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UVODNA POJASNILA 
 
   Med obstojem Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) je Komisija (Eurostat) potrebne statistične 
podatke o jeklarski industriji zbirala neposredno od podjetij v jeklarski industriji na podlagi določb 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Pogodba ESPJ). S sprejetjem Uredbe 
(ES) št. 1840/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. septembra 2002 o podaljšanju sistema 
statistike o jeklu ESPJ po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ1 se je po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ 
23. julija 2002 zagotovilo podaljšanje sistema statistike o jeklu ESPJ do 31. decembra 2002. 
 
Zaradi izvajanja politike Skupnosti o jeklarski industriji se je zdelo primerno po 31. decembru 2002 še 
naprej zbirati statistične podatke o jeklarski industriji. Glede na to, da ni bilo drugega obstoječega 
statističnega sistema na evropski ravni, ki bo lahko zadovoljeval potrebe po taki statistiki, ki je bila na 
podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti sprejeta nova uredba, t.j. Uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 48/2004 z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o 
jeklarski industriji za referenčna leta 2003 - 20092. Uredba (ES) št. 48/2004 določa prehodno obdobje od 
2003 do 2009, da se ugotovi, ali se statistika o jeklu lahko vključi v druge statistične sisteme3. 
 
   Uredbi (ES) št. 48/2004 o jeklu s koncem leta 2009 preneha veljavnost. Nemčija, ki ima zaradi velikega 
pomena svoje jeklarske industrije interese za podaljšanje veljavnosti te uredbe, je v okviru Odbora 133 za 
jeklo in tekstil zlobirala nekaj držav, da so glasovale za podaljšanje veljavnosti te uredbe. V Sloveniji smo 
na podlagi te uredbe doslej izvajali letno raziskovanje, čeprav nam zaradi majhnega deleža dodane 
vrednosti naše jeklarske industrije (0,4 %) v primerjavi z EU tega ne bi bilo treba. 
Pri preučitvi potreb in možnosti za nadaljnje izvajanje statistike podatkov o jeklarski industriji smo 
ugotovili, da raziskovanja IND-Fe/L ne potrebujemo več in zato lahko prenehamo z zbiranjem podatkov. S 
tem bomo razbremenili podjetja in znižali stroške, uporabnikom pa so na voljo drugi viri podatkov4. 
 
   Obenem je Vlada Republike Slovenije sprejela Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. Dne 07.05.2009 je na 25. redni seji Vlada RS sprejela 
Akcijski program znižanja administrativnih bremen za obdobje do leta 2012 ter naložila resornim 
ministrstvom, da program realizirajo v predpisanih rokih.  
Program Vlade RS kot temeljni strateški dokument zmanjševanja administrativnih bremen in odprave 
administrativnih ovir pomeni del prizadevanj za boljšo javno upravo oziroma celotnega projekta odprave 
administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega delovanja vlade, ki je 
sestavljen iz preventivnega delovanja, torej preprečitve nastajanja novih administrativnih ovir, kakor tudi 
odpravljanja obstoječih administrativnih bremen. 
 
Vlada RS je zadolžila Ministrstvo za javno upravo (v sodelovanju z resornimi ministrstvi) za izvedbo 
meritev administrativnih bremen - z velikim poudarkom na poenostavitvi, skrajšanju postopkov, preprečitvi 
nastanka novih administrativnih stroškov ter z namenom zmanjšanja administrativnih stroškov. 
 
   Na podlagi meritev Uredbe (ES) št. 48/2004 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za 
referenčna leta 2003 – 2009 smo ocenili prihranke, ki bi nastali zaradi preprečitve bremen s prenehanjem 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu in predlogu za ukinitev statističnega raziskovanja o železu in 
jeklu. 

