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obravnaval Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017 

 

in sprejel naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Statistični svet Republike Slovenije se je seznanil z vsebino Srednjeročnega programa statistični 
raziskovanj 2013–2017 in predlaga generalni direktorici Statističnega urada RS, da dokument 
pošlje Vladi RS v sprejem. 
 

2. Statistični svet Republike Slovenije priporoča političnim svetovalcem, da za spremljanje krize in 
za pomoč pri izhodu iz nje, še bolj uporabljajo statistične podatke, saj statistični sistem ponuja 
izjemno koristno podatkovno podlago. Medijem pa svetuje, da pri odločevalcih zahtevajo uradne 
podatke in kvantitativne izračune. 

 

 

 

 Dr. Anuška Ferligoj 

 Predsednica Statističnega sveta RS 
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Uvodna beseda 
 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017 določa temeljne cilje, ključna področja razvoja in 
prednostna vsebinska področja delovanja slovenske državne statistike. Dokument je četrti zaporedni 
srednjeročni program dela, Statistični urad RS pa ga je, kot glavni nosilec izvajanja dejavnosti državne 
statistike, pripravil v sodelovanju  z drugimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike; ti so Agencija RS 
za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 
Ministrstvo za finance, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 
 
Eden glavnih ciljev srednjeročnega programa državne statistike za prihodnje petletno obdobje je 
povečanje uporabe statističnih podatkov med uporabniki s pravočasnim zaznavanjem novih pobud in 
potreb po podatkih ter z zagotavljanjem kakovostnih, ustreznih in pravočasno dostopnih statističnih 
izdelkov in storitev. Obenem smo si izvajalci slovenske državne statistike postavili za cilj ohranitev 
zaupanja vseh deležnikov in povečanje prepoznavnosti državne statistike. Ker pa je potreba po 
statističnih podatkih tako na evropski kot nacionalni ravni vse večja, finančni in kadrovski viri pa vse bolj 
omejeni, bo pomembno izvajati dejavnost po načelu stroški/koristi. Ključni ukrepi izvajalcev državne 
statistike v prihodnjih petih letih bodo tako šli v smeri še večje racionalizacije zbiranja podatkov s še 
intenzivnejšo uporabo administrativnih virov, stalnih izboljšav metodologij izvajanja statističnih raziskovanj 
in uporabo najustreznejših informacijskih tehnologij. 
 
Pripravo različnih statistik in razvoj posameznih statističnih področij določajo potrebe uporabnikov. Pri 
oblikovanju in določanju najpomembnejših prednostnih vsebinskih področij so bile tako upoštevane 
številne pobude uporabnikov, izražene v različnih razpravah, predvsem na sejah Statističnega sveta in 
sosvetov, pa tudi vsebina predloga Evropskega statističnega programa 2013-2017 in vsebine večletnih 
programov mednarodnih institucij ter druge mednarodne pobude. Prednostna vsebinska področja 
državne statistike se v programu med drugim nanašajo na pripravljanje in objavljanje različnih kazalnikov, 
pripravo in razvijanje ustrezne podatkovne podpore za učinkovitejše ekonomsko upravljanje na nacionalni 
in evropski ravni, izpopolnjevanje obstoječih in vzpostavitev novih modulov okoljsko-ekonomskih računov 
in boljšo povezljivost posameznih statistik.  
 
V drugem delu publikacije je poglavje o prednostnih nalogah Statističnega urada RS po glavnih dejavnikih 
podpornih aktivnosti v srednjeročnem obdobju 2013–2017. SURS je v preteklem srednjeročnem obdobju 
napravil velik napredek na področju varovanja podatkov, uporaba administrativnih virov podatkov je zelo 
intenzivna (najboljši dokaz za to je izvedba Registrskega popisa prebivalstva 2011), zato so temu ustrezni 
tudi rezultati na področju razbremenjevanja poročevalskih enot. V prihajajočem srednjeročnem obdobju 
pa bo poudarek na standardizaciji in optimizaciji procesov ob še boljši kakovosti statističnih rezultatov. 
Dokument bo dopolnjen z akcijskimi načrti za posamezna leta srednjeročnega obdobja. Uresničevanje 
teh načrtov pa bo prikazano v Letnih poročilih o delu državne statistike.  
 
Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta. Želim, da se bo slovenska državna 
statistika tudi v prihodnjem petletnem obdobju potrdila kot zaupanja vredna ustanova pri merjenju blaginje 
in kakovosti življenja.  
 

      

  
 Mag. Irena Križman 
 generalna direktorica Statističnega urada RS  
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1. Okvir delovanja slovenske državne statistike 
1.1 Pravne in druge podlage 
Delovanje slovenske državne statistike določa Zakon o državni statistiki1 (v nadaljevanju ZDSta). 23. člen 
nalaga Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), da skupaj s pooblaščenimi 
izvajalci dejavnosti državne statistike pripravlja programe statističnih raziskovanj. Srednjeročni program 
določa ustrezno pokrivanje nacionalnih in mednarodnih politik ter prioritete, pristope, glavna področja in 
cilje dejavnosti državne statistike, medtem ko letni programi zagotovijo podroben pregled vseh statističnih 
raziskovanj. Vsak program je po sprejetju objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Slovenska državna statistika je del evropskega statističnega sistema, zato na njeno delovanje vpliva tudi 
Uredba o evropski statistiki2, za posamezna statistična področja pa velja področna statistična zakonodaja 
EU3.  
Zakonsko podlago za strokovno neodvisnost daje državni statistiki ZDSta, za ohranjanje objektivnosti in 
nepristranskosti pa so ključna tudi načela Kodeksa ravnanja evropske statistike4, ki opredeljujejo 
institucionalno okolje, statistične procese in statistične rezultate. 
Pri svojem delovanju slovenska državna statistika upošteva tudi metodološke in klasifikacijske standarde 
ter priporočila različnih mednarodnih institucij (npr. OECD, Združeni narodi in Mednarodni denarni sklad).  
  

1.2 Slovenska državna statistika  
Slovensko državno statistike tvorijo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci dejavnosti 
državne statistike (v nadaljevanju pooblaščeni izvajalci). V srednjeročnem obdobju 2013–2017 so 
prevzele naloge in odgovornosti pooblaščenega izvajalca naslednje ustanove5 (upoštevan je abecedni 
vrstni red): 

- Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,  
- Banka Slovenije,  
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,  
- Ministrstvo za finance,  
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in  
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.  

 
Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet Republike Slovenije6, ki je strokovno metodološko 
posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike. Za posamezna področja državne 
statistike so pri SURS-u oblikovani tudi statistični sosveti7. V Statističnem svetu in statističnih sosvetih so 
predstavniki najpomembnejših uporabnikov in dajalcev podatkov.   

 
1.3 Delovanje slovenske državne statistike v evropskem statističnem sistemu in 

drugo mednarodno sodelovanje 
SURS in pooblaščeni izvajalci aktivno sodelujejo v različnih evropskih organih in ustanovah. Najbolj 
aktivno je sodelovanje z Eurostatom, statističnim uradom Evropske unije, in delovanje v Evropskem 
statističnem sistemu (v nadaljevanju ESS). SURS in pooblaščeni izvajalci sodelujejo tudi v različnih 
statističnih organih in delovnih telesih mednarodnih organizacij, kot so: OECD (Direktorat za statistiko, 
Direktorat za zaposlovanje, delo in socialne zadeve in različne agencije), OZN - Konferenca evropskih 
statistikov (organizirana pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo), Statistična komisija in 
različne specializirane agencije, programi in skladi Združenih narodov. SURS in pooblaščeni izvajalci 
aktivno delujejo v različnih mednarodnih strokovnih združenjih s področja statistike – kot je Mednarodni 
                                            
1 Zakon o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001: http://www.stat.si/drz_stat_zakonski.asp (prevzeto 30.5. 2012) 
2 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, 
Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za 
statistične programe Evropskih skupnosti (32009R0223). 
3 Glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ess_eurostat/legislation_in_force (prevzeto 30. 5. 2012). 
4 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_kakovost_kodeks.asp (prevzeto 30. 5. 2012). 
5 V letnem programu statističnih raziskovanj so ustanove navedene ob navedbi posameznega raziskovanja. 
6 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_svet.asp (prevzeto 30. 5. 2012). 
7 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp (prevzeto 30. 5. 2012). 
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statistični institut (ISI) in njegova sekcija Mednarodno združenje za uradne statistike (IAOS) ter v 
znanstveno-raziskovalnih institucijah. 
SURS in pooblaščeni izvajalci so dejavni tudi na področju mednarodnega dvostranskega sodelovanja in 
mednarodnega razvojnega sodelovanja z namenom razvoja in krepitve statističnih sistemov, doseganja 
napredka v kakovosti statističnih metodologij in raziskovanj ter promocije statistike. 
Na evropski ravni poleg ESS obstaja tudi Evropski sistem centralnih bank (ESCB), katerega članica je 
Banka Slovenije. Za učinkovito delovanje obeh sistemov je podpisan dogovor o sodelovanju na področju 
ekonomskih in finančnih statistik med Generalnim direktoratom za statistiko v Evropski centralni banki 
(ECB) in Eurostatom. Na nacionalni ravni ima podobno vlogo Dogovor o sodelovanju na področju 
makroekonomskih in finančnih statistik8 med SURS-om, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.   
 

1.4 Financiranje dejavnosti državne statistike  
Finančna stabilnost je ključnega pomena za strokovno in neodvisno delovanje slovenske državne 
statistike. Vse vključene ustanove bodo delovale finančno vzdržno in poskrbele za ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje dejavnosti.  
SURS je kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udeležen v postopku priprave in 
usklajevanja državnega proračuna (18. člen ZDSta). Za izvajanje dejavnosti se SURS financira iz 
državnega proračuna v skladu s sprejetim letnim finančnim načrtom. V primeru, da bi imel SURS nove in 
obširnejše obveznosti zaradi sprejete zakonodaje EU, naj bi pridobil dodatna sredstva ali prerazporedil 
obstoječa, odvisno od dogovora s skrbnikom državnega proračuna, ter glede na postavljene prioritete in 
razmerja med stroški, bremeni in koristmi. Manjši del prihodkov SURS-a predstavljajo tudi sredstva, 
pridobljena na razpisih Evropske komisije.  
Pooblaščeni izvajalci financirajo dejavnost državne statistike iz virov, pridobljenih iz Proračuna Republike 
Slovenije. Ker pooblaščeni izvajalci v večini primerov niso neposredno udeleženi v postopku priprave in 
usklajevanja državnega proračuna, je v času finančne krize in zmanjševanja obsega financiranja teh 
ustanov iz proračuna lahko ogroženo tudi financiranje dejavnosti državne statistike. 
 
 

2. Poslanstvo, vizija, vrednote in glavni dejavniki podpornih aktivnosti 

Poslanstvo državne statistike 
Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti 
kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke o stanjih in gibanjih na 
ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov. Podatke za 
domače potrebe in mednarodno izkazovanje zagotavlja ob optimalnih stroških. Z upoštevanjem 
statistične zaupnosti gradi zaupanje dajalcev in uporabnikov podatkov ter krepi strokovno neodvisnost.  
 
Vizija državne statistike: 

- biti zaupanja vreden sistem, prijazen za uporabnike in dajalce podatkov, 
- biti sodoben sistem, z uveljavljenimi najvišjimi standardi v celotnem statističnem procesu, 
- v največji meri uveljaviti načela Kodeksa ravnanja evropske statistike, oz. Javne zaveze ESCB o 

evropski statistiki, 
- zagotavljati ustrezne delovne pogoje za strokovno ekipo profesionalnih in motiviranih zaposlenih 

sodelavcev, 
- izvajati dejavnost na stroškovno najbolj učinkovit način. 

 
Vrednote državne statistike: 

- strokovna neodvisnost, 
- znanje in izkušnje institucij, 
- informacijska varnost, 
- zaupanje dajalcev in uporabnikov podatkov, 
- profesionalni zaposleni. 

 
 
 

                                            
8 Glej: http://www.stat.si/doc/drzstat/BS.MF.pdf (prevzeto 30. 5. 2012). 
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Glavni dejavniki podpornih aktivnosti v državni statistiki:  
Podporne aktivnosti zagotavljajo doseganje temeljnih ciljev državne statistike. Te aktivnosti so podrobno 
opisane pri ključnih področjih razvoja in delovanja državne statistike, združimo pa jih lahko v naslednje 
sklope:   

- visoko usposobljeni, dobro organizirani in motivirani zaposleni, 
- zakonodaja in dobra praksa priprave programov statističnih raziskovanj,  
- klasifikacije, registri, statistične enote, 
- splošna metodologija ter metodološki, organizacijski in procesni standardi, 
- zbiranje podatkov in sodelovanje z viri podatkov,  
- IKT podpora in informacijska varnost, 
- diseminacija in komuniciranje z različnimi javnostmi, 
- aktivno sodelovanje v ESS in širše, 
- aktivno sodelovanje med pooblaščenimi izvajalci, 
- finančni viri. 

 
 

3. Temeljni cilji državne statistike v srednjeročnem obdobju 2013–2017 
Srednjeročni program določa okvir delovanja državne statistike: razvoj, pripravo in izkazovanje statističnih 
izdelkov in storitev. Pri določanju temeljnih ciljev in aktivnosti za njihovo doseganje so upoštevane 
nacionalne in evropske pravne osnove, potrebe in zahteve domačih, evropskih in drugih mednarodnih 
uporabnikov ob upoštevanju razpoložljivih virov – finančnih in kadrovskih – in ob prepoznavanju 
sprememb in premikov v družbi. Navedeno posledično zahteva opredelitev prednostnih področij izvajanja, 
še večjo prilagodljivost statističnega sistema pri pripravi podatkov, še učinkovitejše komuniciranje z 
uporabniki, da bodo izdelki in storitve za uporabnike ustrezni in uporabni, ter dosledno upoštevanje 
bremen poročevalskih enot na eni strani in stroškov državne statistike na drugi strani.  
 
SURS in pooblaščeni izvajalci si za srednjeročno obdobje 2013–2017 postavljajo naslednje temeljne cilje: 

1. povečanje uporabe statističnih podatkov med uporabniki, 
2. ohranitev zaupanja vseh deležnikov in povečanje prepoznavnosti državne statistike in  
3. izvajanje dejavnosti po načelu stroški/koristi. 
 

SURS in pooblaščeni izvajalci bodo za doseganje zastavljenih ciljev aktivno sodelovali s partnerji v 
slovenskem prostoru, v evropskem statističnem sistemu in v evropskem sistemu centralnih bank ter z 
različnimi mednarodnimi ustanovami. 
Kljub vse širši uporabi administrativnih zbirk podatkov bodo za izvajanje statistične dejavnosti še vedno 
potrebna neposredna zbiranja podatkov od podjetij in drugih ustanov ali oseb in  gospodinjstev. Pri 
zbiranju teh podatkov je vedno upoštevano načelo razumne obremenitve dajalcev podatkov. V tem 
srednjeročnem obdobju bo delovanje ciljno usmerjeno v sodelovanje z večjimi podjetji za njihovo 
razbremenjevanje.  
Podatke za administrativne zbirke njihovi upravljavci sicer zbirajo in vodijo za nestatistični namen, jih pa 
državni statistiki posredujejo skladno z ZDSta za statistični namen. SURS ima z upravljavci sklenjene 
dogovore o posredovanju podatkov, kar mu daje možnost vpliva na morebitne spremembe vira podatkov 
oz. na stabilnost administrativnih zbirk podatkov. Tudi v tem srednjeročnem obdobju se bo uporaba 
administrativnih zbirk podatkov povečevala v največjem možnem obsegu. SURS in pooblaščeni izvajalci 
bodo z upravljavci virov intenzivno sodelovali za ohranitev potrebnega obsega in kakovosti 
administrativnih virov podatkov.  
Dajalci podatkov so istočasno tudi uporabniki statističnih podatkov, zato bodo vse udeležene institucije 
iskale sinergije med obema vlogama za izboljšanje kakovosti statističnih rezultatov in zmanjševanje 
administrativnih ovir in bremen.  
Okrepljeno in ciljno usmerjeno bo sodelovanje z uporabniki statističnih izdelkov in storitev. To so organi 
upravljanja (pripravljavci politik), gospodarstvo, izobraževalne ustanove, znanstveno-raziskovalno okolje, 
civilna družba in splošna javnost. Zadnjim statistične rezultate največkrat prinašajo različni mediji. 
Sodelovanje z znanstveno-raziskovalnim okoljem je pomembno tudi z vidika razvoja statistične 
metodologije in postopkov ter je dvosmerno. 
Pomembno vlogo za doseganje opredeljenih ciljev imajo tudi zaposleni v državni statistiki, njihova 
profesionalnost in strokovnost bosta bistveno prispevali k visokokakovostnim statističnim izdelkom in 
storitvam. 
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4. Ključna področja razvoja in delovanja slovenske državne statistike za 
doseganje temeljnih ciljev 

 
V nadaljevanju so za vsak cilj opredeljene ključne naloge in aktivnosti za njihovo uresničitev. 
 

4.1 CILJ 1: Povečanje uporabe statističnih podatkov 
ZDSta določa osnovni okvir delovanja državne statistike, SURS in pooblaščeni izvajalci pa prevzemajo 
proaktivno vlogo za povečanje uporabe statističnih izdelkov in storitev s tem, da bodo le-te aktivno 
promovirali in da bodo delovali za uporabniško poznavanje kakovostnih statističnih rezultatov, 
ozaveščali bodo javnosti o pomenu in potrebi po ustreznih statističnih podatkih (krepitev statistične 
pismenosti9). Državna statistika bo delovala za pravočasno zaznavanje novih pobud in potreb, da bo 
nanje lahko tudi ustrezno odgovarjala. Pri tem so mišljene tako nove vsebine in metodologije kot tudi 
sodobne tehnologije obdelave podatkov ter prikazovanja in objavljanja kakovostnih statističnih rezultatov. 
Ti bodo ustrezali uporabniškim potrebam in namenom (angl. fit for purpose), če bodo enostavno 
dostopni in objavljeni na prijazen način za uporabnika ter časovno in krajevno ustrezni. Cilj je, da se 
bodo uporabniki vedno znova obračali na državno statistiko, ki bo na ta način izpolnila svoje poslanstvo.  
 
Štiri navedene naloge so ključne, da državna statistika doseže prvi temeljni cilj.  
Naloge bodo izvedene z več aktivnostmi:  
4.1.1 Zadovoljevanje potreb uporabnikov in ob tem izboljšanje diseminacije in komuniciranje z 

uporabniki:  
- pripravljanje presečnih publikacij in drugih načinov medpodročnega prikazovanja podatkov, 

po potrebi tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, ki imajo področno povezane podatke, 
analize in študije, 

- enostavnejši in preglednejši dostop do podatkov in informacij s stalnim posodabljanjem 
spletnih strani in s povečevanjem razpoložljivih podatkov na različnih vsebinskih področjih, 

- nadaljnji razvoj prostorske komponente prikazovanja in objavljanja podatkov ter interaktivnih 
orodij, 

- uporabniško prijazno dostopni metapodatki,  
- redno sporočanje o kakovosti statističnih raziskovanj in rezultatov na standardiziran način, s 

poudarkom na zanesljivosti, natančnosti in pravočasnosti,  
- uveljavitev ravnotežja med hitrostjo objav statističnih rezultatov in stopnjo kakovosti, 
- nadaljnji razvoj podatkovnih skladišč in načinov dostopa raziskovalcev do mikropodatkov, 
- izboljšanje statističnih rezultatov in storitve tudi na podlagi analiz izvedenih anket o 

zadovoljstvu uporabnikov, 
- ohranitev brezplačnih osnovnih statističnih izdelkov in storitev, 
- prenova diseminacije statističnih informacij in publikacij BS. 

 
4.1.2 Promocija uporabe statističnih podatkov: 

- organizacija novinarskih in strokovnih konferenc ter različnih izobraževalnih srečanj; 
objavljanje strokovnih in poljudnih člankov v različnih medijih,  

- aktivna udeležba in predstavljanje statističnih izdelkov in storitev na različnih dogodkih in 
prireditvah, 

- izvajanje različnih aktivnosti za krepitev statistične pismenosti na različnih področjih (npr. 
statistični rezultati bodo opremljeni s strokovnimi komentarji in metapodatki), 

- redno izvajanje sej Statističnega sveta in statističnih sosvetov in ob tem spodbujanje 
aktivnega delovanja članov. 

 
4.1.3 Razvoj statističnih področij na podlagi sodelovanja v slovenskem, evropskem in mednarodnem 

okolju:  
- organizirano in poglobljeno spremljanje sprememb in razvoja nacionalnih politik in 

zakonodaje ter posredovanje mnenj in pripomb pomembnih za pripravo in izkazovanje 
statistik, vključno z zagotavljanjem ustreznih administrativnih virov podatkov, 

                                            
9 Statistična pismenost pomeni biti sposoben razumeti in kritično oceniti statistične podatke, ki prodirajo v naše vsakdanje življenje, 
ter znati ceniti prispevek, ki ga statistično razmišljanje lahko ima v javnem in zasebnem življenju, v poklicnih in osebnih odločitvah 
(K. Wallman, glej: http://www.abs.gov.au/websitedbs/CaSHome.nsf/home/downloadable+files.es/$file/Statistical_Literacy_Paper.pdf 
točka 4.1, prevzeto 30. 5. 2012). 
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- aktivno članstvo v različnih delovnih, ekspertnih in direktorskih skupinah in odborih 
Eurostata, ESCB in CMFB,  

- aktivno sodelovanje v skupinah in na srečanjih drugih mednarodnih organizacij (npr. v 
povezavi z OECD, Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo, v Statistični komisiji 
Združenih narodov). 

