavo med SGRS in DRP, pa tudi med UMAR in 
drugimi vladnimi institucijami. Po eni strani gre za sektorske, območne in institucionalne 
dezagregacije, po drugi strani pa za kooperacijo in doseganje sinergije tako pri razvijanju, 
uporabi in povezavi raznih indikatorskih sistemov kot pri doseganju dru�benega konsenza in 
razvojnega partnerstva. Pomembno mesto je potrebno dati nalogi, da naj bodo podatki in 
osnovna začetna analiza javna dobrina, dosegljiva brezplačno vsem na spletni strani, kot 
podlaga za kompleksne analize različnih uporabnikov, glede na njihove potrebe in namen, pa 
tudi kot neposredna informacija zelo �irokemu krogu različnih domačih in tujih uporabnikov. 
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