 
1 UL L 279, 17.10.2002, str. 1 
 
2 UL L 7, 13.1.2004, str. 1  
 
3 Vir: Poročilo komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Uredbe (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 – 
2009 (http://eur-lex.europa.eu/result) 
 
4 Vir: Zapisnik; Prenehanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu in predlog za ukinitev statističnega 
raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L (Statistični urad Republike Slovenije – SURS) 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/result
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Pri izračunu prihrankov smo upoštevali Zapisnik: Prenehanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu 
in predlog za ukinitev statističnega raziskovanja o železu in jeklu z dne 01.12.2009, ki nam ga je 
posredoval Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 5 
 
 
Določili smo informacijske obveznosti (v nadaljevanju IO) s pripadajočimi administrativnimi aktivnostmi (v 
nadaljevanju AA). Iz   Uredbe (ES) št. 48/2008 so se zbirali stroškovni in drugi parametri, ki so služili za 
sam izračun administrativnih stroškov.  
 
1.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Izračun administrativnih stroškov je potekal v skladu z Enotno metodologijo za merjenje administrativnih 
stroškov, ki je privzeta po mednarodni metodologiji SCM in dosegljiva na spletni strani Ministrstva za 
javno upravo: http://www.mju.gov.si/ 
 
V tabeli 1 so opredeljene vse informacijske obveznosti s pripadajočimi administrativnimi aktivnostmi, ki 
izhajajo iz pravnih aktov. Za izračun ocene administrativnih stroškov pa smo se osredotočili zgolj na 
administrativne aktivnosti, ki so bile po upoštevanju prenehanja veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2008 o 
jeklu in predloga za ukinitev statističnega raziskovanja o železu in jeklu ključnega pomena za izračun 
prihranka administrativnih stroškov. 
 
Pri odpravi administrativnih ovir je poudarek na ukinitvi postopka in s tem tudi preprečitvi nastajanju 
administrativnih stroškov v zvezi s postopki, ki so obvezujoči za izvajalca in organizacije, ki so jih dolžne 
opravljati.  
 
 
Korak 1.1: Zakonodaja:  http://eur-lex.europa.eu/Lex 
 

• Uredba ES št. 48 / 2004 
 
Naslov: Uredba ES št. 48 / 2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05. decembra 2003 o pripravi 
letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna let 2003 – 2009  
Uradni list Evropske skupnosti: 13.1.2004 
Verodostojni jezik: uradni jezik, razen jezikov Skupnosti, islandski, norveški 
Datumi:  

- dokumenta: 05.12.2003 
- začetek učinkovanja: 02.02.2004  
- konec veljavnosti: / 

Klasifikacije: 
EUROVOC deskriptor: 
Statistika Skupnosti 
Železarska in jeklarska industrija 
Statistična metoda 
Zbiranje podatkov 
Avtor: Evropski parlament, Svet 
Pravna oblika: uredba 
 

• 52009DC0542 : Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Uredbe (ES) 
št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike 
Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003−2009 

 
 
 
                                                 
5 Zapisnik: Prenehanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu in predlog za ukinitev statističnega raziskovanja o železu in jeklu 
– glej poglavje 4.0 Predlogi in poenostavitve 

http://www.mju.gov.si/
http://eur-lex.europa.eu/Lex


Poročilo – Prihranek administrativnih stroškov in bremen; Uredba (ES) št. 48 / 2004 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski 
industriji za referenčna leta 2003 - 2009 

 4

Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti - IO 
 
Znotraj Uredbe (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05. decembra 2003 o pripravi 
letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 – 2009 smo ovrednotili 
informacijske obveznosti (glej tabelo 1), ki so naslednje: 
 

1. Zbiranje podatkov poročila o jeklarski industriji (letna statistika) in posredovanje poročila 
SURS-u (v nadaljevanju IO – 1) 

2. Zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov o jeklarski industriji (letna statistika) (v 
nadaljevanju IO – 2) 

 
 
Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti 
Administrativne aktivnosti se izvajajo z namenom uresničitve zahtevanih informacijskih obveznosti in 
podatkov iz predpisov (glej tabelo 1). 
 