 
4.1.4 Razvoj statističnih področij ob sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim okoljem:  

- skupaj z znanstveno-raziskovalnim okoljem vključitev v projekte za razvoj statističnih 
metodologij v sklopu razpisanih tem raziskovalnih programov EU in Ciljnih raziskovalnih 
projektov (CRP) v Sloveniji, 

- sodelovanje na področju modeliranja in ocenjevanja podatkov, 
- spodbujanje raziskovalcev za uporabo mikropodatkov za pripravo različnih poglobljenih 

statističnih analiz in modelov, 
- analiza raziskav in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalnega okolja v nadaljnjo uporabo v 

statističnem procesu, 
- sistematično preverjanje načrtovanih ali že uporabljenih statističnih metodologij. 

 

4.2 CILJ 2: Ohranjanje zaupanja vseh deležnikov in povečanje prepoznavnosti 
državne statistike  

Državna statistika mora za izpolnitev svojega poslanstva najmanj ohraniti raven zaupanja vseh 
deležnikov in delovati za povečanje sodelovanja znotraj sistema državne statistike. Le preko kakovostnih 
statističnih izdelkov in storitev se bo povečevala tudi prepoznavnost državne statistike kot institucije ali 
partnerja, vrednega zaupanja. SURS in pooblaščeni izvajalci bodo izvajali aktivnosti, s katerimi bodo 
približali svoje delovanje dajalcem podatkov, da bodo le ti spoznali pomen in pomembnost posredovanih 
podatkov za izračune in izkazovanje podatkov za spremljanje sprememb na področju gospodarstva in v 
družbi ter razvoja obeh področij.  
Pri ohranjanju zaupanja je eden izmed ključnih elementov zagotavljanje ustreznega varovanja 
informacij, zlasti upravljanja s podatkovnimi viri. SURS in pooblaščeni izvajalci bodo s promoviranjem te 
vrednote krepili javno zaupanje v državno statistiko, kar bo posledično okrepilo tudi sodelovanje z dajalci 
in uporabniki podatkov. 
Da bi dosegli cilj ''povečanje prepoznavnosti državne statistike'', želijo SURS in pooblaščeni izvajalci 
med uporabniki doseči zavedanje, da so in bodo ustrezni, zanesljivi in pravočasni statistični podatki 
vedno dostopni na spletnih straneh SURS-a in pooblaščenih izvajalcev državne statistike, in sicer ne 
glede na to, kdo je pripravljavec podatkov – SURS ali kateri od pooblaščenih izvajalcev – ali za katero 
področje jih uporabnik išče.  
 
Štiri navedene naloge so ključne, da državna statistika doseže drugi temeljni cilj.  
Naloge bodo izvedene z več aktivnostmi: 
4.2.1 Sodelovanje z dajalci podatkov: 

- krepitev zavedanja poročevalskih enot, da državna statistika pri ravnanju s podatki 
dosledno upošteva vidik varovanja informacij,  

- vzpostavitev hitrega in učinkovitega komuniciranja z osebami oz.  gospodinjstvi, s podjetji 
ter z upravljavci administrativnih virov, 

- krepitev osebnih stikov s pripravljavci podatkov, predvsem v velikih podjetjih, 
- posodobitev in izboljšanje pojasnil oz. navodil za posredovanje podatkov za dajalce 

podatkov. 
 

4.2.2 Razvoj slovenske državne statistike na področju kakovosti:  
- izboljšanje koordinacije SURS-a s pooblaščenimi izvajalci pri doseganju skladnosti z načeli 

Kodeksa ravnanja evropske statistike, 
- skrb za skladnost z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike na vseh področjih: 

institucionalno okolje, statistični procesi in statistični rezultati, 
- seznanjanje uporabnikov in dajalcev podatkov z izpolnjevanjem načel Kodeksa ravnanja 

evropske statistike oz. Javne zaveze ESCB o evropski statistiki pri vseh izvajalcih državne 
statistike,  

- določitev elementov okvira kakovosti (proučitev možnosti upravljanja sistema kakovosti po 
načelih sistema EFQM), 

- uveljavljanje ustreznih statističnih postopkov z upoštevanjem sprejetih smernic in učbenikov 
ter podobnih podpornih dokumentov, 
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- uveljavitev postopkov za spremljanje kakovosti v postopkih izvedbe statističnega 
raziskovanja, 

- vpeljava selektivnega poročanja in urejanja podatkov, 
- strokovna presoja izvedbe statističnih raziskovanj (uporabljena metodologija, pregled 

analize kazalnikov kakovosti, uporabljene klasifikacije ipd.)  
- razširitev vloge in aktivnosti Metodološkega sveta, ki deluje pri SURS-u, 
- izboljšanje skladnosti med različnimi statističnimi področji. 

 
4.2.3 Razvoj informacijske varnosti:  

- izvrševanje temeljnih načel krovne varnostne politike in pravil stroke ter vpeljevanje določil 
pripadajočih pravilnikov v vse statistične procese, 

- razvoj ozaveščenosti in kulture izvajanja informacijske varnosti pri zaposlenih, 
- spremljanje razvoja standardov na področju informacijske varnosti in vključevanje novosti v 

krovno varnostno politiko in pripadajoče pravilnike. 
 

4.2.4 Krepitev strokovne neodvisnosti in prepoznavnosti državne statistike:  
- ohranitev pravnih in drugih podlag za neodvisno delovanje državne, 
- ohranitev in krepitev zavedanja načel Kodeksa ravnanja evropske statistike oz. Javne 

zaveze ESCB o evropski statistiki, 
- seznanjanje javnosti o uporabljenih najustreznejših statističnih metodah za pripravo 

visokokakovostnih statističnih izdelkov in storitev, 
- opozarjanje na napačno uporabo ali interpretacijo statističnih rezultatov, 
- povečanje prepoznavnosti državne statistike z vzpostavitvijo enotne vstopne točke do 

statističnih podatkov preko spletnih mest vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike. 
 

4.3 CILJ 3: Izvajanje dejavnosti po načelu stroški/koristi 
Kodeks ravnanja evropske statistike kakor tudi Javna zaveza ESCB o evropski statistiki določata 
vsak v svojem 10. načelu stroškovno učinkovitost – vsi viri morajo biti učinkovito uporabljeni. Mišljeni so 
podatkovni, tehnični ter tudi človeški in finančni viri za dosego kar najboljšega rezultata, učinka, torej 
koristi. Razvoj družbe in gospodarstva nalaga državni statistiki na eni strani nove naloge (objave novih, 
drugačnih, ustreznejših statističnih rezultatov), na drugi strani pa ostajajo potrebe po obstoječih podatkih. 
Ob teh dejstvih pa so finančni in kadrovski viri vse bolj omejeni. Razkorak je delno rešljiv z optimizacijo 
procesov izvajanja raziskovanj, z uvajanjem naprednejših statističnih metodologij in ustreznih 
informacijskih tehnologij ter prerazporejanjem človeških in finančnih virov.  
Izboljšana standardizirana in harmonizirana statistična produkcija bo omogočila pospešitev različnih 
postopkov, statistični viri bodo večkrat uporabljeni (načelo enkrat za večkrat), možna bo priprava novih 
statistik z uporabo različnih tehnik povezovanja različnih virov podatkov.  
Za kakovostne statistične izdelke in storitve so potrebni kakovostni vhodni viri, pri tem pa morajo SURS 
in pooblaščeni izvajalci skrbeti za ohranjanje razumnih obremenitev10 dajalcev podatkov. Na ta način 
SURS in pooblaščeni izvajalci lahko vplivajo na ohranitev oz. izboljšanje stopnje sodelovanja v statističnih 
raziskovanjih. 
Sodelovanje v sistemu državne statistike prinaša koristi ter prihranek človeških in finančnih virov vsem 
udeleženim. Dosedanje dobre prakse, kot so npr. skupna zbiranja podatkov, razvoj metodologij, prenosi 
izkušenj in znanj, bodo SURS in pooblaščeni izvajalci nadaljevali in še razvijali tudi z drugimi državni 
organi, ki zbirajo podatke za vodenje in spremljanje svojih delovnih področij. 
Banka Slovenije pri razvoju in spremembah monetarnih in finančnih statistik v okviru ESCB sodeluje v 
postopku ocenjevanja stroškov in koristi posameznih metodoloških predlogov, s katerim so vsakič 
racionalno določene končne spremembe obremenitve poročevalcev podatkov. 
 
Pet navedenih nalog je ključnih, da državna statistika doseže tretji temeljni cilj.  
Naloge bodo izvedene z več aktivnostmi: 
4.3.1 Določitev prioritet izvajanja raziskovanj in zagotavljanje ustreznih finančnih virov:  

- vzpostavitev kriterijev za določanje prioritet izvajanja raziskovanj z upoštevanjem finančnih 
zmožnosti izvajanja programa, 

                                            
10 9. načelo Kodeksa ravnanja evropske statistike: Skrb za razumno obremenitev pomeni najširša možna uporaba obstoječih 
administrativnih virov namesto neposrednega zbiranja podatkov od podjetij, ponovna uporaba že obstoječih statističnih virov, 
uporabo statističnih metod vzorčenja ipd. Ta skrb pomeni tudi stalno ohranjanje ravnovesja med izraženimi potrebami uporabnikov 
in dejanskimi možnostmi državne statistike in posredno tudi dajalci podatkov. 
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- aktivno sodelovanje v ESS in v ESCB že na zgodnji stopnji priprave pravnih osnov za nova 
raziskovanja oz. za spremembe obstoječih, in tako vplivanje na prioritete znotraj ESS in 
ESCB,    

- izvajanje postopkov za zmanjševanje bremen poročevalskih (npr. zmanjšanje obsega in 
pogostosti izvajanja raziskovanj, združevanje raziskovanj, modularno obvladovanje vsebin 
ipd.), 

- aktivno delovanje za pridobivanje evropskih (razpisi Evropske komisije) in drugih virov za 
(so)financiranje raziskovanj, 

- stalna kontrola učinkovitosti porabe finančnih, kadrovskih in tehničnih virov. 
 

4.3.2 Optimizacija procesov in uveljavljanje učinkovite informacijske podpore:  
- vzpostavitev in uveljavitev procesne standardizacije (razvoj splošnih programskih rešitev), 

vključno z zagotavljanjem sledljivosti in ponovljivosti procesov, 
- optimizacija organizacije zbiranja podatkov od oseb in gospodinjstev, podjetij in od 

upravljavcev administrativnih virov, 
- vzpostavitev statističnega poslovnega registra kot enotnega vzorčnega okvirja za poslovne 

statistike, 
- optimizacija postopkov izbora enot opazovanja, tudi z uvajanjem koordiniranega vzorčenja 

(posledično zmanjševanje bremen poročevalskih enot), 
- standardizacija procesa statističnega urejanja podatkov, 
- uveljavitev tehnične standardizacije in avtomatizacije postopkov, uvajanje mednarodno 

primerljivih, modularno in procesno integriranih rešitev, 
- zagotavljanje učinkovite informacijske podpore ter stalen razvoj in  posodabljanje IT 

infrastrukture in tehnologije (uporaba odprtokodnih orodij in rešitev), 
- IT posodobitev aplikacije za sprejem podatkov od poročevalcev v BS. 

 
4.3.3 Uporaba administrativnih virov podatkov:  

- stalno sodelovanje z upravljavci administrativnih virov s ciljem zagotavljanja njihove 
kakovosti in zagotavljanja stabilnosti naslonitve državne statistike na administrativne vire 
podatkov, 

- ohranitev zakonsko določenih pravic za brezplačen dostop državne statistike do 
administrativnih virov podatkov,   

- stalno spremljanje in proučevanje okolja za zagotovitev novih (alternativnih) virov podatkov. 
 

4.3.4 Uporaba dobrih praks, metodologij, IT rešitev s sodelovanjem v slovenskem, evropskem in 
mednarodnem okolju:  

- poglobljeno sodelovanje v sistemu državne statistike z izmenjavo informacij, dobrih praks in 
znanj na metodoloških in drugih področjih,  

- okrepljena koordinacija SURS-a s pooblaščenimi izvajalci, predvsem na področju izmenjave 
informacij o delovanju ESS in sprejemanju odločitev v ESS (npr. glede pravnih osnov, 
različnih standardov), 

- vzpostavitev stalne izmenjave in uvajanja pridobljenih novih znanj in vedenj o izkušnjah ter 
dobrih praksah v evropskem statističnem sistemu in širšem mednarodnem okolju 

- nadaljnje sodelovanje Banke Slovenije v skupini JEGR11 (Joint Expert Group on Reporting), 
ekspertni delovni skupini pri statističnem odboru ESCB in odboru Evropskih bančnih 
nadzornikov (EBA)12 za uskladitev metodologij monetarnih in finančnih statistik z zahtevami 
nadzornih poročil bančnega poslovanja FINREP in COREP kot osnove za razbremenitev 
kreditnih institucij ter boljšo kakovost podatkov v podporo procesu odločanja. 

 
4.3.5 Optimizacija notranje organizacijske strukture in upravljanje kadrovskih virov:  

- prilagajanje notranje organizacijske strukture spremembam pri optimizaciji procesov in 
strukturi nalog, 

- izboljševanje izobrazbene strukture zaposlenih in njihov strokoven razvoj, usmerjanje 
poklicnih karier zaposlenih (osredotočanje na ključne kadre in razvoj novih presečnih 
profilov), 

- nadaljnji razvoj projektnega dela, 
- izvedba merjenja zadovoljstva zaposlenih in na tej podlagi uvajanje izboljšav.  

                                            
11 Glej: http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120323.en.html (prevzeto 28. 5. 2012). 
12 Glej: http://www.eba.europa.eu/Home.aspx (prevzeto 28. 5. 2012) 
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5. Prednostna vsebinska področja  
 
Temeljna dejavnost državne statistike je zagotavljanje kakovostnih in ustreznih statističnih izdelkov in 
storitev uporabnikom. Skladno s postavljenimi osnovnimi strateškimi cilji bodo le-ti najmanj ohranili raven 
kakovosti in potrebnega obsega ob stalnem uvajanju izboljšav in inovativnih postopkov uporabe 
statističnih podatkov za večkratni namen. V tem poglavju so navedena najpomembnejša razvojna 
področja; pri oblikovanju in določanju le-teh so bile upoštevane tudi pobude uporabnikov, izraženih v 
različnih razpravah, predvsem na sejah Statističnega sveta in sosvetov, upoštevana je bila vsebina 
predloga Evropskega statističnega programa 2013–2017 in vsebine večletnih programov mednarodnih 
institucij, ki oblikujejo in uporabljajo različne statistike.     
 
Prednostna vsebinska področja so predstavljena uporabniško usmerjeno, torej glede na zahteve in 
potrebe uporabnikov, ki jim državna statistika namenja različne vrste statističnih rezultatov. 
Kazalniki so zbirne (agregirane) mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi, ki so izvedene iz nizov 
opazovanih dejstev. Kazalniki so predvsem pomembni za spremljanje dosežkov k postavljenim strateškim 
ciljem, dostikrat političnih, saj kažejo pozitivne ali negativne spremembe. Usmeritev državne statistike bo 
v pripravo različnih sistemov kazalnikov, ki naj bi odražali odločitve v posameznih politikah. 
Sistemi računov so drug sklop statističnih izdelkov, ki zajemajo sistem nacionalnega računovodstva, 
različne satelitske račune, bilance in tabele. Sistemi računov so izračunani po dogovorjenih postopkih ter 
so zato skladni in primerljivi tudi v različnih geografskih in časovnih okvirih. Ti podatki so tudi osnova za 
izračun različnih kazalnikov. 
Osnovne statistike temeljijo na neposrednem zbiranju podatkov (vhodne podatke posredujejo osebe oz. 
gospodinjstva ali podjetja) ali pa so podatki pridobljeni iz administrativnih in drugih zbirk podatkov in 
uporabljeni v statistični namen. Rezultati osnovnih statistik so namenjen prikazu stanja in razvoja na 
določenem specifičnem področju, kot je na primer industrija, izobraževanje, kmetijstvo. So tudi vhodni 
podatki za izračune v sistemih računov.      
 

5.1 Kazalniki  
V zadnjih nekaj letih so se na domačem kot tudi evropskem in širšem prostoru izoblikovale potrebe po 
novih in drugačnih podatkih, ki temeljijo na spremenjenem razumevanju razvoja. V ospredje prihaja 
blaginja prebivalstva in skrb za trajnostni razvoj. Bistveno so se s krizo spremenile tudi gospodarske 
razmere, ki močno vplivajo na družbene razmere. Razvoj dogodkov in spremenjene razmere bodo v 
Sloveniji zahtevale različne reforme ter učinkovitejše usklajevanje ukrepov med različnimi področnimi 
politikami. Za pripravo in izvajanje celovitih reform, npr. pokojninska, zdravstvena, šolska, trga dela idr. bo 
potrebno zagotavljati relevantne statistične podatke in kazalnike.  
 
5.1.1 Nacionalne strategije in Evropa 2020 
Državna statistika bo kot del evropskega statističnega sistema pripravljala potrebne podatke za 
spremljanje strategije Evropa 202013, ki ima v ospredju tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo: 
1) pametna rast (razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah), 2) trajnostna rast (spodbujanje 
bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire) in 3) vključujoča rast 
(utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo). Po 
zgledu dokumenta Evropa 2020 tudi v Sloveniji poteka priprava Strategije razvoja Slovenije 2013–202014, 
ki prav tako vsebuje zgoraj navedene sklope. 
Za pripravo strategij, spremljajočih dokumentov in politik bo ključnega pomena temeljita in podatkovno 
podprta analiza stanja, pri odločitvah za smer razvoja pa bodo politikom in strokovnjakom v pomoč modeli 
razvoja za različna področja.  

Cilji državne statistike: 
Sodelovanje pri pripravi nacionalne Strategije razvoja Slovenije 2013–2020 na stopnji podatkovne 
podpore in pri opredelitvi nabora in vsebini kazalnikov za spremljanje izvajanja strategije ter pri 
komunikaciji kazalnikov (spremljanje, analiza, predstavitev). 
Sodelovanje v razpravah o napredku pri merjenju blaginje glede na usmeritve OECD in različna 
mednarodna priporočila ter sodelovanje pri pripravi in vzpostavitvi sistema kazalnikov. 
Zagotavljanje podatkovne podpore oblikovalcem in pripravljavcem reform in programov, kasneje pa 
poskrbeti za podatkovno podporo spremljanju izvajanja različnih ukrepov. Zagotavljanje zanesljivih 
statističnih kazalnikov in mikropodatkovne podpore raziskovalcem pri razvoju mikrosimulacijskih 
modelov.   

                                            
13 Glej: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf (prevzeto 30. 5. 2012). 
14 Glej: http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/priprava_strategije_razvoja_slovenije_2013_2020/ (prevzeto 30. 5. 2012). 
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Cilji bodo doseženi: 
- z medinstitucionalnim sodelovanjem pri opredelitvi, pripravi in komuniciranju kazalnikov, 
- z objavo in promoviranjem različnih sistemov kazalnikov za spremljanje razvoja glede na 

zastavljene vrednosti,    
- s pripravo mikropodatkovnih baz za modeliranje na davčnem področju, področju socialnih 

transferjev, pokojninskem področju, zdravstvenem področju in na področju trga dela.  
 
5.1.2 Ekonomsko upravljanje  
Finančna in gospodarska kriza sta prinesli zavedanje, da je kakovostna podatkovna podpora nujna za 
analizo in spremljanje stanja, pripravo strategij in politik za boljše in učinkovitejše ekonomsko upravljanje 
v državi in tudi v Evropski uniji.      

Cilj državne statistike: 
Priprava in razvijanje ustrezne podatkovne podpore nacionalnim in istočasno tudi evropskim 
odločitvam za okrepljeno ekonomsko upravljanje in nadzor.   
Cilj bo dosežen: 
- z zagotavljanjem kakovostnih statističnih podatkov za potrebe postopka presežnega 

primanjkljaja, 
- z zagotavljanjem kakovostnih statističnih podatkov splošne ekonomske statistike, 

javnofinančne statistike, nacionalnih računov, statistike ekonomskih odnosov s tujino ter 
monetarnih in finančnih statistik za potrebe domačih ekonomskih analiz in politik ter za potrebe 
politik EU, zlasti za seznam kazalnikov v okviru postopka makroekonomskih neravnovesij in 
seznam kazalnikov za potrebe Evropskega odbora za sistemska tveganja, 

- z nadaljnjim razvojem racionalnega večnamenskega poročanja finančnih posrednikov Banki 
Slovenije za različne statistične potrebe, finančno stabilnost in nadzor, 

- z razvojem registra in baze finančnih institucij ter razvojem statistike vrednostnih papirjev v 
okviru ESCB, 

- z razvojem statistike plačil in plačilnih instrumentov v okviru ESCB. 
 
5.1.3 Ekonomska globalizacija  
Ekonomska globalizacija je v preteklih desetletjih dodobra spremenila gospodarske in finančne tokove. 
Nacionalna gospodarska aktivnost je prepletena in soodvisna od svetovne gospodarske aktivnosti. 
Prepletenost in soodvisnost sta posebno izraženi v kriznih časih, kjer so svetovna pričakovanja eden 
izmed dejavnikov kreiranja domače ekonomske politike, zato je poznavanje svetovnih tokov in nacionalne 
povezanosti z le-temi pomembno pri odločanju o alokaciji sredstev, določanju obsega proizvodnje in 
delovanju trga dela. 

Cilja državne statistike: 
Vzpostavitev spremljanja procesov globalizacije in njenih različnih vplivov na ekonomijo ter 
zaokrožena statistična predstavitev. 
Vzpostavitev kakovostnega in funkcionalnega Registra skupin podjetij. 
Cilja bosta dosežena: 

- z identifikacijo in izborom kazalnikov za spremljanje in predstavljanje pojavov globalizacije,  
- s povezovanjem podatkov input-output tabel, zunanje trgovine in poslovnih statistik, 
- s prenovo in nadgradnjo Registra skupin podjetij ter optimizacijo procesov za izmenjavo 

podatkov z Eurostatom. 
 

5.2. Sistemi računov  
Na razvoj statistik v evropskem prostoru in s tem tudi v Sloveniji sta vplivala dokumenta Sporočilo 
Evropske komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - BDP in več: merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja15 ter Stiglitz-Sen-Fitoussi poročilo16. Oba poudarjata pomen medpodročnih (presečnih) statistik. 
Tovrstni statistični rezultati omogočajo poglobljene primerjave kompleksnih socialnih in ekonomskih 
pojavov, vse bolj pa bo v ospredju prepletenost socialnih, ekonomskih in okoljskih vsebin, povezanih v 
celostno spremljanje blaginje in napredka družbe ter posameznikov in tudi skozi čas. 
Pri teh statističnih področjih so rezultati prikazani kot različni računi, sistemi računov, bilance, tabele.  
 
 
 

                                            
15 Glej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:SL:HTML (prevzeto 27. 10. 2011). 
16 Glej: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf (prevzeto 30. 5. 2012). 
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5.2.1 Ekonomski in socialni razvoj  
Visokokakovostne in s tem tudi zanesljive makroekonomske ocene so podlaga za razumevanje in analizo 
ekonomskih nihanj in kot take lahko olajšajo postopke odločanja pri sprejemanju strateških odločitev oz. 
omogočajo primerjave med posameznimi ekonomijami in njihovimi zmožnostmi. Vedno bolj globalizirana 
proizvodnja ustvarja potrebo po razvitem in usklajenem okviru, ki bo omogočal razlago in povezavo 
statistik iz različnih področij.   

Cilj državne statistike:  
Zagotavljanje kakovostnih ocen nacionalnih računov ter drugih podatkov (npr. zdravstvenih in 
drugih satelitskih računov), ki so pomembni za spremljanje ekonomskega in socialnega napredka. 
Cilj bo dosežen: 
- z uvedbo nove metodologije Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v 

Evropski uniji (ESR 2010), s posebnim poudarkom na večjih spremembah v sistemu, npr. 
kapitalizaciji izdatkov za raziskave in razvoj ter oborožitvene sisteme, izračunu pokojninskih 
obveznosti ter prikazu izvoza in uvoza po neto načelu; 

- z razširjanjem nabora podatkov finančnih in nefinančnih nacionalnih računov, zlasti tistih, ki 
bodo omogočili pripravo celotnih bilanc stanja in s tem ocene nacionalnega bogastva, 

- z razširjanjem nabora podatkov, s katerimi bo državna statistika odgovorila na izzive, 
postavljene v poročilu o merjenju ekonomskega delovanja in družbenega razvoja, kar bo 
pripomoglo k bolj celostni obravnavi porazdelitve potrošnje, dohodka in bogastva 
gospodinjstev, 

- z nadaljnjim razvojem kakovosti statistike ekonomskih odnosov s tujino na podlagi pridobitve 
podatkov obstoječih administrativnih virov, 

- z nadaljnjim razvojem satelitskih računov (npr. zdravstveni računi, turistični računi, računi za 
raziskave in razvoj). 

 
5.2.2 Okoljska trajnost 
Vpliv človeka, njegovega bivanja in delovanja na okolje je nesporen. Zato se pri večini političnih odločitev 
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni kot eden od ključnih dejavnikov upošteva tudi okoljski vidik. 
Splošni cilj je doseganje trajnostnega razvoja, torej ohranjanje virov za prihodnje rodove. 

Cilj državne statistike: 
Izpopolnjevanje obstoječih in vzpostavitev novih modulov okoljsko-ekonomskih računov: vzporedno 
z osnovnimi okoljskimi statistikami (poglavje 5.3.3) se v okviru Evropskega statističnega sistema 
razvijajo okoljsko-ekonomski računi, ki povezujejo okoljske in ekonomske statistike.  
Cilj bo dosežen: 
- z zagotavljanjem potrebnih podatkov s področja energije, voda, izdatkov za varstvo okolja, 

okoljskih davkih, transporta, kmetijstva in vseh človekovih dejavnosti, ki vplivajo na okolje,  
- z nadgradnjo že vzpostavljenih okoljskih računov na področju emisij v zrak, okoljskih davkov in 

računov snovnih tokov ter razvoj novih področij, prednostno računov okoljskih izdatkov, računov 
okoljskega blaga in storitev ter energetskih računov, ki bodo omogočali celosten pregled vplivov 
na okolje. 

 

5.3 Osnovne statistike  
Predstavljeni so prednostni cilji za razvoj statistik s poslovnega in socialnega področja (Ljudje in družba), 
kmetijstva, okoljskih in drugih področnih statistik ter prostorskih statistik. Pravočasne osnovne statistike 
so podlaga za kakovostne odzive politike in posledično ukrepe v podporo razvoju gospodarstva in celotne 
družbe. Osnovne statistike so vhodni podatki za izračune različnih računov in kazalnikov, primerno 
pripravljeni (mikro)podatki omogočajo  njihovo uporabo tudi za raziskovalni namen in modeliranje. Pri 
vseh statistikah bodo poudarki na še učinkovitejšem zmanjševanju bremen poročevalskih enot in uporabi 
že obstoječih administrativnih in tudi statističnih virov. Z namenom manjše obremenitve poročevalcev 
bomo nadaljevali z elektronskim poročanjem oz. ga bomo vpeljali tudi za poročanja, ki jih izvajamo na 
klasičen papirni način. 
 
5.3.1 Poslovno področje  
Poslovne statistike temeljijo na široki uporabi administrativnih virov podatkov (npr. DURS) in podatkih iz 
letnih poročilih (AJPES), ki so osnova za različne statistike in račune. Podjetja so zato v večji meri 
razbremenjena obsežnega sporočanja finančnih podatkov. Vendar vsi podatki o poslovanju niso na voljo, 
zato se mora del podatkov še vedno pridobivati neposredno od podjetij, tudi malih. Ob tem državna 
statistika stalno skrbi za razumne obremenitve podjetij z uporabo sodobnih statističnih postopkov. 
Slovenska državna statistika se zavzema, da se preko AJPES, kot pooblaščenega izvajalca, zadrži 
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obstoječi elektronski način zbiranja tistih podatkov, ki izvirajo iz računovodstva podjetij, kjer gre za 
zbiranje podatkov od večjega števila poročevalskih enot in kjer gre za raziskovanja s pogostejšo periodiko 
izvajanja. Ob pogoju, da se obseg, vsebina in kakovost letnih poročil in administrativnih virov (davčni in 
carinski viri, evidenca prijav podatkov v obvezna socialna  zavarovanja) obdržijo na obstoječi ravni, bomo 
ohranjali zmerno statistično obremenitev poslovnega okolja. Zaradi hitrih sprememb v poslovnem okolju 
in potrebi po odzivanju ekonomskih politik so pomembne tudi četrtletne statistike. 

Cilji državne statistike:  
Povečanje uporabe statističnih podatkov in zadovoljstva uporabnikov z optimizacijo statističnih 
procesov in nadgradnjo metodologij z namenom povečanja kakovosti obstoječih rezultatov in 
razvojem novih področij.  
Redno in pravočasno zagotavljanje podatkov s področja statistike cen, strukturnih, kratkoročnih, 
zunanjetrgovinskih, turističnih in ostalih statistik, vezanih na podjetja, z obvladovanjem zaostrenih 
pogojev delovanja in v skladu z mednarodnimi zahtevami in standardi.  
Boljša povezljivosti posameznih poslovnih statistik. 
Razvoj spremljanja storitvenih dejavnosti.  
Cilji bodo doseženi: 
- z nadaljnjim razvojem statističnega poslovnega registra, ki bo kakovostna podlaga za nadaljnje 

statistične procese, 
- z optimiziranjem procesov na področju strukturne statistike podjetij in raziskovanja o 

investicijah, 
- s povezovanjem obstoječih podatkov bodo razviti novi podatkih s področja storitvene 

proizvodnje, zunanje trgovine, demografije podjetij, skupin podjetij in turizma, 
- s povečanjem kakovosti zunanjetrgovinskih statistik, ki bo dosežena z optimizacijo statističnih 

procesov ter z vsebinsko, organizacijsko in tehnološko revizijo Intrastata v okviru ESS,  
- s predvidoma letnim izvajanjem ankete o financiranju nefinančnih podjetij (skladne z anketami 

ECB in Evropske komisije), 
- z vzpostavljanjem večnamenske statistike cen preko povezovanja področij cen življenjskih 

potrebščin in paritet kupne moči, vpeljavo podrobnejše COICOP17 klasifikacije in uporabe novih 
orodij za spremljanje in prikaz cen, 

- z razvojem in izboljšanjem kakovosti statistike nepremičnin ter vzpostavitvijo spremljanja 
dogajanja na nepremičninskih trgih (izboljšanje kakovosti Registra nepremičnin (REN) v 
sodelovanju z GURS in MNZ, izboljšanje kakovosti virov za cene nepremičnin, izboljšanje 
kakovosti statistike stanovanj); 

- z izboljšanjem kakovosti na področju statistike inovacij in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 
vključno z uporabo novih podatkovnih virov, metodoloških rešitev in orodij, 

- s prenovo zbiranja in priprave podatkov s področja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
v podjetjih, 

- z optimizacijo zbiranja podatkov statistike turizma. 
 

5.3.2 Ljudje in družba 
Pomen socialnih statistik narašča – na to opozarja že omenjeno Stiglitz-Sen-Fitoussi poročilo. Nove 
pobude bodo narekovale poudarek sodelovanju pri razvoju in uporabi novih kazalnikov (objektivnih in 
subjektivnih) tako na področju merjenja blaginje in kakovosti življenja, kot tudi kazalnikov na področju 
spremljanja uresničevanja Evropa 2020, tudi s poudarkom na večdimenzionalnosti socialnih pojavov in 
soočanjem z nekaterimi pomembnimi izzivi statističnega spremljanja kot je npr. skrb za zdravje in staranje 
prebivalstva. 
Slovenska državna statistika je registrsko usmerjena, kar omogoča povezovanje podatkov, nadaljnje 
analize in priprave izvedenih statistik. Visoko kakovost virov dokazuje tudi vpeljana praksa uporabe 
mikropodatkov pri raziskovalcih za podatkovno podporo različnim politikam. 

Cilji državne statistike: 
Zagotavljanje pravočasnih, kakovostnih in mednarodno primerljivih podatkov, ki so osnova za 
celostno, večdimenzionalno spremljanje blaginje in napredka družbe, posameznikov in podskupin 
prebivalstva, za načrtovanje socialnih politik ter sprejemanje ustreznih odločitev. 
Povezovanje in integracija različnih podatkovnih virov in posledično razbremenitev poročevalskih 
enot.  
Racionalnejše in še bolj kakovostno izvajanje raziskovanj z vzpostavitvijo in uporabo nekaterih baz 
in informacijskih sistemov znotraj in zunaj okolja državne statistike (npr. evidence, ki državni 
statistiki služijo kot administrativni podatkovni vir za statistična raziskovanja). 
 

                                            
17 Klasifikacija individualne potrošnje po namenu. 
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Cilji bodo doseženi: 
- s prenovo socialnih statistik tako s tehnološkega, metodološkega in vsebinskega vidika in ob 

učinkoviti uporabi administrativnih virov. Velik pomen na tem področju bo tudi na nadaljnjem 
razvoju in uporabi novih orodij, znanj in statističnih postopkov, povezovanju virov, razbremenitvi 
poročevalskih enot ter večji uporabi že zbranih statističnih podatkov, 

- s povezovanjem različnih administrativnih in obstoječih statističnih virov podatkov bo ponovno 
uporabljena metoda registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (kot je bila za 
stanje 1. 1. 2011) za izkazovanje socialnih, ekonomskih in drugih značilnosti celotnega 
prebivalstva in posameznih podskupin na različnih teritorialnih ravneh, 

- s poglobljenim sodelovanjem z nosilci administrativnih virov s ciljem ohranitve kakovosti 
statistik – tako ob vzpostavitvi novih virov kot tudi ob morebitnem ukinjanju uporabljanih 
administrativnih virov, npr. za izračunavanje statistike plač, prostih delovnih mest, 

- s celostnim (tudi analitičnim) pristopom k obravnavi socialnih pojavov – skozi čas in prostor – 
na različnih področjih in s povezavo med socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi dejavniki ter z 
nadgradnjo objektivnih statističnih informacij in kazalnikov tudi s subjektivnim spremljanjem 
kakovosti življenja, 

- z izvajanjem rednih raziskovanj in zagotavljanjem podatkov ter kazalnikov s področja 
življenjskih pogojev, trga dela, socialne vključenosti, izobraževanja in mobilnosti mladih, 
kulture, zdravja, selitev in demografskih značilnosti, 

- z nadaljnjim izvajanjem ankete o financiranju in potrošnji gospodinjstev v okviru ESCB (na tri 
leta), 

- z moduli k osnovnim anketam v skladu s finančnimi možnostmi oz. z dodatnim financiranjem iz 
Evropske unije ali države – na ta način bo državna statistika reševala dodatne zahteve, ki se 
bodo pojavljale na socialnem področju. 

 
5.3.3 Okoljske, kmetijske in druge področne statistike 
Kakovostne in zanesljive statistike s področja okolja, kmetijstva, energetike in transporta so osnova za 
proučevanje in analizo vsakega področja posebej ter součinkovanja in povezav med navedenimi področji. 
Z medpodročnim povezovanjem lahko nastanejo sistemske rešitve pri pripravi in vodenju politik. 

 
Cilja državne statistike na področju okoljskih statistik: 
Vzpostavitev podatkovne podlage za spremljanje številnih kompleksnih pritiskov na okolje, katerih 
posledice so: onesnaževanje zraka, voda in zemlje, nastajanje in odlaganje odpadkov, izguba 
biotske raznovrstnosti, hrup, itd.  
Ohranitev ali izboljšanje dosežene kakovosti podatkov okoljskih statistik, ker so le-te tudi podlaga 
za različne okoljske račune in kazalnike, ob tem pa stalno upoštevati obremenitev poročevalskih 
enot in skrbeti za zmanjševanje le-teh. 
Cilja bosta dosežena: 
- s posodabljanjem in prilagoditvijo vodnih statistik nacionalnim in mednarodnim zahtevam, za 

kar se bo okrepilo sodelovanje z ostalimi akterji s področja voda (npr. ARSO, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Inštitut za vode idr.); izvedena bo uskladitev ter posodobitev zajema 
podatkov, 

- s sodelovanjem s pristojnim ministrstvom za okolje pri vzpostavitvi baze podatkov o javnem 
vodovodu, o kanalizacijskem sistemu, o zbranih komunalnih odpadkih ter o ravnanju z zbranimi 
komunalnimi odpadki. Skladno z zahtevami o kakovosti podatkov bo potekalo postopno 
prevzemanje vzpostavljenih administrativnih virov ter posledično postopna ukinitev 
neposrednega zbiranja podatkov in tako občutno razbremenjevanje poročevalskih enot, 

- z dopolnitvijo statistike odpadkov za izpolnitev zahtev Uredbe o statistiki odpadkov18 na 
področju uvoza in izvoza odpadkov. 

 
Cilja državne statistike na področju kmetijskih statistik: 
Ohranjanje razumnih obremenitev poročevalskih enot kljub povečanim potrebam po podatkih, in 
sicer z uporabo kakovostnih administrativnih virov podatkov in vplivanjem na zahteve Direktorata 
za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI). 
Zagotavljanje podatkovnih podlag na statističnih področjih, s katerimi bo mogoče meriti vplive 
kmetijstva na okolje.  
 
 
 

                                            
18 Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (32002R2150). 
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Cilja bosta dosežena: 
- s spremljanjem razvoja sekundarnih virov podatkov s področja kmetijstva, ribištva in gozdarstva 

ter metodološkimi izboljšavami v okviru statistike kmetijstva, pri tem je nujno sodelovanje s 
pristojnim ministrstvom, 

- z aktivnim sodelovanjem v mednarodni razpravi glede sprememb pri Raziskovanjih strukture 
kmetijskih gospodarstev ter drugih kmetijskih statistikah, 

- s prvo izvedbo statističnega raziskovanja o porabi pesticidov glede na enotno metodologijo EU. 
 

Cilja državne statistike na področju statistike energetike in na področju statistike transporta: 
Statistična podpora spremljanju izvajanja področnih politik – podatki na področju obnovljivih virov 
energije in učinkovite rabe energije so vse pomembnejši z ekonomskega, socialnega vidika in tudi 
zagotavljanja trajnostnega razvoja.  
Zagotavljanje podatkov za pripravo statistik varnosti in vplivov transporta na okolje ter za statistično 
spremljanje intermodalnosti. 
Cilja bosta dosežena: 
- z izračunavanjem in objavo vrst podatkov o obnovljivih virih energije, 
- s pripravo metodologije in uvedbo statistik glede spremljanja porabe energije in goriv v 

storitvenih dejavnostih, 
- s spremljanjem razvoja administrativnih virov podatkov s področja energetike in transporta ter  

prevzem ustreznih virov, 
- s sodelovanjem s področnimi ministrstvi in znanstveno sfero.  

 
5.3.4 Statistike v prostoru (geostatistike) 
Statistike v prostoru so izrazito vsebinsko presečne, saj pomenijo prikazovanje in posredovanje 
najrazličnejših statistik v povezavi s teritorialnimi enotami – od najmanjših do celotnega teritorija 
Republike Slovenije. Za uporabnike postajajo vse bolj pomembne, saj so podlaga za učinkovito izvajanje 
kohezijske politike (ekonomske, socialne in teritorialne kohezije), ki si v navezavi s strategijo Evropa 2020 
in Strategijo razvoja Slovenije 2013–2020 prizadeva za rast, blaginjo in uravnotežen razvoj celotne EU 
oz. Slovenije. 

Cilja državne statistike: 
Zagotavljanje čim večjega števila pravočasnih in kakovostnih statističnih podatkov iz različnih 
vsebinskih področij, izkazanih na čim nižji teritorialni ravni oz. v skladu s potrebami uporabnikov.  
Zagotavljanje izkazovanja prostorskih podatkov v različnih vrstah in formatih objav - glede na 
različne uporabniške skupine. 
Cilja bosta dosežena: 
- s širjenjem nabora statističnih podatkov, prikazanih in posredovanih uporabnikom na različnih 

teritorialnih ravneh (na ravni administrativnih enot in na hierarhičnih mrežah različne velikosti in 
v različnih formatih objav) ob zagotavljanju ustrezne statistične zaščite podatkov in ustrezni 
kakovosti regionalnih podatkov, saj je to predpogoj za prikazovanje in izkazovanje podatkov v 
prostoru;  

- z razvojem različnih spletnih aplikacij, ki bodo omogočale vizualizacijo in posredovanje 
statističnih podatkov v prostoru. Aplikacije bodo prilagojene različnim uporabniškim skupinam 
(tudi naprednim uporabnikom z orodji GIS, ki omogočajo nadaljnjo obdelavo in analizo 
statističnih podatkov v prostoru); 

- z lažjo dostopnostjo uporabnikov do prostorskih statističnih podatkov – vse na enem mestu. 
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6. Ocena tveganj državne statistike19 
 

 Opis tveganja Verjetnost 
nastanka 

Posledice 
nastanka Ukrep 

1. UGOTAVLJANJE POTREB PO STATISTIČNIH PODATKIH 

 Potrebe po statističnih podatkih niso ustrezno zaznane. majhna srednje 

Nadaljnje spremljanje potreb uporabnikov preko statističnih sosvetov 
ter drugih združenj, anket o zadovoljstvu uporabnikov, konferenc,  
informacij, pridobljenih v informacijskem središču s strani 
uporabnikov. 

2. PRIPRAVA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

 Časovna omejitev za izvedbo vseh faz priprave 
statističnega raziskovanja. srednja srednje Ustrezno sledenje potrebam uporabnikov. 

 Nezadostno / neustrezno sodelovanje drugih institucij pri 
pripravi administrativnih virov podatkov. srednja srednje Sodelovanje z institucijami na najvišji (vodstveni) ravni.  

 Nezadostno / neustrezno sodelovanje drugih institucij pri 
definiranju potrebnih vsebin. majhna srednje Sodelovanje z institucijami na najvišji (vodstveni) ravni. 

 Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge. srednja velike Ustrezno planiranje izobraževanja in usposabljanja. 
 Zamuda pri pripravi EU zakonodaje. srednja srednje Sodelovanje v telesih EK oz. Eurostata. 
3. IZDELAVA INSTRUMENTOV ZA IZVEDBO STATISTIČNEGA RAZISKOVANJA 

 Neustrezna kadrovska zasedba na področju informacijske 
tehnologije in drugih infrastrukturnih področij. velika velike Redna skrb za izobraževanje kadrov. 