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti:  
Informacijske obveznosti Administrativne aktivnosti 

AA - 1.1. pridobitev vloge 

AA - 1.2. 
pridobitev podatkov za poročilo (o letni statistiki: - bilance stanja 
odpadkov iz jekla in železove litine, - porabe goriv in energije, - 

bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - 
o zmogljivosti) 

IO - 1 

Zbiranje podatkov 
poročila o jeklarski 

industriji (letna 
statistika) in 

posredovanje poročila 
SURS-u 

AA - 1.3. posredovanje poročila s pripadajočo dokumentacijo SURS-u 

AA - 2.1. 
zbiranje, obdelovanje podatkov poročil (o letni statistiki: - bilance 

stanja odpadkov iz jekla in železove litine, - porabe goriv in 
energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o 

izdatkih, - o zmogljivosti) 
IO - 2 

Zbiranje, obdelovanje 
podatkov poročil  in 

posredovanje poročil 
o jeklarski industriji 

(letna statistika)  
AA - 2.2. 

posredovanje poročil (o letni statistiki: -  bilance stanja odpadkov iz 
jekla in železove litine, -  porabe goriv in energije, - bilance stanja 

električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o zmogljivosti) 

 
 
Korak 1.3 a: Možnost uporabe elektronske poti 
DELNO 
 
Tabela 2: Izpolnjevanje posamezne IO preko elektronskih poti  

IO Administrativna aktivnost Izpolnjevanje aktivnosti (da ali ne) 
AA - 1.1. DA 

AA - 1.2. NE IO - 1 

AA - 1.3. DA 

AA - 2.1. DA IO - 2  
AA - 2.2. DA 

 
Tabela 2 prikazuje ali je posamezno IO oziroma pripadajočo posamezno administrativno aktivnost 
možno opraviti elektronsko. Ugotovljeno je, da se pri obeh informacijskih obveznostih da opraviti kar 
štiri (od petih) administrativnih aktivnosti elektronsko. Gre za administrativne aktivnosti:  
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• AA 1.1. – pridobitev vloge 6 
• AA 1.3. – posredovanje poročila s pripadajočo dokumentacijo SURS-u 
• AA 2.1. – zbiranje, obdelovanje podatkov (o letni statistiki: - bilance stanja odpadkov iz jekla in 

železove litine, - porabe goriv in energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - 
o izdatkih, - o zmogljivosti) 

• AA 2.2. – posredovanje podatkov (o letni statistiki: -  bilance stanja odpadkov iz jekla in železove 
litine, -  porabe goriv in energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o 
izdatkih, - o zmogljivosti)  

 
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija  
 
Za pridobitev ustreznih podatkov v zvezi s populacijo smo se obrnili na Statistični urad Republike 
Slovenije (v nadaljevanju skrajšano ime: SURS)7. Pridobili smo število populacije, ki nas je zanimala pri 
samem izračunu preprečitve administrativnih stroškov z Uredbo (ES) št. 48 / 2004 o jeklu in predlogu za 
ukinitev statističnega raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L. 
 
Populacija in število populacije8 (razvidno iz Tabele 3): 

• št. pridobitev vlog  
• št. pridobitev podatkov za poročilo (o letni statistiki: -  bilance stanja odpadkov iz jekla in železove 

litine - porabe goriv in energije (po vrstah obratov) - električne energije v jeklarski industriji - o 
izdatkih - o zmogljivosti) 

• št. posredovanih poročil s pripadajočo dokumentacijo SURS-u 
• št. obdelovanih podatkov poročil 
• št. posredovanih poročil 

Glede na istovrstnost podatkov segmentacija ni bila potrebna. 

Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti 

Administrativnim aktivnostim, ki se nanašajo na posamezno informacijsko obveznost smo določili 
frekvenco.  
Na podlagi podatkov zbranih preko podatkov SURS-a  smo pridobili podatke o pogostosti izvedbe vsake 
posamične aktivnosti / postopka znotraj informacijske obveznosti (v nadaljevanju: IO). 
 