 Odvisnost od zunanjih IT izvajalcev. velika velike Prenos nekaterih znanj in izdelkov na ustanove državne statistike. 

 Nepravilno pripravljena navodila za izdelavo različne 
programske opreme. velika velika Kontrola kakovosti korakov procesov. 

 Finančna omejitev za izdelavo instrumentov. velika velika Ustrezno načrtovanje finančnih sredstev. 
4. ZBIRANJE PODATKOV 
 Ukinitev ali okrnitev administrativnih virov. srednja velika Sodelovanje z upravljavci administrativnih virov in MPJU. 

 
Preobremenjenost poročevalskih enot (podjetij, oseb, 
gospodinjstev, kmetij) s statističnimi in drugimi (tržnimi) 
vprašalniki ter z administrativnimi bremeni. 

srednja srednje Uporaba administrativnih virov, elektronsko poročanje, uporaba 
obstoječih evidenc v podjetjih. 

 Zastarelost virov podatkov za pripravo vzorčnih okvirjev in 
adresarjev (seznamov poročevalskih enot). srednja srednja Spremljanje demografije poročevalskih enot na terenu. 

 Nizka odzivnost poročevalskih enot. srednja velike 
Motiviranje poročevalskih enot (zgibanke), izboljšanje vprašalnikov, 
ustrezna komunikacija s poročevalskimi enotami, možnost nudenja 
različnih kanalov poročanja, združevanje raziskovanj. 

                                            
19 Državno statistiko sestavljajo Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike. 
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 Opis tveganja Verjetnost 
nastanka 

Posledice 
nastanka Ukrep 

5. OBDELAVA STATISTIČNIH PODATKOV 

 Preslaba organiziranost skrbništva nad administrativnimi 
viri. majhna srednje Analiza možnosti spremembe procesa. 

 
Neustrezno pripravljena in izvedena obdelava statističnih 
podatkov (logične kontrole, selektivno urejanje, vstavljanje 
podatkov ipd.). 

srednja srednje Kontrola kakovosti navodil in  korakov procesov. 

6. ANALIZA STATISTIČNIH REZULTATOV 

 Neustrezno pripravljeni statistični rezultati. srednja velike 
Ustrezna komunikacija z uporabniki podatkov in izobraževanje 
avtorjev prispevkov, povratne informacije s strani uporabnikov 
(ankete o zadovoljstvu). 

 Razkritje zaupnih statističnih podatkov (mikropodatki, 
agregirani podatki ali varovani agregati pred objavo). majhna velike Upoštevanje ustreznih procesov, postopkov in standardov za varstvo 

podatkov. 
 Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge. srednja velike Ustrezno planiranje izobraževanja in usposabljanja. 
7. DISEMINACIJA 

 Zamude pri vnaprej najavljenih objavah statističnih 
podatkov. srednja srednje Spremljanje procesa priprave podatkov, spremljanje rokovnika. 

 Način objave podatkov je uporabniku neprijazen. majhna velike Spremljanje zadovoljstva uporabnikov. 
 Napačno objavljeni podatki. majhna velike Spremljanje procesa z vidika kakovosti. 
 Odvisnost od zunanjih IT izvajalcev. velika velike Prenos nekaterih znanj in izdelkov na ustanove državne statistike.  
 Finančna omejitev. velika velika Zagotoviti finančna sredstva. 
8. PRORAČUN IN AKTIVNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA 

 
Sprememba in zmanjšanje načrtovanih proračunskih 
sredstev za SURS in pooblaščene izvajalce državne 
statistike. 

velika velike Izdelava rezervnega scenarija. 

 Nenamenska izplačila sredstev oz. nepravilna uporaba 
sredstev. majhno srednje Kontrola in takojšen popravek. 

 Izvrševanje proračuna – prevzemanje obveznosti na 
proračunski postavki /kontu/NRP v skladu s planom. majhna srednje Tekoče spremljanje prevzemanja obveznosti. 

 Pravočasno izvrševanje obveznosti. srednja srednje Večji nadzor. 
9. NABAVE IN Z NJIMI POVEZANE AKTIVNOSTI 
 Pravilna izpeljava postopkov v zvezi z javnimi naročili. srednja velike Spremljanje zakonodaje. 
 Pogodba ne vsebuje vseh elementov. srednja velike Izboljšanje notranje kontrole. 

 
Nepravilna priprava investicijske odločitve in vključitve v 
proračun (nevključitev investicije v proračun, neustrezna 
priprava investicijske dokumentacije). 

srednja srednje Predhodna notranja kontrola -priprava investicijske odločitve in 
vključitve v proračun. 
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 Opis tveganja Verjetnost 
nastanka 

Posledice 
nastanka Ukrep 

10. VAROVANJE INFORMACIJ 

 Dostop nepooblaščenih do statističnih, osebnih in tajnih 
podatkov. nizka velike 

Izvajanje varnostne politike in izboljšanje, varna arhitektura omrežja 
in aplikacij, ažurno posodabljanje programske opreme s popravki, 
požarni zid, protivirusna zaščita, gesla, varnostna ocena, 
dokumentirani postopki, ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih, 
varovani prostor za dostop do tajnih podatkov. 

 Neustrezna hramba podatkov. srednja velike Dokumentirani postopki. 
11. INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA IN TEHNOLOGIJA 

 Izdelava neustreznih in nepravočasnih programskih 
rešitev. srednja velike 

Povečanje kompetenc internih izvajalcev z rednim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Redno sodelovanje z nosilci raziskovanj. Ustrezna 
priprava zahtev. 

 Neobvladovanje in neustrezno IT vzdrževanje IT rešitev 
zunanjih izvajalcev. velika velika 

Povečanje kompetenc sodelujočih z zunanjimi izvajalci ter postopno 
prevzemanje posameznih rešitev, zagotavljanje finančnih sredstev, 
ustrezne vzdrževalne pogodbe. 

 Neučinkovito delovanje informacijskega sistema. srednja velika 
Jasno skrbništvo, preventivno vzdrževanje, zagotavljanje redundance 
in rezervne opreme, zagotavljanje finančnih sredstev, načrt 
obnavljanja IT infrastrukture, preverjanje rezultatov z uporabniki. 

12. ČLOVEŠKI VIRI, KADROVANJE  
 Nezadostno število zaposlenih za izvajanje LPSR-ja. velika velike Vzdrževanje zadostnega števila zaposlenih za izvajanje LPSR-ja. 
 Izbor neustreznih kadrov. srednja velike Ustrezen postopek komisij, ustrezna sestava komisije. 
 Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge. srednja velike Ustrezno planiranje izobraževanja in usposabljanja. 
 Sodelovanje med sektorji pri izvajanju LPSR-ja. srednja velike Ustrezna načrtovanja dela in nalog.  

 Fluktuacija kadrov. srednja velike Skrb za zadovoljstvo na delovnem mestu, ustrezno nagrajevanje, 
analiza vzrokov za fluktuacijo. 

 Bolniška odsotnost. srednja srednje Zagotoviti ustrezno nadomeščanje, analiza vzrokov. 
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Prednostne naloge po glavnih dejavnikih podpornih aktivnosti v 
srednjeročnem obdobju 2013–2017 
 
 
A Glavni dejavniki podpornih aktivnosti in ključnih prednostnih nalog v 

naslednjih petih letih 
1. Visoko usposobljeni, dobro organizirani in motivirani zaposleni 
2. Zakonodaja in programiranje statističnih raziskovanj  
3. Klasifikacije, registri, statistične enote 
4. Splošna metodologija ter metodološki, organizacijski in procesni standardi 
5. Zbiranje podatkov in sodelovanje s skrbniki podatkovnih virov  
6. IKT-podpora 
7. Varovanje informacij 
8. Izkazovanje statističnih podatkov in komuniciranje z različnimi javnostmi 
9. Aktivno sodelovanje v ESS in mednarodnem okolju 
10. Aktivno sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike  
11. Finančni viri 
 
 
1. Visoko usposobljeni, dobro organizirani in motivirani zaposleni 
1.1 Projektni način dela je obvezen za obsežnejše razvojno delo in večje prenove 

raziskovanj  
SURS uporablja za izvedbo zahtevnejših statističnih raziskovanj z daljšo periodiko izvajanja (npr. za 
različne popise), za večje revizije raziskovanj ali za vpeljavo novih postopkov in načinov dela na 
infrastrukturnih področjih projektni način dela. Izvajanje projektov poteka skladno s pravilnikom o projektni 
organizaciji in metodi dela na SURS-u. Predstojnik SURS imenuje stalno komisijo za oceno izvedljivosti 
projektov; ta komisija obravnava sprejete pobude za začetek projektov in oceni njihovo izvedljivost, po 
izvedbi projekta pa oceni njegovo uspešnost. Vsi zaposleni na SURS lahko spremljajo razvoj tekočih 
projektov na za ta namen vzpostavljeni posebni spletni strani na intranetu; ta jim nudi potrebne 
informacije o projektih (dokumentacijo za začetek in izvajanje projektov, arhiv zaključenih projektov), 
hkrati pa je tudi orodje za izvajalce projektov. Ker se je izkazalo, da je tak način dela dober, bo SURS 
tako prakso nadaljeval tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju.  
Komisija za oceno izvedljivosti projektov bo na podlagi dosedanjih izkušenj pri vzpostavljanju, vodenju in 
spremljanju projektov izboljšala oz. posodobila pravilnik.  
Za izboljšanje učinkovitosti pri izvajanju projektov se bo uvedlo realnejše načrtovanje porabe časa 
sodelujočih, in sicer s pregledom rednih in predvidenih projektnih obveznosti za vsakega sodelujočega. 
Na podlagi analize obremenitev se bo odločalo, ali so potencialni sodelujoči sploh razpoložljivi, ali bi bilo 
treba njihove zadolžitve prerazporediti, ali pa bi bilo treba projekt časovno prilagoditi ipd. Pri tem bo nujno 
usklajevanje med vodjem projekta in neposrednim vodjem sodelujočega v projektu.        
Za krepitev in izboljšanje projektnega dela na SURS-u se bodo izvajale letne delavnice, na katerih si 
bodo sodelujoči pri projektih izmenjavali izkušnje in dobre prakse. Glede na to, da bo seznam projektov 
za izvajanje v prihodnjem srednjeročnem obdobju pripravljen, se bodo delavnic udeležili vsaj tisti 
zaposleni, ki naj bi v kratkem (v tistem letu) začeli pripravljati ali voditi projekte. 
SURS bo izboljšal tudi pretok informacij o delu pri projektih. Izvajanje projektov se redno spremlja na 
sestankih kolegija generalne direktorice, zahtevnejša metodološka vprašanja pa se bodo poleg tega 
obravnavala tudi na sestankih metodoloških kolegijev. Pri projektih, ki bodo kot rezultat vplivali na že 
utečene procese, ker bodo vpeljevali nove postopke ali drugačen način dela, se bodo izvedle delavnice, 
na katerih bodo sodelavci seznanjeni z načrtovanimi spremembami že v fazi zasnove. Pri uvajanju 
sprememb pa bo posebna skrb namenjena ustreznemu in pravočasnemu obveščanju zaposlenih o 
predlaganih spremembah in usposabljanju tistih zaposlenih, ki bodo vključeni v prenovljene procese. 
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1.2 Strokovno izobražen kader, ki se zaveda pomena varstva podatkov in statistične 
zaupnosti  

Z nenehnim izobraževanjem zaposlenih bo SURS dvignil zavest o pomenu varovanja informacij in 
statistične zaupnosti za delovanje SURS-a in o dolžnostih zaposlenih, ki jih imajo v zvezi s tem 
področjem. Novozaposleni so ob sklenitvi delovnega razmerja s tem seznanjeni in ob tem podpišejo 
izjavo o seznanitvi s politiko varovanja informacij in področnimi pravilniki ter izjavo o varovanju osebnih 
podatkov. Zaposleni se bodo kontinuirano seznanjali z delovnimi postopki, ker je to osnova za enotnost 
delovanja in s tem zavedanje in kakovostno delovanje zaposlenih. Že utečeno dobro prakso bo SURS 
nadaljeval tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 
  

1.3 Zmanjševanje števila organizacijskih enot in večja profesionalizacija vodenja 
Z zmanjševanjem števila notranjih organizacijskih enot in posledično s povečevanjem števila zaposlenih v 
enotah bo ustvarjeno okolje, v katerem bo SURS kljub manjšemu številu zaposlenih lažje in hitreje 
obvladoval spremembe in uresničeval naloge. Za zagotavljanje ciljev in strategije SURS-a v prihodnjih 
letih bodo vodje krepili znanja in veščine za učinkovito vodenje zaposlenih in za doseganje ciljev SURS-a. 
Za ta namen se bo nadaljevalo usmerjeno izobraževanje vodij za pridobitev in izpopolnjevanje vodstvenih 
veščin. Z zmanjševanjem finančnih sredstev bo njihova vedno pomembnejša naloga, da znajo razvijati, 
motivirati in zadržati najboljše kadre. Ključno vlogo pri tem bodo imeli neposredni vodje zaposlenih.  
 

1.4 Višanje izobrazbeni ravni zaposlenih z rednim in internim izobraževanjem ter s 
strokovnim usmerjanjem karier ter razvoj novih profilov poklicev. Sodelovanje z 
akademskim okoljem 

Skrb za ustrezno izobraževanje in usposabljanje se začne že ob nastopu delovnega razmerja. SURS bo 
sedanji program internega izobraževanja izpopolnil z vsebinami, za katere se je izkazalo, da so nujno 
potrebne za nadaljnje uspešno delo SURS-a (komunikacija, računalniška znanja, informacijska varnost, 
statistične metode …). V program bo uvedel obvezne vsebine za vse zaposlene in za posamezne 
skupine zaposlenih (za novozaposlene, za statistike …)  ter določil časovni okvir, v katerem bodo morali 
vsi pridobiti ustrezna znanja in veščine. Program se bo redno osveževal in prilagajal potrebam, sedanjim 
in prihodnjim. Zaradi omejenih finančnih sredstev bo SURS okrepil pridobivanje ustreznih znanj z internim 
izobraževanjem; glavni poudarek bo na prenosu znanja na sodelavce in na promoviranju dobrih praks. 
Poleg skrbi za zagotavljanje razvoja vseh zaposlenih bo posebna skrb namenjena razvoju perspektivnih 
in ključnih kadrov ter zaposlenih z nadpovprečno delovno  uspešnostjo in z visoko stopnjo potenciala za 
razvoj v smeri stroke oz. vodenja.   
SURS bo še naprej sodeloval z akademskim okoljem, predvsem z namenom zagotoviti ustrezna 
statistična znanja in veščine za potrebe SURS-a v prihodnosti (aktivno sodelovanje pri oblikovanju 
programov v dodiplomskih  in podiplomskih študijskih programih) in zaradi promoviranja statistike.   

 
1.5 Novi tehnološki in metodološki pristopi bodo zahtevali več interdisciplinarnih 

znanj 
Izobrazbena struktura na SURS-u se izboljšuje, deloma zato, ker se zaradi uvajanja novih tehnologij 
zmanjšuje ročno delo in se postopki avtomatizirajo, deloma pa zato, ker hkrati poteka tudi 
prestrukturiranje. Za višje izobražene kadre, ki bodo prepoznani kot sposobnejši in ključni, pa SURS 
načrtuje oz. od njih pričakuje, da ne bodo osredotočeni le na eno področje, pač pa da bodo zmožni 
povezovati znanja z različnih vsebinskih statističnih področij. Različna znanja bodo pridobili ob delu na 
različnih delovnih mestih in s sodelovanjem v projektih. Razvijanju poklicne kariere teh zaposlenih bo 
SURS namenil še posebno skrb.   

Pridobivanje izkušenj in znanj z različnih področij bo torej načrtovano, prednostno se bo spodbujalo zlasti 
kroženje med delovnimi področji vsebinskih in infrastrukturnih področij, saj bodo ti kadri tako spoznavali 
procese v več fazah. S tem se bo krepil razvoj profila »statistik z medpodročnimi znanji«.   

 
1.6 Okrepitev sodelovanja med posameznimi profili v celotni verigi izvajanja 

statističnega raziskovanja 
Za uspešno izvedbo statističnega raziskovanja (od metodoloških zasnov do objave rezultatov) je 
potrebno usklajeno sodelovanje sodelavcev iz različnih notranjih organizacijskih enot v vseh delih 
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procesa. Ob vzpostavljanju novega raziskovanja ali ob uvedbi večje spremembe je treba biti nenehno 
pozoren na to, da vsaka sprememba na začetku statističnega procesa povzroči tudi spremembo na 
področjih dela sodelujočih sodelavcev iz drugih enot. Ob vzpostavljanju novega statističnega raziskovanja 
ali ob pripravi na (večjo) spremembo v že utečenem raziskovanju bodo v fazi načrtovanja njegove 
izvedbe vključeni oz. obveščeni vsi sodelujoči v različnih fazah procesa. Za ta namen je treba okrepiti 
sodelovanje sodelujočih; to se začne z uvodnim sestankom (t. i. kick-off) in v nadaljevanju, po potrebi, z 
rednimi delovnimi sestanki. Na prvih sestankih – na teh naj bi sodelovali tudi neposredni vodje (vodja 
nosilca raziskovanja ter vodje drugih izvajalcev, npr. splošna metodologija, IT, zbiranje podatkov, 
izkazovanje statističnih podatkov) – se bodo dogovorili o posameznih nalogah sodelavcev in jih uskladili z 
okvirnimi roki izvedbe posameznih aktivnosti, drugi (delovni) sestanki pa bi bili potrebni za ohranjanje 
informiranosti vseh o poteku aktivnosti ali za morebitno spremenjeno postavitev rokovnikov. Po vsakem 
sestanku naj bi nastali kratki zapiski. Tudi o morebitnih zapletih ali zastojih v postopku izvedbe se je treba 
redno medsebojno obveščati. Nosilec statističnega raziskovanja je med celotnim procesom izvajanja 
statističnega raziskovanja odgovoren za tekoče spremljanje poteka raziskovanja. Z rednim in 
pravočasnim obveščanjem sodelujočih ter s prilagajanjem njihovim obremenitvam je mogoče predvideti 
potek statističnega raziskovanja in se izogniti morebitnim »ozkim grlom«. 
 

1.7 Pomembna elementa motivacije in usposabljanja zaposlenih bosta tudi 
sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter sodelovanje v ESS in 
mednarodnem okolju 

SURS se bo še naprej aktivno vključeval v nacionalne in mednarodne projekte ter sodeloval v ESS in 
mednarodnem okolju. Vključevanje uslužbencev v projekte in mednarodno okolje se bo izvajalo načrtno, 
in sicer z dvojnim ciljem: kot priložnost, da uslužbenci in s tem SURS pridobijo nova znanja in izkušnje, in 
kot motivator za najboljše in najuspešnejše uslužbence in njihov osebni razvoj.  
 
 
2. Zakonodaja in programiranje statističnih raziskovanj 
2.1 Ohranitev dobrih pravnih in drugih podlag (ZDSta, Kodeks ravnanja evropske 

statistike) za strokovno neodvisnost SURS-a (oz. državne statistike) 
Delovanje slovenske državne statistike določa Zakon o državni statistiki (ZDSta); ta že v 1. členu določa 
strokovno neodvisnost. SURS oz. državna statistika je del evropskega statističnega sistema, zato na 
njegovo oz. njeno delovanje vpliva tudi Uredba o evropski statistiki; ta prav tako govori o strokovni 
neodvisnosti (v 2. členu). Tretji podporni dokument, ki poudarja strokovno neodvisnost, pa je Kodeks 
ravnanja evropske statistike (1. načelo).  
SURS se bo tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju zavzemal za ohranitev statusa strokovno 
neodvisne ustanove, saj bo le tako ohranil in izboljšal svoj ugled med uporabniki in dajalci podatkov.  

 
2.2 Nadgradnja vloge metodološkega svéta  
Tudi v prihajajočem srednjeročnem obdobju bo metodološki svet SURS preverjal in potrjeval (odobraval) 
načrtovane metodologije, saj se je tak način dela doslej izkazal za dobro prakso. 
  
Metodološki svet se bo okrepil z več zunanjimi strokovnjaki s področja statistične metodologije, število 
strokovnjakov s SURS-a pa se bo posledično ustrezno zmanjšalo. Z objavljanjem informacij o vlogi 
metodološkega sveta in o njegovih na intranetu podanih priporočilih se bo med uporabniki krepila zavest 
o pomembnosti metodološkega sveta. Posebno navodilo, ki ureja okvir delovanja, nalog in pristojnosti 
metodološkega sveta, se bo izpopolnilo. Metodološki svet podaja predstojniku SURS-a strokovno mnenje 
glede predlaganih metodologij pri uvedbi novih statističnih raziskovanj, pri raziskovanjih, ki iz razvojnih 
nalog preidejo v redne naloge, pri raziskovanjih, ki so predmet večjih revizij (to posledično pomeni 
bistveno spremembo v obsegu objavljenih podatkov, prelome časovnih vrst ali pa bistveno večji obseg 
potrebnih sredstev), ter predloge za ukinitev posameznih raziskovanj. Tako stališče, mnenje bo nujno 
potrebno tudi ob pripravi LPSR oz. ob razvrščanju statističnih raziskovanj.  
 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo na seje metodološkega sveta vabljeni tudi zastopniki 
pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike, kadar bo metodološki svet obravnaval zanje 
relevantne teme (glej tudi točko 10.8).  
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2.3 Razvoj novih oblik sodelovanja z uporabniki 
Več o tej temi je zapisanega pod točko 8 Izkazovanje statističnih podatkov in komuniciranje z različnimi 
javnostmi, na tem mestu pa je obravnavan razvoj storitve dostopa do mikropodatkov za raziskovalni 
in analitični namen. 
Naraščajoče potrebe po informacijah, zasičenost posameznikov in poslovnih subjektov s sporočanjem 
podatkov, vedno večje analitične zmožnosti raziskovalcev in racionalno upravljanje družbe s kadrovskimi 
in finančnimi viri v državni upravi kličejo po tem, da se omogoči souporaba že zbranih podatkov različnim 
deležnikom.  
SURS je zato pred desetimi leti začel organizirano sodelovati z raziskovalnim okoljem in z državno 
upravo pri iskanju ustreznih možnosti za raziskovalno-analitično delo z mikropodatki, zbranimi z LPSR. 
Razvil je sistem, ki raziskovalcem in analitikom – ob doslednem upoštevanju varovanja osebnih podatkov 
in statistične zaupnosti – omogoča dostop do mikropodatkov v varni sobi SURS-a in dostop z daljave. 
SURS pričakuje še večje potrebe po opisani storitvi in velik razmah potreb po modeliranju kot podpori za 
reformne aktivnosti v državi. Naraščala bo tudi potreba po posredovanju znanja na tem področju drugim 
uradom v regiji in širše, saj imajo statistični uradi v širši regiji to storitev slabo razvito ali pa je sploh 
nimajo.  
Ob tem bo SURS tudi naprej razvijal sistem za varovanje podatkov, dostopanja do njih in upravljanja te 
storitve, predvsem z vidika hitrejše in preprostejše uporabe za raziskovalce in analitike. Storitev bo treba  
tudi dobro promovirati in ustrezno predstaviti raziskovalno- analitičnemu okolju. Pri različnih nalogah s 
tega področja bo SURS tesno sodeloval z Arhivom družboslovnih podatkov na FDV. 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo raziskovalno-analitično okolje pogosteje uporabljalo 
mikropodatke državne statistike in tako bolje podpiralo informacijsko osnovo za družben razvoj, SURS pa 
bo okrepil ugled in ohranil položaj enega najbolj proaktivnih statističnih uradov na tem področju na svetu. 

 
2.4 Preveritev segmentacije uporabnikov   
Različne uporabniške skupine potrebujejo različne statistične proizvode in storitve. Zato jim zagotavlja 
SURS veliko izbiro različnih proizvodov in storitev, dostopnih po različnih poteh (kanalih) za izkazovanje 
statističnih podatkov na različnih medijih. Uporabniki lahko pridobijo prve objave, e-publikacije, podatke v 
tabelah iz podatkovnega skladišča, vizualizirane podatke, promocijske publikacije, rezultate poizvedovanj 
v informacijskem središču, svojim potrebam prirejene tabele, raziskovalci in analitiki pa tudi mikropodatke. 
SURS neprestano razvija nove proizvode in storitve glede na vedno nove potrebe uporabnikov, zato je pri 
načrtovanju razvoja ključno dobro poznavanje uporabniških potreb. Osnova tega načrtovanju sta 
klasifikacija oz. t. i. segmetacija uporabnikov in seveda poznavanje vseh skupin uporabnikov. Vedeti je 
treba, da se pojavljajo vedno nove skupine in da se potrebe tistih, ki že obstajajo, spreminjajo,  zlasti z  
razvojem odločanja, podprtega z informacijami, in to ne samo pri upravljanju države in družbe, pač pa 
tudi pri osebnih in poslovnih odločitvah posameznikov. Ker za načrtovanje razvoja izdelkov in storitev 
potrebujemo realno sliko o uporabnikih in njihovih podatkovnih potrebah, bomo segmentacijo uporabnikov 
posodobili. 
Posodobljena segmentacija uporabnikov bo omogočala kakovostnejši razvoj izdelkov in storitev, obenem 
bo vplivala na to, da bodo uporabniki zadovoljnejši in da bo uporaba podatkov državne statistike 
intenzivnejša.  

 
2.5 Dograjevanje mehanizmov programiranja in koordinacije sistema državne 

statistike 
SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike pripravljajo skladno z Zakonom o državni 
statistiki programe statističnih raziskovanj in poročila o njihovem izvajanju. SURS bo pri pripravljanju teh 
dokumentov in pri sodelovanju med omenjenimi ustanovami tudi v prihajajočem srednjeročnem obdobju 
ohranil vlogo usklajevalca (kot dobro prakso). Skladno z dogovori ob pripravi Srednjeročnega programa 
statističnih raziskovanj bodo pooblaščeni izvajalci vabljeni na seje Statističnega sveta, kadar bodo na 
dnevnem redu dokumenti, ki se nanašajo na delo državne statistike. Pooblaščene izvajalce bomo tudi v 
prihodnje letno obveščali o načrtovanju dela s pripravljenim rokovnikom (decembra za prihodnje leto). 
LPSR se bo izboljšal predvsem v standardizaciji in ustreznosti vpisov v posamezne rubrike, da bo za 
uporabnike dosežena kar najboljša obvestilnost.   
SURS je skladno z Uredbo o evropski statistiki koordinator za Slovenijo in bo to svojo vlogo krepil tudi v 
prihodnje (glej tudi točko 10). Pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike bodo povabljeni, da ob 
pripravi Letnega programa dela Evropskega statističnega sistema sodelujejo s svojimi stališči, in SURS 
bo ta stališča na sestankih tudi zastopal. Enako velja tudi za sodelovanje z drugimi mednarodnimi 
ustanovami (npr. Združeni narodi) (več tudi v točki 9).  
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Vzpostavljen bo sistem, s katerim bodo urejena razmerja s »potencialnimi« drugimi nacionalnimi organi, 
in sicer tako, da bo posredovanje podatkov Eurostatu potekalo prek SURS-a (če bodo podatki predmet 
statistične zakonodaje in če bo tako bolj racionalno) in da bo primerno urejeno tudi objavljanje podatkov v 
Sloveniji.  
Za krepitev pomena državne statistike bo SURS izvajal aktivnosti za boljšo obveščenost državnih 
organov o tem, kaj državna statistika dela in kaj nudi. Izobraževanja o tem bodo ciljno usmerjena, in sicer 
na podlagi prepoznavanja potreb, izraženih na sejah statističnih sosvetov, na podlagi pripomb, ki jih 
SURS prejme ob predstavitvi LPSR (enomesečna objava na državnem portalu e-demokracije) ali na 
podlagi zahtevkov po statističnih podatkih. 
Glede na zmanjševanje finančnih in posledično kadrovskih virov bo smiselno znova pregledati LPSR in 
proučiti, ali je ustrezno, da določena statistična raziskovanja izvaja SURS, ali pa so katera izmed teh 
raziskovanj v resnici domena resornih organov (resorne statistike). Glej tudi točko 11.4. 
  
2.6 Vpliv na prioritete znotraj ESS 
SURS lahko z aktivnim pristopom vpliva na delovanje ESS (pisna stališča ali na sestankih izražena 
stališča, pridobivanje zavezništev). Več o tej temi: glej točko 9.1. 
 
 
3. Klasifikacije, registri, statistične enote 
3.1 Dokončanje S_PRS s čim večjo naslonitvijo na PRS zaradi koherentnosti analiz iz 

statističnih in administrativnih virov in stroškovne učinkovitosti 
SURS vzpostavlja centralno vodeni večfunkcionalni statistični poslovni register (SPR) v okviru projekta 
S_PRS; ta se je začel v prvi polovici leta 2011 in bo predvidoma končan v začetku leta 2015. Zagotavljal 
bo vsaj štiri funkcionalnosti, in sicer bo: 

- vzorčni okvir za poslovna statistična raziskovanja (in bo omogočal koordinirano vzorčenje) in 
osnova za izvajanje uteževanja in vstavljanja podatkov (imputacij);  

- podlaga za nadgradnjo in izvajanje statističnih raziskovanj, vezanih na področje statističnih 
poslovnih registrov, demografije podjetij, statistike FATS itd.;  

- podlaga za vzpostavitev in nadgrajevanje satelitskih registrov, kot so register skupin podjetij 
(RSP), register nastanitvenih objektov itd.;  

- osnova za naslavljanje statističnih poslovnih raziskovanj.  
Kot tak bo enotna osnova za kakovostno izvajanje vseh poslovnih statističnih raziskovanj, za skladnost 
(konsistentnost) poslovnih statističnih podatkov itd. SPR bo zasnovan tako, da ga bo mogoče nadgraditi 
kot skladišče podatkov (DWH – datawarehousing) in ga  uporabiti za nove funkcionalnosti (npr. za 
hitrejše, lažje kreiranje novih izvedenih kazalnikov visoke kakovosti). 

 

3.2 Statistične enote, ki jih ni v PRS, se bodo urejale s strukturnim vprašalnikom 
(AJPES) in z informacijami, pridobljenimi iz administrativnih virov in iz statističnih 
raziskovanj 

Administrativni viri, iz katerih SURS v pretežni meri črpa podatke za statistični namen, uporabljajo 
administrativne enote opazovanja, zato jih je treba za potrebe statistike ustrezno preoblikovati v 
statistične enote. Izjema med administrativnimi viri je Poslovni register Slovenije (PRS, vzdržuje ga 
AJPES), katerega enote so najbližje statističnim enotam, saj PRS zajema poleg podjetij tudi njihove dele. 
Ti so lahko na drugi lokaciji kot podjetje ali pa opravljajo drugo glavno dejavnost kot podjetje – ti podatki 
so podlaga za proizvodnjo kakovostnih statistik za raven lokalne enote enovrstne dejavnosti (Local Kind 
of Activity Unit) ter za raven občin in regij. Kadar se deli podjetij brišejo iz PRS, to s statističnega vidika 
pomeni, da se zaradi administrativnih sprememb spreminjajo razmerja med dejavnostmi ter med regijami 
in občinami, čeprav se v realnosti ni nič spremenilo. Da bi se deli podjetij ohranili v PRS in da bi se 
kakovost podatkov o glavnih dejavnostih podjetij in njihovih delov izboljšala, izvaja AJPES v sodelovanju 
s SURS-om vzorčno preverjanje podatkov s t. i. strukturnim vprašalnikom, in sicer od leta 2011. Z vpisom 
delov podjetij v PRS se zmanjšuje razkorak med administrativnimi in statističnimi podatki; to je zelo 
pomembno s stališča kakovosti in primerljivosti podatkov ter posledično s stališča  kakovosti rezultatov 
analiz, ki se izvajajo na podlagi teh podatkov. SURS bo tudi v prihodnje spodbujal in izvajal aktivnosti, ki 
bodo pripomogle k vpisu delov podjetij v PRS, npr. skupna izobraževanja sodelavcev AJPES-a pri 
komuniciranju s specifičnimi in večjimi enotami. Aktivno bo sodeloval tudi pri pripravi novega zakona o 
PRS. 
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S prej napisanim pa je povezano tudi t. i. profiliranje podjetij; to se testno izvaja le v nekaj državah 
članicah EU, in sicer za skupine podjetij, ki so po svoji organizaciji zelo kompleksna, razvejana, 
multinacionalna. Namen profiliranja je ugotoviti, katere podatke, kako in od katerega dela podjetja naj bi 
statistični uradi pridobili, da ne bi prihajalo do podvajanja ali izpada informacij. Profiliranje se izvaja za 
vsako podjetje posebej, nato se statistični urad z njim dogovori za način poročanja. SURS že ima 
pozitivne izkušnje s testnim profiliranjem, aktivnosti bo nadaljeval, da bi pridobili izkušnje s 
prepoznavanjem lokalnih značilnosti, pogojev in načinov delovanja. Kompleksna podjetja imajo zaradi 
svoje velikosti velik vpliv na nacionalna gospodarstva, zato je še posebej pomembno, da so pridobljeni 
podatki pravilni. 

 

3.3 Ohraniti je treba vpliv na sprejemanje sprememb klasifikacij in administrativne 
registre 

Ker je SURS že več let usmerjen v uporabo administrativnih virov podatkov, je seznam administrativnih 
zbirk podatkov obsežen in raznolik. SURS uporablja več kot 50 administrativnih virov podatkov, z vidika 
uporabnosti pri statističnih raziskovanjih pa sta najpomembnejša PRS (upravljavec AJPES) in CRP 
(upravljavec MNZ). Za statistična raziskovanja so administrativni podatki lahko dopolnilni ali pa osnovni 
vir podatkov, vedno pa je pomembno, da je administrativni vir stabilen; to pomeni, da se njegova vsebina 
in definicije spremenljivk ne spreminjajo daljše obdobje. Zakon o državni statistiki (28. člen) določa, da 
morajo upravljavci administrativnih zbirk podatkov pred določitvijo novih ali ob dopolnjevanju obstoječih 
podatkovnih zbirk o tem obvestiti SURS. SURS bo proaktiven tudi pri nastajanju novih podatkovnih zbirk, 
predvsem pri definiranju vsebine, in sicer bo za ta namen spremljal portale državnih organov, dokumente 
v vladnih gradivih (Državni portal RS) in aktivno sodeloval v različnih vladnih odborih.    
SURS bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju še intenzivneje opozarjal na stabilnost administrativnih 
virov podatkov; to pomeni na to, da naj se ohranjajo vsaj določeno vrsto let isti šifranti, klasifikacije oz. 
definicije za posamezne spremenljivke v administrativnih zbirkah. Obenem se bo SURS zavzemal za 
povečevanje ali vsaj za ohranitev obstoječih administrativnih zbirk, saj bi ukinjanje v večini primerov 
povzročilo povečanje statističnih bremen pri dajalcih podatkov. Za ta namen bo SURS krepil stike in 
sodelovanje z upravljavci administrativnih virov s ciljem, da bi ti prepoznali nujnost ohranitve stabilnih 
administrativnih podatkov (izobraževanje, vključenost v statistične sosvete, predstavitve metodoloških 
osnov raziskovanj ali statističnih rezultatov ipd.).  

 

3.4 Razvoj odprtih klasifikacij 
V povezavi z nadaljnjo uporabo administrativnih virov je sicer poudarjena potreba po uporabi stabilnih 
standardnih klasifikacij. Vse hitrejše in večrazsežnostno spreminjanje realnega sveta pa zahteva razvoj 
konceptualnih rešitev in dodatnih IT-podpornih orodij, ki bodo take standardne klasifikacije hkrati naredili 
tudi bolj »odprte« za vključevanje oz. spremljanje novih pojavov. SURS bo tako v prihodnjem obdobju 
nadaljeval in dograjeval začeto prakso organiziranja klasifikacijskih kodirnih seznamov (coding index) kot 
informacijsko podprtih baz, na katerih bodo delovali e-iskalniki. Za najrazličnejše uporabnike bodo oz. so 
že ti e-iskalniki ključni pripomočki za lažje in enotnejše kodiranje (npr: e-iskalnik KLASIUS). Za 
zagotavljanje ažurne vsebine v bazah, na katerih delujejo klasifikacijski e-iskalniki, bo SURS poleg 
nadgrajevanja obstoječih IT-rešitev še naprej razvijal in vzpostavljal obojestranske  komunikacijske  
mehanizme z viri, v katerih enote, ki so dejanski predmet razvrščanja po teh standardnih klasifikacijah, 
dejansko nastajajo (v povezavi s socialnimi klasifikacijami, npr. z administrativnim javnoupravnim okoljem 
glede novih javno veljavnih programov/izobrazb; z  realnim sektorjem oz. s podjetji glede novih poklicev 
ipd.).  
SURS bo uvedel sistem, ki bo deloval tako, da bodo vse klasifikacije zbrane (glej tudi točki 5.3 in 5.5) in 
vzdrževane (glej tudi točki 5.5 in 6.4) na enem mestu in da bodo v tehničnem smislu urejene na enoten 
način ter da jim bodo določeni vsebinski in tehnični skrbniki.  
 
 
4. Splošna metodologija ter metodološki, organizacijski in procesni standardi  
4.1 Standardizacija celotnega procesa statistične obdelave podatkov, vključno z e-

hrambo končnih mikropodatkov 
Ključni element pri nadgradnji zdaj veljavnih standardov in informacijsko-tehnoloških (IT) rešitev za 
njihovo izvajanje je, da jih je mogoče medsebojno povezovati (povezljivost) in jih uporabiti v čim več 
statističnih raziskovanjih. 
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Vzpostavljeni standardi za zbiranje podatkov so prilagojeni načinu zbiranja podatkov, dajalcu podatkov pa 
bo ponujen zanj najprimernejši način. Postopki za e-zbiranje podatkov za poslovne subjekte se bodo 
izboljšali. Pripravljene bodo metodološke in organizacijske zahteve, določen bo proces in izdelani bodo 
postopki za e-sporočanje podatkov v statističnih raziskovanjih za osebe, gospodinjstva in kmetije. 
SURS je že v tem srednjeročnem obdobju začel izdelovati splošne IT-rešitve za selektivno in avtomatsko 
urejanje podatkov (to temelji na t. i. pristopu »meta-driven«). Aplikacija bo izpopolnjena in dodatno 
testirana na več statističnih raziskovanjih. Postopoma bo uvedena v vsa statistična raziskovanja.  
Uveljavljeni bodo standardi za kar najbolj racionalno izvajanje faze agregiranja podatkov. Na podlagi 
definiranih postopkov bo, po zgledu splošne aplikacije za urejanje podatkov, izdelana tudi IT-rešitev za 
agregiranje; ta bo poleg agregacije vključevala tudi druge funkcionalnosti, na primer izračunavanje mer 
natančnosti in statistično zaščito podatkov. 
Po zgledu hrambe agregiranih podatkov − ti se hranijo na enoten način – se bodo pripravili specifikacija 
zahtev, proces in postopki za e-hrambo končnih mikropodatkov. Na podlagi specifikacije zahtev se bo 
izdelala IT-rešitev, ki bo pripravila podatke skupaj s potrebnimi metapodatki na enoten način. Vsi končni 
mikropodatki se bodo hranili na enem mestu. 
Metapodatkovni sistem se bo v posameznih delih izboljšal (prilagodil se bo obstoječemu tehničnemu 
okolju). Strukturni metapodatki se bodo še naprej dopolnjevali in nadgrajevali. Referenčni metapodatki se 
bodo uskladili, odpravljeno bo njihovo nepotrebno podvajanje. Vsi referenčni metapodatki se bodo hranili 
na skupnem mestu, od koder bodo pripravljeni izhodi glede na namen in uporabo. Vodenje procesnih 
metapodatkov bo ločeno, glede na proces, v katerem bodo uporabljeni, zagotovljena pa bo njihova 
povezljivost.    
Področje statistične zaščite bo SURS v prihodnjem srednjeročnem obdobju obravnaval celostno. Na 
podlagi opravljene analize SWOT se bo pripravila strategija statistične zaščite; ta bo vključevala vse 
ravni: statistično zaščito agregiranih statističnih podatkov, statistično zaščito mikropodatkov, preverjanje 
rezultatov raziskovalcev, ki uporabljajo mikropodatke v varni sobi ali z daljave. Na podlagi izkušenj drugih 
statističnih uradov in pregleda uporabljenih metod statistične zaščite v drugih državah bo SURS nadgradil 
sedanje metode statistične zaščite, in sicer tam, kjer bo to prineslo boljše rezultate. Pri tem bo 
upoštevano načelo, da naj bo za uporabnike razpoložljivih čim več podatkov ob ohranitvi zaščite 
posameznikov. Tudi postopki statistične zaščite se bodo zato, da bi se celotna procesna veriga 
statističnega raziskovanja izvajala čim bolj učinkovito, pripravljali tako (tudi z vidika uporabljenih IT-
rešitev), da se bodo čim bolj integrirali z drugimi procesi.  
  

4.2 Dosledno dokumentiranje procesov 
Urejena dokumentacija je osnova za transparentnost in ponovljivost izvajanja statistične produkcije. 
SURS vodi dokumentacijo standardizirano že nekaj let. V prihajajočem srednjeročnem obdobju bo vsa 
zdajšnja dokumentacija prenesena v nespremenjeni obliki na skupno mesto, na katerem se bo v 
prihodnje vodila tudi nova dokumentacija. Za vodenje te se bo pripravila nova predloga; ta bo vključevala 
tudi v preteklih letih sprejete mednarodne standarde za vodenje dokumentacije posameznih faz 
statistične produkcije; teh zdajšnja predloga ne vključuje. Skrbniki procesov bodo za vsako fazo 
statistične produkcije pripravili predloge, na podlagi katerih bodo dokumentirali za izvedbo teh faz 
uporabljene postopke. Nova pravila za vodenje dokumentacije bodo poudarjala načelo čim večje 
racionalizacije in ob tem izogibanje nepotrebnemu podvajanju. Vsa nova dokumentacija za vsa 
raziskovanja se bo vodila po prenovljeni predlogi.   