Pri vseh IO (IO – 1 do IO – 2) smo za naslednje AA: 
AA 1.1. – pridobitev vloge 
AA 1.2. – pridobitev podatkov za poročilo (o letni statistiki: - bilance stanja odpadkov iz jekla in železove 
litine, - porabe goriv in energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o 
zmogljivosti) 
AA 1.3. – posredovanje poročila s pripadajočo dokumentacijo SURS-u  
                                                 
6 Podatke za letno raziskovanje o železu in jeklu IND-Fe/L pridobimo z elektronskim vprašalnikom IND-Fe/L,  in sicer je bil prvič 
uporabljen leta 2003. Vsebina vprašalnika je opredeljena z Uredbo (ES) št. 48 / 2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05. 
decembra 2003 in z Uredbo Komisije (ES) št. 772 / 2005 z dne 20. maja 2005. V raziskovanje so zajeta vsa podjetja in enote v 
sestavi, ki proizvajajo železo, jeklo in ferozlitine, ne glede na število zaposlenih. Podatke za raziskovanje IND-Fe/L se zbira letno z 
elektronskim vprašalnikom IND-Fe/L (http://www.stat.si/doc/vprasalniki/IND-Fe-L%202008.pdf) 
 
Izbrane enote (podjetja) morajo vprašalnik izpolniti z zahtevanimi podatki za preteklo leto in ga poslati na Statistični urad najpozneje 
do 26. februarja tekočega leta. Vir: Statistični urad RS; www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp 
 
7 Vir: SURS;  

- Zapisnik: Prenehanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 48 / 2004 o jeklu in predlog za ukinitev statističnega raziskovanja o 
železu in jeklu IND-Fe/L 

- Statistični urad Republike Slovenije (SURS) – Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, ga. Nika Katnič; tel. št. 01 / 241-52-00 
 
8 Podatki o populaciji se nanašajo na število vlog, poročil inp., ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z proizvodnjo železa, jekla in ferozlitin v 
Sloveniji, letno oddajajo SURS-u. Zaradi majhnega deleža dodane vrednosti naše jeklarske industrije v primerjavi z EU (0,4 %), so 
to podjetja katerih je jeklarska industrija njihova dopolnilna dejavnost. 

http://www.stat.si/doc/vprasalniki/IND-Fe-L%202008.pdf
http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp
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AA 2.1. – zbiranje, obdelovanje podatkov poročil (o letni statistiki: - bilance stanja odpadkov iz jekla in 
železove litine, - porabe goriv in energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o 
izdatkih, - o zmogljivosti) 
AA 2.2. – posredovanje poročil (o letni statistiki: -  bilance stanja odpadkov iz jekla in železove litine, -  
porabe goriv in energije, - bilance stanja električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o 
zmogljivosti) 

določili frekvenco 1, saj se postopek za posamezno administrativno aktivnost opravlja ob spremembah 
oziroma enkrat letno. Zgoraj navedene aktivnosti (AA 1.1. – AA 2.2.) je v skladu z Uredbo (ES) št. 48 / 
2004 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 – 2009 potrebno 
letno pripraviti in tudi letno oddajati. 

Tabela 3: Opredelitev IO in AA za populacijo in frekvenco na letni osnovi: 
IO AA populacija število populacije frekvenca 

AA - 1.1. št. pridobitev vloge 7 1 

AA - 1.2. 
št. pridobitev podatkov za poročilo (o letni statistiki: - bilance stanja 

odpadkov iz jekla in železove litine, - porabe goriv in energije, - bilance 
stanja električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o zmogljivosti)

7 1 IO - 1 

AA - 1.3. št. posredovanih poročil s pripadajočo dokumentacijo SURS-u  7 1 

AA - 2.1. 
št. obdelovanih poročil (o letni statistiki: - bilance stanja odpadkov iz jekla 

in železove litine, - porabe goriv in energije, - bilance stanja električne 
energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o zmogljivosti) 

7 1 

IO - 2  

AA - 2.2. 
št. posredovanih poročil (o letni statistiki: -  bilance stanja odpadkov iz 

jekla in železove litine, -  porabe goriv in energije, - bilance stanja 
električne energije v jeklarski industriji, - o izdatkih, - o zmogljivosti) 

7 1 

 
 
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov   
Pri zakonodaji (navedeni pod točko: 1.0 Ocena administrativnih stroškov; Korak 1.1.: Zakonodaja) nismo 
zasledili, da bi katero izmed posameznih obveznosti oziroma aktivnosti posamezni subjekti posredovali v 
izvedbo zunanjemu izvajalcu. 
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2.0 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
 
Tabela 4: Stroškovni parametri 
urna postavka 9

 9,37 EUR 

tiskan A4 list  0,05 EUR 
Vir: www.apek.si 
 
 
Korak 2.2.: Določitev vira podatkov 
 
Za pridobitev ustreznih podatkov za meritev Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu in predloga za ukinitev 
statističnega raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L smo se obrnili na:  

• Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 
 
Podatke smo pridobili preko telefonskega intervjuja s kontaktno osebo področja odprave administrativnih 
ovir s strani Statističnega urada RS.Iz telefonskega intervjuja smo pridobili podatke o časovni porabi, 
izdatkih, populaciji in frekvencah za administrativne aktivnosti, ki so bile potrebne za izračun. 
 
 
3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Podatke o stroškovnih parametrih smo pridobili na Statističnem uradu Republike Slovenije preko 
telefonskega intervjuja. 
 
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena 
Urna postavka = 9,37 €  
 
Tabela  5: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih aktivnosti skladno z Uredbo (ES) 
št. 48/2004 o jeklu in predlogu za ukinitev statističnega raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L na 
letni osnovi: 

Predpis IO AA Čas 
(h) 

Izdatki 
(€) 

Cena 
(€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor 
Administr. 
stroški (€) 

Administr. 
breme (€) 

AA - 1.1. 0,08 0,25 10 1,00  1 7 7,00 1,0 7,00 7,00 
AA - 1.2. 4,00   37,48 1 7 7,00 1,0 262,36 262,36 IO - 1 

AA - 1.3. 0,17   1,59 1 7 7,00 1,0 11,15 11,15 
AA - 2.1. 80,00   749,60 1 7 7,00 1,0 5.247,20 5.247,20 IO - 2 
AA - 2.2. 0,17   1,59 1 7 7,00 1,0 11,15 11,15 

U
re

db
a 

(E
S)

 š
t. 

48
/2

00
4 

o 
je

kl
u 

SKUPAJ:               5.538,86 5.538,86
 
 
 
 
                                                 
9 Pri izračunu administrativnih stroškov upoštevamo enotno tarifo in sicer povprečno mesečno bruto bruto plačo za leto 2008 v 
Republiki Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2008 je 1.392, 43 €. Tako znaša povprečna mesečna bruto bruto 
plača 1.630, 76 € (upoštevamo 16,1 % prispevkov delodajalca na bruto plačo zaposlenega). Urna postavka je določena kot kvocient 
med povprečno mesečno bruto bruto plačo na zaposlenega v RS v letu 2008 in mesečnimi delovnimi urami (174 ur). 
 
10 5 x tiskan list A4 

http://www.apek.si/
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Administrativni strošek = cena x količina = 5.538, 86 EUR  (na letni ravni) 
 
Administrativno breme = administrativni strošek x korekcijski faktor = 5.538, 86 EUR (na letni 
ravni) 
 
 
Tabela 6: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen za vse IO  za vse 
administrativne aktivnosti znotraj informacijskih obveznosti na letni osnovi: 

IO Administrativni strošek Administrativno breme 
IO - 1 280,51 280,51 
IO - 2 5.258,35 5.258,35 

SKUPAJ 5.538,86 5.538,86 
 
 
Na podlagi meritev Uredbe (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05. decembra 2003 o 
pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 – 2009 je ocenjeno, da 
obstoječa uredba (velja do konca leta 2009) iz naslova informacijskih obveznosti (IO 1 in IO 2) in 
administrativnih aktivnosti znotraj IO1 in IO 2 na letni osnovi, povzroča 5.538, 86 € administrativnih 
stroškov oziroma 5.538, 86 administrativni bremen. 
 