 

4.3 Pregledi kakovosti celotne procesne verige, vključno z informacijsko varnostjo, 
bodo postali osnova za stalen način izboljšav (notranje presoje) 

Na SURS že nekaj časa obstaja zamisel o uvedbi notranjih presoj (ang. audits). Te bodo postale osnova 
za sistematično standardizacijo in modernizacijo statističnih procesov pri posameznih raziskovanjih. 
Podlaga za omenjene aktivnost sta dokument Smernice kakovosti in splošni statistični procesni model, ki 
ga je SURS sprejel v iztekajočem se srednjeročnem obdobju. Za ta namen se bodo analizirale dobre 
prakse pri izvajanju notranjih presoj v drugih statističnih uradih ter pri drugih izvajalcih dejavnosti državne 
statistike.  
Pripravili se bodo postopki, vključno s kontrolnim(i) listom(i), za izvajanje notranjih pregledov celotne 
procesne verige. Pri tem bo poseben poudarek namenjen pregledom ravnanja z zbirkami osebnih 
podatkov z vidika informacijske varnosti. 
Pripravil se bo samoocenitveni vprašalnik, s katerim se bo opravil prvi korak pri pregledu kakovosti v 
izvedbi statističnega raziskovanja.   
Vodstvo SURS-a bo imenovalo skupino, ki bo izvajala notranje preglede. Člani te skupine bodo za 
tovrstno aktivnost predhodno ustrezno usposobljeni.  
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Pripravil se bo akcijski načrt statističnih raziskovanj oz. vsebinskih področij, pri katerih bo v posameznem 
letu opravljen notranji pregled. Na podlagi ugotovitev se bo izdelalo poročilo s priporočili za izboljšanje oz. 
odpravo pomanjkljivosti.  

 

4.4 Razbremenitev poročevalskih enot s koordiniranim vzorčenjem 
SURS bo tudi v prihajajočem srednjeročnem obdobju še naprej razbremenjeval poročevalske enote z 
uporabo administrativnih podatkovnih virov. Podatke o vsebinah, ki jih ti viri ne vsebujejo, bo moral SURS 
pridobiti neposredno od poročevalskih enot. Pri tem bo nadgradil v zadnjih letih pridobljene izkušnje pri 
usmerjenem (nadzorovanem) vključevanju poročevalskih enot v sezname za poročanje.  
Pri poslovnih statistikah se bo analiziralo poskusno uvedeno koordinirano vključevanje poročevalskih enot 
v vzorčna raziskovanja (raziskovanja, pri katerih se poročevalske enote izberejo na podlagi 
verjetnostnega vzorca). Analiza bo vključevala tudi oceno o razbremenitvi poročevalskih enot.   
Sistem koordiniranega (usmerjenega) vzorčenja (vključevanja poročevalskih enot v statistična 
raziskovanja) temelji na skupnem vzorčnem okviru; ta je osnova za vsa statistična raziskovanja. Osnovno 
ogrodje za osveževanje vzorčnega okvira je poslovni register. Postopki za gradnjo vzorčnega okvira se 
bodo izboljševali z vključevanjem rezultatov projekta za vzpostavitev statističnega poslovnega registra.  
Postopki za izbor poročevalskih enot po načelu koordiniranega vzorčenja se bodo izboljševali; pravila za 
segmentacijo poročevalskih enot se bodo poenotila glede na velikost in njihovo pomembnost; upoštevali 
se bosta enakomerna obremenitev poročevalskih enot in težavnost vprašalnikov za izpolnjevanje. IT-
rešitev za izbor poročevalskih enot se bo nadgradila tako, da bo mogoče enake postopke uporabiti pri čim 
več statističnih raziskovanjih in da bodo ti v čim večji meri avtomatizirani.   
Vključevanje poročevalskih enot pri poslovnih statistikah se bo izvajalo centralizirano. Pri verjetnostnem 
izboru se bodo redno preverjali vzorčni načrti, in sicer z namenom, da se optimizirajo glede na 
stratifikacijo, ravni objavljanja, pregled uporabe administrativnih virov, velikosti vzorcev. Načrtovanje 
vzorčnih načrtov se bo izboljšalo, izbori se bodo optimizirali tudi s tem, da bodo enote opazovanja, 
izbrane eno leto vnaprej.  
 

4.5 Urejanje neodgovora s pripravo akcijskega načrta statističnih raziskovanj 
Trend zviševanja stopnje neodgovora je pri slovenskih statističnih raziskovanjih primerljiv z dogajanji na 
statističnih uradih v drugih državah. Tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju bo SURS nadaljeval 
aktivnosti za zmanjševanje stopnje neodgovora; instrumenti za statistično poročanje se bodo redno 
preverjali in prilagajali populaciji opazovanja. Pri vseh statističnih raziskovanjih se bo redno preverjal 
seznam poročevalskih enot, ki ne sporočajo podatkov. Vzpostavljeni bodo mehanizmi, po katerih se bodo 
redno preverjali stalni neporočevalci, njihova ustreznost za vključitev v statistična raziskovanja in razlogi 
za neporočanje. Na podlagi opravljenih analiz se bodo izboljševali postopki za izdelavo okvirov populacij 
opazovanja.   
Postopki za prilagajanje statističnih ocen zaradi neodgovorov bodo vključeni v vsa statistična 
raziskovanja; uporabljena bo najprimernejša metoda glede na vsebino statističnega raziskovanja, 
frekvenco poročanja in populacijo opazovanja. IT-rešitve za uteževanje in vstavljanje manjkajočih 
vrednosti se bodo izboljševale, postopki se bodo standardizirali, tako da jih bo mogoče v čim večji meri 
izvajati avtomatizirano in da jih bo mogoče uporabiti pri čim več statističnih raziskovanjih.  
Redno se bodo preverjali vzorčni načrti, predvsem z vidika optimizacije potrebne velikosti vzorcev. Za 
vsako posamezno statistično raziskovanje  se bodo določile ciljne vrednosti stopnje neodgovora glede na 
populacijo in ključne spremenljivke.     
 

4.6 Standardizacija in racionalizacija procesa statističnega poročanja 
Sporočanje podatkov se bo v čim večji meri prilagodilo poročevalskim enotam, da bo zanje čim bolj  
preprosto. Za večino raziskovanj, v katerih se podatki pridobivajo neposredno od poročevalskih enot, bo 
omogočeno e-poročanje. Pri tistih statističnih raziskovanjih in tistih poročevalskih enotah, pri katerih e-
poročanje ne bo uporabljeno, bodo statistični vprašalniki prilagojeni za optično branje.  
Vprašalniki se bodo redno pregledovali z vidika standardizacije in optimizacije ter z vidika števila 
spremenljivk. Zbiranje istih spremenljivk v več statističnih raziskovanjih bo usmerjeno k poenotenju in se 
bo izvajalo enotno. To bo olajšala nadgradnja baze vprašalnikov, vprašanj in spremenljivk, ki je bila 
vzpostavljena v sistemu za e-poročanje. Z vprašalniki se bodo zbirale le tiste spremenljivke, ki jih ni oz. 
ne bo mogoče dobiti iz administrativnih podatkovnih virov. 
Sedanji standardizirani postopki za obveščanje poročevalskih enot o njihovem vključevanju v statistična 
raziskovanja se bodo izpopolnili; zgibanke, ki jih SURS zdaj pripravlja kot povratne informacije za 
poročevalske enote, se bodo posodobile. Z njimi želi SURS dodatno spodbudi poročevalske enote k 
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sodelovanju in posredovanju podatkov. Omenjene zgibanke vključujejo informacije o statističnih rezultatih 
in o delu SURS-a. Pri postopkih za opominjanje zaradi neporočanja se bo upoštevala tudi specifičnost 
posamezne poročevalske enote. Zahvala za sodelovanje bo postala stalna praksa.   
 

4.7 Preverjanje standardov 
Skrbniki procesov in določenih podprocesov bodo skrbeli za uveljavitev ustreznih standardov za 
podprocese. Spoštovanje sprejetih standardov se bo redno preverjalo; to bo omogočalo sistematično 
izboljševanje postopkov po utečenih standardih, omogočalo pa bo tudi zaznavanje manjkajočih 
standardov. 

 
 

5. Zbiranje podatkov in sodelovanje s skrbniki podatkovnih virov 
5.1 Optimizacija procesa in organizacije zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev 
Zbiranje podatkov z anketiranjem oseb in gospodinjstev je za SURS s finančnega vidika velik strošek. 
Anketiranje se zaradi posebne narave dela izvaja pretežno s pomočjo zunanjih sodelavcev, kar je z vidika 
sprememb v pravnih predpisih, ki urejajo trg dela in zaposlovanje v javnem sektorju, lahko precej 
občutljivo.  
Organizacija zbiranje podatkov z anketiranjem oseb in gospodinjstev je kompleksen proces, in udeleženi 
v njem se nenehno spopadajo z izzivom, kako pravočasno pridobiti kakovostne podatke. SURS uporablja 
za zbiranje podatkov z anketiranjem oseb in gospodinjstev ustaljeno tri metode, in sicer računalniško 
podprto terensko anketiranje, računalniško podprto telefonsko anketiranje in poštno anketiranje. V 
omenjenih oblikah se pri nekaterih anketnih raziskovanjih uporablja tudi kombinirani način anketiranja, in 
sicer po modelu od cenejše metode anketiranja k dražji.  
SURS bo za ohranitev kakovosti zbranih podatkov optimiziral zdajšnje utečene procese anketiranja in 
posodobil organizacijo zbiranja podatkov z anketiranjem: prilagodil bo delovne procese in vpeljal 
naprednejše rešitve zbiranja podatkov, tudi spletno metodo anketiranja. Proučil bo tudi možnosti, da bi 
anketiranec lahko sam izbral zase najustreznejšo metodo anketiranja oz. posredovanja podatkov SURS-u.  
V zadnjem desetletju je na voljo vse več podatkov iz administrativnih virov. SURS uporabo 
administrativnih virov že nekaj let postopno uspešno vključuje v anketna raziskovanja oseb in 
gospodinjstev. Tudi v prihodnje si bo prizadeval, da bo z neposrednim anketiranjem pridobil le tiste 
podatke, ki jih ni mogoče pridobiti na drugačen način; pri tem bodo upoštevane dobre izkušnje, 
pridobljene ob izvedbi nekaterih statističnih raziskovanj, npr. z registrskim popisom prebivalstva, s 
kmetijskim popisom. Postopki vključevanja administrativnih virov bodo standardizirani in izdelani tako, da 
se bodo lahko uporabili pri več anketnih raziskovanjih.  
Tveganje nezmožnosti izvedbe zbiranja podatkov zaradi sprememb v pravnih predpisih, ki urejajo trg dela 
in zaposlovanje v javnem sektorju, bo SURS omejeval z dosledno pripravo scenarijev za izvedbo 
anketiranja z različnimi izvajalci (npr. vsakokratno preverjanje finančnih posledic glede na zunanje ali 
notranje izvajalce).  
SURS bo posodobil tudi postopke pridobivanja anketarjev, vzpostavil bo kakovostno mrežo telefonskih in 
terenskih anketarjev ter vpeljal sodobnejše oblike podpore pri anketiranju in nadzora nad anketiranjem. 
Posebna skrb bo namenjena tudi izobraževanju anketarjev; to bo poleg seznanitve z vsebino anket, z 
varstvom osebnih podatkov, s pristopom do anketirancev in uporabe IT-orodij za anketiranje vsebovalo 
tudi postopke za redno osveževanje pridobljenih znanj (ta sestavina izobraževanja pomeni pomemben 
vidik za kakovostno opravljanje anketiranja). 

 

5.2 Optimizacija procesa in organizacije sodelovanja s podjetji  
Aktivnosti pri sodelovanju s podjetji so bile še v tem srednjeročnem obdobju razpršene po SURS-u. Po 
reorganizaciji organizacijske enote za zbiranje podatkov in povečanju kompetenc zaposlenih na tem 
področju SURS načrtuje optimizacijo procesa, in sicer z vzpostavitvijo enotne vstopne točke za podjetja, 
tj. mesta, od koder bodo ta lahko na enem mestu dobila kar največ informacij. Izvajanje tega je omogočil 
tudi nov sistem adresarjev; zdaj je namreč iz njega razvidno, v katera raziskovanja so podjetja vključena. 
Za zagotavljanje kakovosti bo SURS skrbel s stalnim izboljševanjem kompetenc zaposlenih. 
Z uvajanjem novih postopkov in procesov (e-poročanje, polavtomatsko urejanje, aplikacija za kontaktni 
center) bo SURS standardiziral in optimiziral tudi celoten proces dela in posledično tudi prilagajal svojo 
organizacijo.  
SURS bo optimiziral pretok tiskanih vprašalnikov, da se bo kar najbolj izenačil čas od sprejema 
vprašalnika do izvedbe kontrole za tiskane vprašalnike in sprejema podatkov prek e-poročanja.  
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5.3 Razvoj procesa in organizacije prevzema administrativnih virov s poudarkom na 
informacijski varnosti 

Pri prevzemanju administrativnih virov podatkov so tehnični postopki prilagojeni instituciji, od katere 
SURS prevzema podatke. Tehnične načine prevzema podatkov bo SURS kar najbolj poenotil. Na 
intranetu bo dostopna vedno osvežena evidenca administrativnih virov.  
SURS bo vzpostavil tudi vstopno-izstopno točko za izmenjavo podatkov s pooblaščenimi izvajalci 
dejavnosti državne statistike.   
Poenotenje postopkov bo omogočilo takojšno in dosledno kontrolirano prevedbo osebnih podatkov v 
statistični identifikator (SID) oz. njihovo brisanje že pri vhodu, če ne bo nadaljnjih potreb po njih. V 
nadaljnji statistični proces bodo z vstopne točke vstopali samo zaščiteni osebni podatki. Za izjeme bo 
pripravljeno posebno, strožje varovano okolje. 

 

5.4 Novi viri podatkov: zasebne baze podatkov, socialna omrežja idr. 
SURS bo raziskal obstoj in potem možnosti prevzemanja obstoječih zasebnih baz podatkov, ki nastajajo 
z drugimi nameni in zato ne obremenjujejo dajalcev podatkov. Tovrstni viri nastajajo na področjih cen, 
zaposlovanja, proizvodov, razvoja in demografije (glej Exploiting BIG DATA for policy, dokument OECD 
STD/CSTAT(2012)2). Pri iskanju tovrstnih virov podatkov bo SURS-ov Sektor za zbiranje podatkov 
sodeloval z vsebinskimi sektorji. Za vsak podatkovni vir bo poleg vzpostavitve novih načinov zbiranja 
treba preveriti metodološko ustreznost in izvesti prilagoditev postopkov, ki jih izvajamo ob prevzemanju 
novega administrativnega vira. Pri prevzemanju teh virov bo znotraj SURS-a vzpostavljen sistem 
ustrezne zaščite prenosa in obdelave podatkov, ki bo skladen s strategijami SURS-a na teh področjih.  
 

5.5 Koordiniranje urejanja administrativnih virov in odprave administrativnih ovir ter 
zagotavljanje stabilnosti naslonitve na administrativne vire 

Za enotno urejene administrativne vire je smiselno že pri vhodu ugotoviti in popraviti napake, ki bi v 
poznejših delih procesa onemogočile povezovanje med različnimi podatkovnimi viri. Pri urejanju 
administrativnega vira bo SURS vzpostavil obveščanje upravljavca podatkovnega vira o odkritih 
sistematičnih napakah iz enotne točke in opozarjanje na  morebitno neosveženost ali zastarelost 
nekaterih podatkov.  
Prek enotne vstopne točke bo vzpostavljeno redno komuniciranje z upravljavcem administrativne zbirke, 
da bo SURS pravočasno seznanjen z morebitnimi spremembami administrativnega vira. Z vzpostavitvijo 
terminske preglednice prevzema administrativnih virov na intranetnih straneh SURS se bo izboljšala tudi 
interna komunikacija na SURS-u. 
Poleg poudarjenega komunikacijskega vidika bo ena izmed nalog vstopne točke tudi skrb za redno 
preverjanje in obnavljanje vsebine dogovorov in tehničnih protokolov. 
Glej tudi točko 3.3. 
 

5.6 Motiviranje poročevalskih in enot opazovanja za statistično poročanje 
Motiviranje podjetij in sodelovanje  z njimi bo SURS gradil s krepitvijo zaupanja podjetij oz. poročevalskih 
enot v SURS. SURS bo v komuniciranju z enotami te seznanil, kako lahko storitve, ki jih nudi SURS, 
koristno uporabljajo pri svojem delovanju. Komuniciranje bo potekalo na različne načine, npr. po telefonu 
ob rednem mesečnem raziskovanju, z dopisi (tudi s pohvalami) pri rednem (večletnem) sodelovanju ali z 
zahvalami ob zaključku sodelovanja), z obiski pri enotah, s pripravo dodatnih analiz podatkov 
(benchmark) na izbranem področju, ob nudenju pomoči pri iskanju podatkov, ki jih enota potrebuje, ipd. 
SURS bo aktivno iskal, analiziral in uporabljal nove možnosti spodbud za podjetja. 
Različne aktivnosti so tudi različno zahtevne po porabi virov, zato bo treba pri komuniciranju upoštevati 
tudi, katero vrsto komunikacije izbrati glede na pomembnost enote pri raziskovanju. Za komuniciranje s 
ključnimi enotami bo SURS sestavil skupino visoko usposobljenih in kompetentnih strokovnjakov, ki bodo 
te enote tudi osebno obiskali in se dogovorili o možnostih in načinih za posredovanje podatkov (glej tudi 
točko 3.2 – profiliranje). SURS bo aktivnosti razvijal sproti glede na potrebe in zahteve poročevalskih enot 
ter svoje zmožnosti.  

 

5.7 Sprejem in komuniciranje z viri prek enotne kontaktne točke 
Pri zbiranju podatkov od podjetij trenutna organiziranost dela na vhodnem delu po raziskovanjih ni več 
optimalna in ne omogoča poenotenega sledenja hitrim spremembam v enotah. Da bo SURS lažje 
komuniciral s poročevalskimi enotami in na njim enostavnejši način, bo smiselno uvesti t. i. enotno 
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kontaktno točko, ki bo sprejemala klice in dopise enot ter z enotami sodelovala v zvezi s poročanjem. 
Organizacijska enota bo drugim notranjim organizacijskim enotam nudila tudi pomoč pri pripravi prijaznih 
dopisov za poročevalske enote, pripravljala bo obiske k enotam in izvajala dodatne aktivnosti glede 
obveščanja in informiranja enot. 
Točka bo omogočala tudi enostavnejši dostop do pomembnejših informacij o podjetjih tudi za zaposlene 
SURS. Tako bo lažje oblikovati vprašalnike »po meri« enote. 
V načrtu je, da bodo dolgoročno vse vstopne točke konvergirale v eno točko s standardiziranimi principi 
aktivnosti, ki jih bo SURS razvil v okviru enotne kontaktne točke. 
 
 
6. IKT- podpora  
6.1 Neprekinjena podpora delovnemu procesu po načelu stroški/koristi 
SURS bo z učinkovitim upravljanjem informacijsko-komunikacijske infrastrukture in tehnologije zagotavljal 
stalen razvoj, visoko razpoložljivost in hitro odzivnost informacijske infrastrukture in tehnologije v podporo 
učinkoviti informatizaciji in kakovostnemu izvajanju celotnega statističnega procesa. Za zagotavljanje 
neprekinjene podpore delovnemu procesu bo SURS ob upoštevanju sprejete politike varovanja 
informacij: 

- skrbel za pravilno izbiro in z javnim naročanjem izvedeno nabavo primerno kakovostne 
informacijsko-tehnološke infrastrukture; 

- zagotavljal vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema na osnovi nadaljnje virtualizacije 
strežnikov; 

- določil in izločil morebitne točke izpada (single point of failure) informacijskega sistema; 
- redno izdeloval in pregledoval varnostne kopije in izvajali testne simulacije povrnitev podatkov; 
- učinkovito obvladoval zaznane incidente in grožnje; 
- redno vzdrževal vse gradnike informacijskega sistema in skrbel za njegovo posodabljanje; 
- vzpostavil rezervno lokacijo za potrebe delovanja varnega podatkovnega centra; 
- integriral rešitve ePoslovanja (eRačuni), razvite v okviru državne uprave, v svoj poslovni proces. 