 
Uredba (ES) št. 48/2004 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 – 
2009 velja za obdobje petih let. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah 
članicah za obdobje petih let. To pomeni, da administrativni stroški statističnega raziskovanja o železu in 
jeklu IND-Fe/L za v skladu z določili Uredbe (ES) št. 48/2004 o trajanju izvajanja postopkov znašajo v 
celoti 27.694, 30 EUR. Izračun administrativnih stroškov Uredbe (ES) št. 48/2004 smo prikazali na letni 
osnovi, saj se vloge, poročila o bilancah stanja potrebno oddajati letno.  
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4.0 PREDLAGANE SPREMEMBE IN POENOSTAVITVE  
 
 
Datum: 1. 12. 2009 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Prenehanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 48/2004 o jeklu in predlog za ukinitev statističnega 

raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L 

Zapisal/-a:  Iris Rošker 
Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, soba št. 41 
Datum in ura: 1. 12. 2009 ob 14. uri 
 
Navzoči: Tilen Peče (MG), Jure Povšnar (UMAR), Nika Katnič in Iris Rošker (SURS) 
Odsotni: predstavniki MJU (z opravičilom) 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni  
 
 
Povzetek razprave in sklepi: 
Uredbi (ES) št. 48/2004 o jeklu s koncem 2009 preneha veljavnost. Nemčija, ki ima zaradi velikega pomena svoje jeklarske 
industrije interese za podaljšanje veljavnosti te uredbe, je v okviru Odbora 133 za jeklo in tekstil zlobirala nekaj držav, da so 
glasovale za podaljšanje veljavnosti te uredbe in zdaj v zvezi s tem Evropska komisija pripravlja uradno pismo. 
V Sloveniji smo na podlagi te uredbe doslej izvajali letno raziskovanje IND-Fe/L, čeprav nam zaradi majhnega deleža dodane 
vrednosti naše jeklarske industrije v primerjavi z EU (0,4 %) tega ne bi bilo treba. Morebitno podaljšanje veljavnosti uredbe Slovenije 
tako ne bi prizadelo. 
Podatki o železu in jeklu so se objavljali doma v Prvi objavi, na Eurostat ali na druge mednarodne institucije pa jih nismo pošiljali. 
Kljub predlogu za prenehanje izvajanja letnega raziskovanja o železu in jeklu IND-Fe/L, ki temelji na navedeni uredbi, potencialni 
uporabniki v bodoče ne bodo ostali brez podatkov s tega področja. Še vedno bodo na voljo podatki iz drugih raziskovanj, tj. iz 
statistike zunanje trgovine, energetike, strukturne statistike, investicij, ter iz letnega raziskovanja o industriji (IND/L). Predstavnik 
UMAR-ja je povedal, da so preučevali porabo električne energije pri izdelavi jekla, vendar pa so ti podatki na voljo tudi v statistiki 
energetike. Ministrstvo za gospodarstvo vse potrebne podatke dobiva direktno od podjetij v jeklarski dejavnosti. Tudi na SURS smo 
preverili morebitno notranjo uporabo teh podatkov in ugotovili, da vsi uporabniki uporabljajo podatke iz drugih virov. Ministrstvo za 
javno upravo nam je poslalo pisno stališče, da  podpirajo ukinitev raziskovanja, v kolikor ni uporabnikov teh podatkov. 
 
Sklep: Po preučitvi potreb in možnosti za nadaljnje izvajanje statistike podatkov o jeklarski industriji smo ugotovili, da raziskovanja 
IND-Fe/L ne potrebujemo več in zato lahko prenehamo z zbiranjem teh podatkov. S tem bomo razbremenili podjetja in znižali 
stroške, uporabnikom pa so na voljo drugi viri podatkov. 
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