 

6.2 Uvajanje mednarodno primerljivih, modularnih in procesno integriranih orodij  
Spremembe v realnem in statističnem svetu med drugim zahtevajo večjo prilagodljivost, hitro odzivnost, 
iskanje novih statističnih produktov in načinov njihovega izkazovanja (diseminacije), obravnavo 
alternativnih virov podatkov, pregledno delo ter kakovostne in pravočasne rezultate. Celovita integracija 
poslovnih procesov bo vplivala na večjo učinkovitost, boljšo dokumentiranost, racionalnejše informacijske 
sisteme in s tem tudi povezano enostavnejše nadgrajevanje potrebnih funkcionalnosti. 
SURS bo za sprejemanje odločitev ob uvajanju novih informacijskih rešitev in programskih orodij 
vzpostavil sistem postopkovnega odločanja; ta bo temeljil na funkcionalni in finančni učinkovitosti 
posameznega orodja ne glede na njegov poslovni ali licenčni model. Pri tem bodo upoštevana načela 
gospodarnosti, neodvisnosti, izmenljivosti podatkov, prilagodljivosti in ponovne uporabe kode ter varnosti. 
Ker so identični poslovni procesi v različnih vsebinskih področjih in v različnih institucijah dokaj pogosto 
podprti z različnimi informacijskimi rešitvami, bo SURS pri uvajanju upošteval naslednje usmeritve: 

- razvoj modularnega in procesno usmerjenega informacijskega sistema, ki bo skladen z 
mednarodnimi iniciativami, standardi in modeli; 

- uvajanje splošnih standardov in modelov (GSBPM, GSIM); to pomeni, da bodo za posamezne 
faze statističnega sistema identificirani enotni metodološki pristopi in razvite standardne večkrat 
uporabljive komponente (interni projekt za standardizacijo statistične obdelave podatkov), take, ki 
jih bo mogoče med seboj povezovati v procese in nadzirati na podlagi standardiziranih 
mednarodno primerljivih metapodatkov;  

- zagotavljanje lastnega razvoja in uvajanje mednarodnim standardom prilagojenih modulov; to 
vključuje identifikacijo standardnih orodij za posamezne faze statističnega procesa in njihovo 
integracijo. To bo omogočilo tudi pripravo rešitev, ki ne bodo več zahtevale ročnih posegov za 
njihovo izvajanje (zaščita podatkov, časovne vrste, uteževanje). SURS bo vzpostavil stalno in 
usklajeno sodelovanje med področjem splošne metodologije in drugimi infrastrukturnimi področji 
pri razvoju in pripravi standardiziranih postopkov in metodologij, ki bodo osnova za razvoj in 
uvajanje standardnih večkrat uporabljivih računalniških komponent in rešitev v celotnem 
statističnem procesu; 

- tekoče spremljanje, izmenjava in uvajanje že razvitih standardnih modulov (to pomeni spremljanje 
in uvajanje mednarodnih pobud in standardov za razvijanje večkrat uporabljivih standardnih 
modulov statističnega informacijskega sistema); to bo povečalo možnosti za uporabo že razvitih 
modulov v drugih statističnih informacijskih sistemih različnih mednarodnih institucij; 
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- aktivno sodelovanje v mednarodnih projektnih skupinah za razvoj standardov in standardnih 
modulov. Razvoj in uvajanje mednarodno primerljivih, modularnih in procesno orientiranih rešitev 
bosta zahtevala tudi aktivno timsko sodelovanje v mednarodnih projektnih skupinah za razvoj 
standardov in standardnih modulov, zato se bo SURS temu primerno tudi organiziral. 
 

6.3 E-poročanje, vključno s ponudbo spletnega anketiranja oseb in gospodinjstev 
(CAWI), bo v celoti nadomestilo papirne vprašalnike 

Poslovnim subjektom bo SURS v okviru informacijske rešitve eSTAT omogočil elektronsko posredovanje 
podatkov prek spletnih vprašalnikov. Seznam raziskovanj, za katera bo mogoče sporočati podatke 
elektronsko, bo SURS postopoma razširil na vsa primerna raziskovanja, ki so v skladu s strategijo 
uvajanja e-poročanja. 
Na osnovi pridobljenih izkušenj bo sprejeta odločitev o nadaljnjem razvoju sistema e-poročanja in s tem 
povezani informacijski rešitvi, ki bo uporabniško prijazna in katere arhitektura bo morala izhajati iz 
modularnosti in enostavnega nadgrajevanja funkcionalnosti. Pri tem bo SURS: 

- standardiziral in avtomatiziral postopke; 
- personaliziral vprašalnike glede na podatke, ki jih od poslovnega subjekta SURS še ne bo pridobil 

(združevanje vprašanj več vprašalnikov, sprašujemo le tisto, česar ne moremo izvedeti drugače, 
na drug način); 

- vpeljal postopke selektivnega avtomatskega urejanja podatkov in usmerjenosti na zbrane 
podatke ključnih poročevalskih enot; 

- omogočil poročevalskim enotam paketni prenos podatkov. 
Za e-poročanje oseb in gospodinjstev, ki še nimajo možnosti za izpolnjevanje spletnih vprašalnikov, bomo 
pripravili koncept rešitve, ki bo sestavljen  iz tehničnega (aplikacija, IT- infrastruktura) in organizacijskega 
dela (pristopi, procesi, standardizacija vprašalnikov in postopkov). Rešitev bo zasnovana tako, da bosta 
mogoči nadgradnja funkcionalnosti in uvedba sistema za zbiranje podatkov na več načinov. 
Pri tem bo treba: 

- določiti metodološke zahteve (različni načini anketiranja, združevanje in izmenjava podatkov) in 
tehnične zahteve (programska in strojna oprema, varnost); 

- določiti organizacijske zahteve (proces) za izvajanje zbiranja podatkov na več načinov. 
 

6.4 Standardizacija vhodnih baz podatkov 
V skladu s sprejeto usmeritvijo si bo SURS prizadeval za poenotenje oz. standardizacijo vsebin med 
posameznimi statističnimi raziskovanji, katerih rezultat bodo poenoteni vhodni podatki, preneseni v 
podatkovno/-e bazo/-e; tam bodo po zaključku dogovorjenih postopkov pripravljeni za nadaljnjo uporabo. 
SURS bo izvedel standardizacijo vhodnih baz podatkov – v vhodni bazi bodo združeni podatki iz 
primarnih virov (e-poročanje, papirni vprašalniki) in sekundarnih virov (administrativni viri) – s tako 
podatkovno arhitekturo, ki bo omogočala večjo heterogenost in bo dovolj robustna ter neobčutljiva za 
različne vsebine, vrste virov, kontrol in procesov (npr. vstavljanje, urejanje podatkov). Zagotavljala bo 
potrebne osnovne funkcionalnosti in bo nadgradljiva.   
Za dosego tega bo SURS proučil in pripravil potrebna vsebinska navodila, procese, organizacijski potek in 
tehnološko rešitev – ob vsem bo upošteval politiko varovanja informacij. 
 

6.5 Nadaljnji razvoj podatkovnih skladišč in storitev posredovanja mikropodatkov 
raziskovalcem 

Na SURS-u je vzpostavljenih že nekaj podatkovnih skladišč po posameznih raziskovanjih, ki v povezavi z 
orodji za analitično obdelavo podatkov omogočajo vsebinskim metodologom optimalnejše delo (npr. 
samostojne analize, priprava določenih ad hoc agregatnih izpisov). Zaradi dobrih izkušenj z gradnjo in 
uporabo podatkovnih skladišč bo SURS taka podatkovna skladišča razvijal in gradil še naprej.  
Za učinkovitejše in optimalnejše delo pri pripravi takih podatkovnih skladišč bo SURS prednostno razvijal 
splošne rešitve za pripravo potrebnih programov, npr. za kreiranje in polnjenje ter osveževanje tabel, 
pogledov, izvedbo kontrol, izračun izvedenih spremenljivk.  
SURS bo sledil priporočilom za postavitev podatkovnega skladišča poslovnih statistik; to naj bi bilo v 
okviru projektov ESSnet pripravljeno do konca leta 2013. 
Informacijski sistem, namenjen zunanjim raziskovalcem za oddaljeni dostop do podatkov, bo SURS v 
skladu s potrebami in tehnološkimi trendi ter ob upoštevanju dobrih praks nadgradil z vidika strojne in 
programske opreme. Cilj bo učinkovita informacijska rešitev, ki bo v največji meri zadovoljila vse vpletene 
deležnike. 
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Za raziskovalce se pripravljajo datoteke, ki ne smejo vsebovati osebnih identifikacijskih podatkov (lahko 
pa vsebujejo statistični identifikator − SID), matične številke podjetja (MŠ) ali registrske številke 
zavezanca (RŠZ, dodeli ZZZS). Za učinkovitejšo pripravo podatkov za raziskovalce se bo pripravila nova 
aplikacija z več funkcionalnostmi. Pred tem bo treba pregledati mogoče vire in njihovo vsebino (predvsem 
za osebne podatke, MŠ, RŠZ) in se dogovoriti o procesu priprave podatkov, o dovoljeni vsebini končnih 
datotek ter o organizaciji.  
 

6.6 Uporaba odprtokodnih orodij in rešitev 
Pri iskanju možnosti za uvajanje odprtokodnih orodij in rešitev bo SURS posamezne odločitve o morebitni 
uvedbi sprejemal na osnovi njihovih prednosti in slabosti ter glede na njihovo učinkovitost pri izrabi 
podatkovnih virov. Zato bo SURS: 

- aktivno spremljal razvoj odprtokodnih orodij (R, Libre Office, JobScheduler); 
- pred nakupi programske opreme preverjal možnost uporabe odprtokodnih alternativ; 
- testiral odprtokodne operacijske sisteme in rešitve na strežnikih; 
- uvajal odprtokodna orodja načrtno in racionalno glede na potrebne vložke in dejansko preverjene 

koristi. 
 

6.7 Podpora novim diseminacijskim kanalom komuniciranja z uporabniki – 
vključevanje SURS-a v semantični splet 

Slaba integracija poslovnih procesov je tudi zaradi neusklajenih metapodatkov velikokrat glavni razlog za 
slabo učinkovitost pri izkazovanju rezultatov. Aktualne spremembe v svetu od nas zahtevajo večjo 
prilagodljivost, predvsem z omogočanjem uporabe statističnih rezultatov v bolj strukturirani obliki, taki, ki 
bi omogočala preprosto povezovanje različnih podatkovnih virov. Zato bomo zaznane oz. primerne open 
data in linkeddata pobude obravnavali kot nove priložnosti pri izkazovanju rezultatov.  
Mobilne aplikacije, ki bodo za komunikacijo uporabljale spletne storitve, bo SURS razvijal na 
odprtokodnih razvojnih platformah. 
 

6.8 Sledljivost procesov 
SURS bo aktivno nadaljeval izvajanje procesov in postopkov, ki bodo zagotavljali sledljivosti procesov in 
s tem tudi neposredno povezano sledljivost dostopov do podatkov, in ob tem upošteval sprejeto 
varnostno politiko. Zato bo SURS v okviru tehnoloških možnosti nadaljeval proaktivno spremljanje 
dostopov do podatkov na datotečnem strežniku. Prav tako bo nadaljeval aktivni razvoj sistema, ki skrbi za 
arhiviranje revizijskih sledi na podatkovnih strežnikih Oracle.   
Sproti osveževan seznam podatkovnih virov bo omogočal, da bo dostop do teh zbirk lahko centralno 
urejen.    
SURS bo razvil namensko informacijsko rešitev, ki bo omogočala centralno upravljanje dostopov, 
avtomatsko generiranje zahtevkov tehničnim skrbnikom ter podporo ob kadrovskih spremembah s 
stališča pristopa do podatkovnih zbirk. Omogočala bo, da  se bo posodabljala centralna evidenca 
podatkovnih virov, vsebinskim skrbnikom bo omogočen hiter pregled nad dostopi do njihovih virov. 
 
 
7. Varovanje informacij  
Varovanje informacij je eden najpomembnejših elementov, ki vpliva na ugled SURS-a in na zaupanje 
poročevalskih enot in uporabnikov. Varovanje informacij temelji na zakonodaji, mednarodnih priporočilih 
za izvajanje državne statistike in na etičnem kodeksu.  
Celostno varovanje informacij izvaja SURS na naslednjih ravneh:  

• Strokovno izobražen kader, ki se zaveda pomena varstva podatkov in statistične 
zaupnosti, deluje kakovostno in enotno (glej točko 1.2). 

• Statistično zaščiteni agregirani statistični podatki in mikropodatki ne razkrivajo enot 
opazovanja.  
Odbor za varstvo podatkov (OVP) usklajuje aktivnosti, ki omogočajo posredovanje agregiranih 
statističnih podatkov in mikropodatkov za raziskovalni namen z optimalno informacijsko 
vrednostjo, in sicer tako, da je ob tem upoštevano načelo statistične zaupnosti. Glej tudi točki 2.3 
in 4.1. OVP skrbi za preglednost procesov, ki so povezani s statistično zaupnostjo, in za 
uniformiranost delovanja SURS-a na tem področju.  
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SURS bo vpeljeval anonimizacijo osebnih podatkov v celoten statistični proces in izvajal 
učinkovito zavarovanje osebnih podatkov (glej tudi točko 4.1). 

• Organizacijska pravila in postopki, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do podatkov in 
zagotavljajo stalno izboljševanje sistema. 
SURS vzpostavlja kulturo nenehnega prilagajanja spreminjajočim se potrebam po varovanju 
informacij in izkorišča izboljšane možnosti, ki jih nudi razvoj informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Upravljanje varovanja informacij temelji na različnih deležnikih SURS-a, podprto je z 
organizacijskimi pravilniki in postopkovnimi pravili. Z varnostno politiko se predpisujejo način dela 
v poslovnih prostorih, pri izmenjavi podatkov, delo s posebej občutljivimi podatki, pravice dostopa 
do podatkov, sledljivost dela s podatki, pregledovanje in nadgrajevanje sistema (glej tudi 4.3). Z 
upoštevanjem določb pravilnikov se preprečujejo nepooblaščena uporaba, spreminjanje in 
uničenje podatkov, določajo se arhiviranje, organizacija odločanja o posredovanju mikropodatkov 
in zagotavljanje statistične zaupnosti, zaščita spletne strani, spremljanje varnostne občutljivosti in 
predlaganje ukrepov, izobraževanje zaposlenih, ukrepanje zaposlenih ob sumu nepooblaščenega 
dostopa do podatkov in upravljanje predlogov zaposlenih. Sistem upravlja Odbor za sistem 
upravljanja varovanja informacij (OSUVI).  
SURS bo stalno ocenjeval spreminjajoče se varnostne zahteve in se prilagajal spreminjajočim se 
razmeram. Tudi v prihodnje bo izpolnjeval temeljna načela krovne varnostne politike in pravila 
stroke ter vpeljeval določila iz pripadajočih pravilnikov v vse statistične procese. 

• Tehnični ukrepi povečujejo informacijsko varnost. 
Tehnični ukrepi pomenijo IT-operacionalizacijo organizacijskih ukrepov pri izmenjavi podatkov, pri 
delu s posebej občutljivimi podatki, s pravicami dostopa do podatkov, pri sledljivosti dela s 
podatki, pri preprečevanju nepooblaščene uporabe, spreminjanja in uničenja podatkov, pri 
arhiviranju in zaščiti spletne strani (glej točko 6.8).    

• Primerno urejeni poslovni prostori.  
SURS deluje v stavbi na Litostrojski 54, v prostorih, ki so ustrezni za varno delo s podatki. Stavba 
zagotavlja pristopno kontrolo, tj. nadzorovan dostop do poslovnih prostorov. Varni podatkovni 
center, v katerem se nahajajo vsi informacijski viri SURS-a, je ustrezno varovan pred 
nepooblaščenim dostopom in zunanjimi vplivi.  
 

 
8. Izkazovanje statističnih podatkov in komuniciranje z različnimi javnostmi 
8.1 Enostavnejši in preglednejši dostop do podatkov državne statistike 
SURS bo omogočil uporabnikom podatkov državne statistike enostavnejši dostop do teh podatkov. 
Izkazovanje statističnih podatkov – to zdaj poteka tako, da vsak izvajalec dejavnosti države statistike 
objavlja podatke na svojem spletnem portalu – se bo preusmerilo tako, da bodo vsi podatki dostopni na 
enem (virtualnem) mestu. V času, ko je vedno več podatkov vsebinsko presečnih, uporabniki pa 
potrebujejo za celovitejše razumevanje pojava poleg osnovnega podatka tudi vsebinsko sorodne 
podatke, postaja táko izhodišče nujno. V središču aktivnosti bo zagotavljanje spletnih strani pooblaščenih 
izvajalcev dejavnosti  državne statistike z enotno vsebino državne statistike, skupnega koledarja objav, 
vsebinsko enakih in na enak način dostopnih metapodatkov, skupnega vizualiziranja podatkov za celoten 
sistem državne statistike. Pooblaščeni izvajalci državne statistike bodo poleg svojih logotipov uporabljali 
tudi logotip državne statistike. SURS bo podatke in načina dostopa do njih tudi ustrezno promoviral in pri 
tem komuniciral z uporabniki.   
Do pregledneje prikaznih podatkov državne statistike bodo uporabniki tako dostopali hitreje, obseg 
uporabe podatkov se bo povečal, posledično se bosta povečala prepoznavnost in ugled celotnega 
sistema državne statistike.   
 

8.2 Nova sodobna spletna stran, nove statistične metode prikazovanja podatkov, 
grafična odličnost 

Prenova spletne strani v dobi vedno intenzivnejše uporabe statističnih podatkov, usmeritve družbe v 
pospešeno komuniciranje, hitro se razvijajočih tehnoloških in komunikacijskih zmožnosti je stalnica. 
SURS bo spletno stran nenehno prilagajal spreminjajočim se uporabniškim potrebam, možnostim za 
dostopanje do podatkov, jasnosti in enostavnosti iskanja in uporabe podatkov in grafični odličnosti, več bo 
ikonografije, toplejših barv, različnih oblik pisav za poudarjanje bistvenih izsledkov. 
Na spletni strani bodo objavljeni tudi podatki, analizirani in prikazani z novimi metodami, SURS bo tudi 
tako omogočal pridobivanje informacij o stanju in prihodnosti družbe, okolja in gospodarstva. Poseben 
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poudarek bo namenjen prostorski dimenziji podatkov. Vse novosti bodo ustrezno promovirane in javnost 
bo o njih ustrezno obveščena.  
Enostavno iskanje podatkov in informacij, vizualna odličnost in različni načini prikaza podatkov, tudi tistih 
na nižjih teritorialnih ravneh, bodo povečali obseg uporabe podatkov in dvigovali obveščenost 
uporabnikov statističnih podatkov. 
 
8.3 Povečanje števila presečnih in aktualnih objav, revizije nekaterih publikacij, 

povečano število novih izdelkov in diseminacijskih kanalov 
SURS bo upravljal ravnovesje med pravočasnostjo objav kratkoročnih podatkov in celovitostjo objav 
strukturnih podatkov. Pripravljale se bodo tudi t. i. tematske spletne novice s (presečno) vsebino z 
različnih statističnih področij, tudi tistih, za katera so odgovorne druge za izvajanje državne statistike 
pooblaščene ustanove. Take novice bodo pomenile tudi hiter odziv SURS-a na dogodke v družbi, na 
neustrezna ali napačna tolmačenja statističnih podatkov ali na prezrtje teh v javni razpravi. Dotikale se 
bodo tudi področij, ki so oz. bodo pomembna za posameznike in različne družbene skupine.   
Skladno s spreminjajočimi se uporabniškimi potrebami bo SURS revidiral nekatere publikacije (npr. 
Statistični letopis, Slovenijo v številkah), nekatere postavil na nove platforme (e-bralniki). Za promocijo 
statističnih izdelkov in komuniciranje z uporabniki se bodo uporabljali novi načini (Twitter in podobna 
družbena omrežja, spletna stran, prilagojena uporabi mobilnih telefonov), omogočen bo dostop do 
nekaterih podatkov v oblaku v duhu iniciativ, kot so Open Data. Vpeljava standarda SDMX bo bistveno 
olajšala in verjetno tudi povečala obseg izkazovanja statističnih podatkov. 
Povečal se bo obseg uporabe različnih izdelkov, ti pa bodo bolje služili uporabniškim potrebam; 
statistične podatke bodo uporabljale nove uporabniške skupine; posredovanje podatkov mednarodnim 
institucijam bo učinkovitejše. 
 

8.4 Uporaba znanja in izsledkov akademskega okolja, SURS bo skušal pritegniti 
študente (skupaj s profesorji) k sodelovanju kot partnerje (vizualizacija, video) 

Akademsko okolje je vedno pomembno vplivalo na razvoj državne statistike v različnih segmentih 
statističnega procesa. Pomembno vlogo je imelo pred osamosvojitvijo Slovenije, prav tako po njej, le da 
se mu je takrat pridružila še tehnična pomoč mednarodne skupnosti. Akademska sfera je tesno povezana 
s študenti, ti pa so velika uporabniška skupina, skupina, ki dinamično spreminja vzorce komuniciranja in 
načine uporabe podatkov, po drugi strani pa za SURS razmeroma težje dosegljiva v primerjavi z drugimi 
uporabniškimi skupinami. Znanje in ustvarjalnost profesorjev in študentov sta lahko pomemben vir zamisli 
in novih izdelkov, zlasti pri vizualizaciji statističnih podatkov in videu.  
 

8.5 Statistična pismenost  
SURS bo na spletni strani prikazal  pomen statistične pismenosti pri uporabi statističnih podatkov in 
opisal elemente statistične pismenosti, ki vplivajo na razumevanje in uporabo statističnih podatkov, od 
dostopnosti podatkov, metapodatkov, kot so definicije, opisi spremenljivk in drugih metodoloških 
elementov, ocen kakovosti podatkov. Pri prikazu podatkov na spletni strani bodo upoštevane različne 
stopnje statistične pismenosti posameznih uporabniških skupin.  
SURS bo spremljal možnosti za spodbujanje in razvoj statistične pismenosti v svetu in doma. Po sprejetju 
usmeritev o tem bo proučil možnosti za sodelovanje in izvajanje aktivnosti, npr. sodelovanje z 
izobraževalnimi ustanovami, s Statističnim društvom Slovenije.     
Z razvojem statistične pismenosti bodo uporabniki bolje in pravilneje razumeli vsebino statističnih 
podatkov in poznali prednosti in omejitve pri njihovi uporabi. 
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9. Aktivno sodelovanje v ESS in mednarodnem okolju 
9.1 Krepiti zavedanje, da je slovenska državna statistika sestavni del ESS in da na ta 

sistem lahko vplivamo 
SURS in pooblaščeni izvajalci slovenske državne statistike smo del ESS − partnerstva med Eurostatom 
ter nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi, odgovornimi za razvoj, pripravo in 
izkazovanje evropske statistike. V ESS želimo povečati svoj vpliv, in sicer bolj, kot ta lahko izhaja zgolj iz 
števila glasov, ki jih imamo pri formalnem glasovanju. To pa lahko dosežemo samo s krepitvijo svojega 
ugleda z aktivnim delovanjem v ESS, ta pa temelji na znanju in strokovnosti. Tako bo slovenska državna 
statistika dejansko vplivala na sprejemanje odločitev na vseh ravneh odločanja v sistemu, tudi na 
sprejemanje odločitev, ki so ključnega pomena za prihodnost evropske in s tem tudi slovenske državne 
statistike in ki imajo pogosto tudi pomembne finančne posledice. Kot dejaven član mednarodne statistične 
skupnosti pa ne bomo zgolj izpolnjevali formalnih mednarodnih obveznosti, temveč bomo tudi 
enakopraven deležnik pri razvoju statistike na svetovni ravni.  

 

9.2 Dejavno sodelovanje v delovnih telesih 
ESS in mednarodne organizacije na področju statistike delujejo preko sistema številnih  delovnih teles. 
Aktivno delovanje v delovnih telesih pomeni tvorno sodelovanje na sestankih in v strokovnih razpravah 
ter pri pripravi, usklajevanju in sprejemanju pravnih predpisov, mednarodnih standardov, smernic, 
priročnikov in drugih pomembnih dokumentov s področja statistike tako v ESS kot v okviru 
mednarodnih organizacij. Tudi v zaostrenih finančnih razmerah je treba ohraniti ustrezno raven 
sodelovanja, pri tem pa so ključnega pomena skrbno načrtovanje in usklajevanje aktivnosti ter 
pridobivanje sredstev predvsem na mednarodni ravni in ravni EU. Poleg tega bo treba v kar največji 
meri izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije in organizirati določene mednarodne 
aktivnosti v obliki avdio ali video konferenc.   
 

9.3 Priprava izhodišč že od delovnih skupin naprej 
Glavni pogoj za uspešno uveljavljanje naših zahtev je dobra priprava na sestanke; ta vključuje 
poznavanje statističnih vsebin ter postopkov odločanja in delovanja sistema. Za ta namen bo SURS 
oblikoval stališča do predlogov že na najnižji ravni – v okviru obravnave na delovnih skupinah – ter jih 
predhodno uskladili v SURS-u in v okviru državne statistike. Usklajena stališča do posameznih predlogov 
bomo nato uveljavljali na vseh ravneh odločanja (delovne skupine, direktorske skupine, Partnerska 
skupina, Odbor za evropski statistični sistem). Poleg vsebinske priprave izhodišč je ključnega pomena 
tudi dobra koordinacija v okviru SURS-a in med vsemi deležniki v sistemu državne statistike. 
 

9.4 Pridobivanje zavezništev za uveljavitev stališč  
Uveljavljanje stališč bo učinkovitejše, če si bo SURS že pred sestankom zagotovil podporo drugih držav, 
ki imajo podobno mnenje o določeni problematiki. Glavni pogoj za pridobivanje zavezništev so dobro 
sodelovanje z drugimi statističnimi uradi, dobro pripravljena, usklajena in ustrezno utemeljena stališča ter 
tudi vzpostavljena socialna mreža v ESS, ki pogosto temelji na osebnih stikih. 
 

9.5 Sodelovanje s pisnimi prispevki 
Pisni prispevki in drugo aktivno sodelovanje na mednarodnih dogodkih dajejo možnost za predstavitev 
naših znanj, pobud in dobrih praks ter tako povečujejo ugled in prepoznavnost SURS-a ter posledično 
krepijo naš vpliv v ESS in mednarodni skupnosti.  

 

9.6 Prenos znanj in informacij na druge sodelavce SURS-a in znotraj sistema državne 
statistike 

Mednarodno sodelovanje oziroma aktivno delovanje v okviru ESS je predvsem pomemben način 
pridobivanja poglobljenih ali novih statističnih znanj in metod, izmenjava dobrih praks ter pretok 
informacij iz mednarodnega okolja na SURS. Občutno krčenje finančnih sredstev vpliva tudi na 
mednarodno sodelovanje, zato bo prenos tako pridobljenih znanj in informacij na druge sodelavce 
SURS-a in znotraj sistema državne statistike še toliko pomembnejši. Zato bo treba še več pozornosti 
nameniti poročilom, ki jih napišejo vsi udeleženci mednarodnih sestankov in drugih dogodkov po 
zaključku aktivnosti in ki se objavljajo na intranetnih straneh SURS-a, da so tako dostopna vsem 
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zaposlenim. Poleg sestankov, na katerih se neposredno poroča o evropskih sestankih na najvišji ravni, 
bi bilo smiselno uvesti tudi sestanke, na katerih bi se na podoben način poročalo tudi s sestankov 
delovnih skupin in direktorskih skupin, ter organizirati posebne predstavitve ključnih novosti ali 
dosežkov s pomembnejših mednarodnih dogodkov za vse zaposlene SURS-a ter druge deležnike v 
okviru sistema državne statistike. Treba se bo tudi dogovoriti o možnostih za neposredni prenos 
posameznih mednarodnih dogodkov s strokovno vsebino, saj bi to omogočilo sodelovanje  večjega 
števila predstavnikov statističnih uradov z minimalnimi stroški. Tako bo poleg prenosa znanj in dobrih 
praks dosežena tudi dobra obveščenost o dogajanjih v ESS in mednarodnem okolju na vseh ravneh v 
okviru SURS-a in širše v sistemu državne statistike. To bo pripomoglo k usklajenemu delovanju 
predstavnikov Slovenije in k učinkovitejšemu doseganju naših skupnih ciljev v ESS in mednarodnem 
okolju.  
 

9.7 Izmenjava znanja z drugimi statističnimi uradi 
Pridobljeno znanje, izkušnje in dobre prakse bo SURS še naprej izmenjeval z drugimi statističnimi uradi v 
skladu z načeli dobrih praks na statističnem področju. V okviru različnih programov pomoči EU in 
predvsem programov dvostranske razvojne pomoči Republike Slovenije bo SURS v okviru kadrovskih in 
finančnih možnosti tudi nudil strokovno pomoč na področju statistike državam prejemnicam pomoči. 
Poleg Zahodnega Balkana, ta bo tudi v prihodnje prednostno področje mednarodnega razvojnega 
sodelovanja SURS-a, pa bo sodelovanje razširjeno še na druga geografska področja, ki jim tudi Evropska 
komisija − še zlasti na področju statistike − namenja veliko pozornosti. Mednarodno razvojno sodelovanje 
ni samo obveznost, ki izhaja iz članstva EU, temveč pomemben sestavni del delovanja razvitih držav in 
institucij. Prispeva k povečanju ugleda in vpliva SURS-a v mednarodni skupnosti ter k večji 
prepoznavnosti slovenske statistike. V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja vzpostavlja SURS 
dobre odnose s statističnimi uradi držav prejemnic pomoči, med njimi tudi kandidatk za članstvo v EU in 
obenem tudi tako pridobiva  zavezništva v EU in v mednarodnem okolju.   
 
 
10. Aktivno sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike 
10.1 Izboljšanje koordinacije SURS-a s pooblaščenimi izvajalci pri doseganju 

skladnosti z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike 
V skladu s statistično zakonodajo so pooblaščeni izvajalci programa statističnih raziskovanj dolžni 
zagotavljati ločeno izvajanje nalog državne statistike. To je nujno zaradi doslednega spoštovanja načel 
statistične zaupnosti in drugih načel državne statistike, ki jih predpisujeta zakonodaja in Kodeks ravnanja 
evropske statistike. Pooblaščene institucije, določene v srednjeročnem programu statističnih raziskovanj, 
so v postopku priprave programa potrdile pripravljenost in zavezanost za dosledno spoštovanje 
zakonodaje in Kodeksa. Izjema pri upoštevanju Kodeksa je Banka Slovenije, ki je zavezana slediti 
predpisom o ureditvi statistike, kot to določa Evropski sistem centralnih bank – ESCB. Večina 
pooblaščenih izvajalcev že zagotavlja opravljanje dejavnosti državne statistike v ločeni enoti. SURS bo 
nudil izvajalcem vso potrebno strokovno pomoč pri uresničevanju načel Kodeksa. 
Posameznim pooblaščenim izvajalcem bo SURS predstavil prenovljeni Kodeks s poudarkom na 
spremembah/dopolnitvah in vplivih na njihovo področje delovanja. Ob letnem spremljanju napredka pri 
izpolnjevanju načel Kodeksa bosta SURS in pooblaščeni izvajalec ugotovila, v katerih načelih so 
potrebne izboljšave, in skupno pripravila akcijski načrt za izboljšanje. Na posebnih delavnicah bo SURS 
sodelavcem pooblaščenega izvajalca predstavil pomen Kodeksa, s poudarkom na tistih načelih, ki so za 
pooblaščenega izvajalca bolj relevantne. 
V drugem krogu strokovnih pregledov glede spoštovanja načel Kodeksa, ki bo izvedeno v okviru ESS, 
bodo enako kot v prvem krogu sodelovali tudi pooblaščeni izvajalci. Enako kot SURS bodo tudi 
pooblaščeni pripravili (samo)ocenitev glede izpolnjevanja načel Kodeksa. Kot pomoč pri (samo)ocenah 
bo uporabljen okvir za zagotavljanje kakovost (QAF), ki smo ga članice ESS potrdile kot pripomoček 
(pomoč) pri (samo)oceni.  
 

10.2 Poglobljeno sodelovanje v sistemu državne statistike z izmenjavo informacij, 
dobrih praks in znanj na metodoloških in drugih področjih 

Za še boljše sodelovanje se bo izboljšala komunikacija s pooblaščenimi izvajalci, zato bo SURS 
organiziral letne sestanke. Pri pripravi statističnega programa se bo nadaljevala sedanja praksa. 
Za krepitev zavedanja pripadnosti državni statistiki bodo pooblaščeni izvajalci vabljeni na seje 
Statističnega sveta.  
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Za sodelavce, zaposlene pri pooblaščenih izvajalcih, bo SURS izvedel predstavitev sistema državne 
statistike in srednjeročnega programa 2013–2017.  
Z vsakim pooblaščenim izvajalcem bo (če še ni) podpisan dogovor o sodelovanju med institucijama (in 
tudi tehnični protokol za medsebojno izmenjavo podatkov). 
Za krepitev zavedanja pripadnosti državni statistiki bodo SURS in pooblaščeni izvajalci enotno nastopili 
na posameznih vsebinskih področjih (računovodska direktiva, priprava dopolnitve zakona o PRS; 
definicija delov poslovnih subjektov) in iskali zaveznike v drugih državnih organih.  
Pooblaščeni izvajalci bodo SURS-u sporočali predloge za izboljšanje delovanja sistema državne statistike 
in svoj pogled na vlogo SURS v tem sistemu. O prihodnjih strateških vprašanjih bo SURS razpravljal 
skupaj s pooblaščenimi izvajalci. 
Nadaljevala se bo dobra praksa sodelovanje na posameznih vsebinskih področjih (po zgledu sodelovanja 
pri zbiranju mesečnih podatkov o plačah in četrtletnem raziskovanju o poslovnih storitvah). Za 
posamezna vsebinska področja bo ustanovljena medinstitucionalna delovna skupina, npr. za analizo 
razlik med finančnimi in nefinančnimi računi, za razvoj metodologije za posamezne vsebinske kazalnike. 
 
10.3 Okrepljena koordinacija SURS-a s pooblaščenimi izvajalci, predvsem na področju 

izmenjave informacij o delovanju ESS in sprejemanju odločitev v ESS 
Izboljšana bo obojestranska obveščenost glede aktivnosti v mednarodnem in evropskem statističnem 
sistemu. SURS in pooblaščeni izvajalci se bomo medsebojno obveščali o aktivnostih; SURS bo 
pooblaščenim posredoval gradiva, ki bodo obravnavana na sestankih ESSC, na sestankih direktorskih 
skupin in na sestankih zanje relevantnih delovnih skupinah.  
SURS bo pooblaščene izvajalce vključil že v pripravo stališč za sestanke ESSC, za sestanke direktorskih 
skupin, pri pripravi stališč glede pravnih osnov in pri pripravi stališč do predlaganih standardov ter jih 
redno seznanjal o sklepih, sprejetih na sestankih, o sprejetih pravnih osnovah in o standardih. 
 
10.4 Poglobljeno sodelovanje v sistemu državne statistike na področju informacijske 

varnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov 
SURS in pooblaščeni izvajalci bodo na delavnicah predstavili zglede svoje dobre prakse na področju 
izvedbe notranjih presoj, s poudarkom na področju varstva osebnih podatkov, na področju delovanja 
sistema za varstvo podatkov in glede izmenjave individualnih podatkov.  
Okrepljeno bo sodelovanje pri varovanju informacij in izmenjavi individualnih podatkov. 
 

10.5 Koordinacija izobraževanja in usposabljanja v slovenskem in evropskem merilu 
Pooblačeni izvajalci se bodo lahko udeležili tečajev, ki jih v okviru internega izobraževanja organizira 
SURS, ter tečajev, organiziranih v okviru ETSP.  
Izobraževalne vsebine, vključene v Katalog internih izobraževanj SURS, bodo dopolnjene tudi z 
vsebinami, ki jih za sodelavce SURS-a lahko pripravijo sodelavci pooblaščenih izvajalcev.  
Okrepljeno bo sodelovanje na področju specifičnih metodoloških znanj. Poleg neposredne izvedbe 
posamezne faze statistične produkcije za konkretna statistična raziskovanja, ki jih bodo izvajali 
pooblaščeni izvajalci (izbor vzorca, uteževanje, statistično urejanje, matching ipd.), bo SURS za 
sodelavce pri pooblaščenih izvajalcih poleg obstoječih vsebin iz internega kataloga izobraževanj po 
potrebi pripravil delavnice na različnih področjih statistične produkcije, npr. na področju statistične zaščite, 
na področju analize časovnih vrst in desezoniranja ipd. 
 
10.6 Sodelovanje pri razvoju in skupna uporaba nekaterih infrastrukturnih orodij 
Okrepilo se bo sodelovanje pri razvoju in skupni uporabi nekaterih infrastrukturnih orodij. 
Za dostop raziskovalcev do mikropodatkov bo tudi pooblaščenim izvajalcem dana na razpolago 
infrastruktura, ki jo uporablja SURS. 
Izmenjava podatkov s pooblaščenimi izvajalci bo potekala prek enotne vstopne-izstopne točke. 
 

10.7 Poglobljeno sodelovanje v sistemu državne statistike na področju izkazovanja 
podatkov 

Glej točko 8.2 in k točki za Kodeks – spoštovanje načel Kodeksa (koledar, najava revizij). 
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Za krepitev zavedanja sistema državne statistike pri pooblaščenih izvajalcih in pri uporabnikih podatkov 
bo SURS določene presečne vsebine pripravljal skupaj z njimi (na primer posamezne objave, publikacije) 
ali skupaj z njimi nastopil na novinarski konferenci.  
 

10.8 Razvoj vloge metodološkega sveta z vključevanjem pooblaščenih izvajalcev 
Predstavniki pooblaščeni izvajalcev bodo vabljeni na seje metodološkega sveta pri točkah, ki bodo zanje 
relevantne.  
Pooblaščeni izvajalci bodo v postopek za obravnavo na metodološkem svetu predlagali vsebine iz 
svojega delokroga delovanja (v okviru državne statistike). 
 

 
11. Finančni viri 
11.1 Stalna kontrola učinkovitosti porabe finančnih virov 
Sprotno spremljanje porabe sredstev do najnižje ravni, to je na ravni proračunske postavke in na ravni 
podkonta. Skrb za skrajno racionalno razdelitev finančnih virov in sodelovanje pri odločanju oddaj storitev 
zunanjim izvajalcem. Sodelovanje pri razpravah, kako z minimalnimi sredstvi dosegati maksimalne učinke 
pri poslovanju in delovanju SURS-a (glej tudi točke 1, 5.3 in 6.6) 
 

11.2 Analiza izvedenih in potencialnih oddajanj storitev zunanjim izvajalcem 
Ob pripravljanju metodologije raziskovanj bo treba vsakič pripraviti finančno analizo ustreznosti izvedbe 
anketiranja na SURS-u ali storitev anketiranja oddati zunanjemu izvajalcu. Pri drugih oddajanjih storitev je 
treba sproti preveriti ustreznost ponudb. 
 

11.3 Iskanje sredstev EU (granti, ESS-neti, druga sredstva EU) in sredstev iz drugih 
virov drugi partnerskih institucij (sofinanciranje raziskovanj) 

SURS bo nadaljeval dobro poslovno prakso in se  vključeval v javne razpise oz. natečaje za pridobitev 
dodatnih finančnih sredstev, predvsem za nadaljnji razvoj statistične produkcije.   
 
11.4 Vzpostavitev meril za določanje prioritet izvajanja raziskovanj 
V aktualnem srednjeročnem obdobju se je SURS že soočil z zniževanjem finančnih sredstev in 
posledično z zmanjševanjem števila zaposlenih. Ob nadaljevanju zmanjševanja finančnih in s tem 
posledično kadrovskih virov se bo SURS sistematično lotil vzpostavljanja meril za določanje prioritet 
statističnih raziskovanj. Hkrati se bodo nadaljevale aktivnosti glede prenosov nalog na druge institucije 
(če bo šlo  za resorno statistiko), potekala bo optimizacija procesov pri zbiranju podatkov (glej tudi 5.1), 
pri razbremenjevanju poročevalskih enot ob največji možni uporabi administrativnih virov podatkov.  

Na internih sestankih SURS-a bodo postavljena izhodišča za določitev meril, na podlagi katerih bo 
mogoče določiti, katera statistična raziskovanja bodo veljala za prednostna. Pri merilih bo upoštevana  
pravna podlaga za izvajanje posameznega statističnega raziskovanja (nacionalna ali zakonodaja EU, 
partnerski dogovor, drugo), možnost prenosa izvajanja raziskovanja na drugo institucijo, še zlasti, če gre 
za resorno statistiko; možnost nadomestitve podatkov iz administrativnih virov in morebitnih racionalizacij 
pri izvedbi raziskovanj; število uporabnikov in pomembnost uporabnikov.   

Na podlagi postavljenih meril bo izveden pregled statističnih raziskovanj in se bodo določile prioritete 
njihovega izvajanja; če bi prišlo do nerazumnega znižanja kadrovskih virov, lahko to  pomeni tudi ukinitev 
določenih statističnih raziskovanj in s tem podatkov. Vse načrtovane spremembe bodo predhodno 
usklajene z uporabniki podatkov (Statistični svet in sosveti). Večje revizije statističnih raziskovanj ali 
njihova morebitna ukinitev bodo obravnavane na sestankih metodološkega sveta (glej tudi točko 2.2).  
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B Infrastrukturni projekti v srednjeročnem obdobju 2013–2017   
1. Iz aktualnega srednjeročnega obdobja se bodo v srednjeročno obdobje 2013–2017 nadaljevali in 

zaključili naslednji projekti: 

Ime projekta Predviden zaključek 

Uvedba e-poročanja – eSTAT 2013 

Prenova spletne strani – StatWEB prvo četrtletje 2013 

Statistični poslovni register – S_PRS januar 2016 

Standardizacija statistične obdelave podatkov – StatSOP prvo četrtletje 2014 

 
2. Projekti, ki se bodo začeli v srednjeročnem obdobju 2013–2017: 

Ime projekta Predvideno trajanje 

Uvajanje sistema SIMSTAT v statistiko blagovne menjave z 
državami članicami EU 2013–2015 

Optimizacija in modernizacija procesov anketiranja gospodinjstev 2014–2017 (v dveh fazah) 

Optimizacija in modernizacija procesov zbiranja podatkov in 
sodelovanja s podjetji 2013–2016 

E-hramba končnih mikropodatkov  glede na interni dogovor 

Prevzem administrativnih virov in dosledno uvajanje SID  2013–2017 

Dostop do podatkov državne statistike z ene točke 
(medinstitucionalni projekt) konec leta 2013 do 2016 



Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017 

46  

Seznam uporabljenih kratic 
 
 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
BDP  Bruto domači proizvod 
BS  Banka Slovenije 
CMFB  Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics - Odbor za denarno, 

finančno in plačilnobilančno statistiko  
DURS Davčna uprava Republike Slovenije 
ECB  Evropska centralna banka 
EFQM European Foundation for Quality Management – Evropski sklad za upravljanje kakovosti 
ESAC  European Statistical Advisory Committee - Evropskega svetovalnega odbora za statistiko 
ESCB Evropski sistem centralnih bank 
ESR Evropski sistem računov – European System of Accounts (ESA) 
ESS  Evropski statistični sistem 
ESSC  European Statistical System Committe  – Odbor za evropski statistični sistem 
EU  Evropska unija 
FDV  Fakulteta za družbene vede 
FINREP FINancial REPorting – finančno poročilo 
GIS Geografski informacijski sistem 
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 
IAOS  International Association for Official Statistics – Mednarodno združenje za uradne statistike  
IKT  Informacijsko komunikacijska tehnologija 
IT informacijska tehnologija 
KLASIUS  Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja 
LPSR Letni program statističnih raziskovanj 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
MPJU Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj 
OSUVI  Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij (deluje na SURS-u) 
OVP  Odbor za varstvo podatkov (deluje na SURS-u) 
OZN Organizacija združenih narodov 
PRS  Poslovni register Slovenije 
REN Register nepremičnin, ki ga je vzpostavila in ga vzdržuje Geodetska uprava Republike 

Slovenije 
SPR  Statistični poslovni register 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
 
 
 
 


