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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

I. AKCIJSKI NAČRT Statističnega urada RS za leto 2005  
  kot odgovor na  glavne predloge in želje uporabnikov  

 
 
Akcijski načrt Statističnega urada za leto 2005 kot odgovor na glavne predloge in želje uporabnikov je 
nastal na podlagi rezultatov Ankete o zadovoljstvu uporabnikov v letu 2003 in predlogov anketiranih o tem, 
kako bi lahko v prihodnje statistične izdelke in storitve še izboljšali in se s tem v okviru danih možnosti še 
bolj približali željam in potrebam uporabnikov.  
 
 
Akcijski načrt, ki ga imate pred seboj,  vsebuje  7 ciljev za 7 področij, ki jih nameravamo letos na podlagi 
tega načrta izboljšati. Ta področja so:  
 

 spletne strani  
 pravočasnost objav statističnih informacij 
 orodja za delo s preglednicami oz. podatkovnimi bazami in dostopnosti do podatkov statističnih 

raziskovanj 
 izobraževanje uporabnikov 
 skladnost 
 dostop do zaščitenih mikropodatkov v znanstveno-raziskovalne namene 
 ustreznost oz. raznovrstnost ponudbe statističnih informacij.  

 
 
 

 
1. CILJ:  

 
Napraviti spletno stran SURS-a čim bolj pregledno in prijazno do uporabnikov. 
 

 
 
Nadaljnji razvoj spletnega mesta SURS-a: 
Na Statističnem uradu RS (SURS) se zavedamo pomembnosti novih medijev pri posredovanju statističnih informacij, 
ob tem pa tudi atraktivnosti, ki jih za širši krog uporabnikov predstavljajo statistične storitve. Prenova spletnih strani 
SURS-a je končana;  s tem se je povečala  obveščenost okolja in  dostop do statističnih informacij je zdaj 
enostavnejši;  posodabljanje in vzdrževanje spletnega mesta se seveda nadaljuje tudi v letu 2005.  

 
 

V letu 2005 
načrtovane 

izboljšave  

 
 Izboljšanje iskalnih orodij na spletni strani.  
 Bolje strukturirana spletna stran s preprostejšim kazalom vsebinskih področij in dodanim 

abecednim seznamom vseh raziskovanj, dostopnih na spletni strani SURS-a. 
 Seznam 20 najbolj iskanih statističnih informacij. 
 Na spletni strani bo postal dostopen tudi statistični terminološki slovar – z namenom 

poenotiti strokovno izrazje in ponuditi razlage posameznih statističnih terminov. 
 Na spletnem portalu na ravni občine bodo dostopni tudi metapodatki. 
 Izboljšati podporo uporabnikom evropskih statističnih informacij. Trenutno SURS na 

spletni strani že nudi pomoč pri dostopu do brezplačnih statističnih informacij, objavljenih 
na spletni strani Eurostata.  

 Dopolnitev  neposrednih povezav na statistične informacije oz. arhive podatkov in na 
podrobnejše analize, ki jih nudijo ostale institucije v Sloveniji, ki neposredno ali posredno 
sodelujejo v sistemu državne statistike. 

 Dostop do novih vsebinskih področij na spletni strani, npr. statistične informacije o 
invalidnosti  v Sloveniji, o statistiki spolov, o kazalnikih o gospodarstvu – družbi  temelječi 
na znanju. 

 Uporabnikom, ki bodo našo spletno stran obiskali prvič, bomo ponudili vodnik po statistiki, 
ki jim bo na hiter način predstavil možne poti dostopa do statističnih informacij.  

 Odstranitev neaktivnih povezav.  
 

Redna spletna 
anketa v letu 

2005 

 
Z namenom, da bi se  kakovost ponudbe na naši spletni strani nenehno izboljševala in da bi jo 
čimbolj prilagodili  potrebam naših uporabnikov, bomo v letu 2005 začeli  redno izvajati spletno 
anketo, namenjeno obiskovalcem spletne strani. 
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2. CILJ:  

 
Izboljšati pravočasnost objav statističnih informacij in s tem ponuditi uporabnikom več 
publikacij v elektronski obliki  
 

 
Elektronske publikacije in skrajševanje rokov objav: 
Spletne strani SURS-a uporabnikom že omogočajo naročanje na statistične informacije in napovedi objav preko 
koledarja objav; tako je vsem uporabnikom zagotovljen enak dostop do statističnih informacij. 

 
Načrtovano v 
letu 2005 
 

SURS bo tudi v letu 2005 – z namenom, da poenoti postopek objave statističnih informacij in 
skrajša čas od priprave podatkov do objave – nadaljeval posodabljanje priprave statističnih 
publikacij in uvajanje tehnologije za digitalni tisk. To pomeni, da se bo hkrati ob zmanjšanju naklade 
tiskanih publikacij na spletni strani povečala kakovost elektronskih publikacij.  
 

 
 
3. CILJ:  

 
Uporabnikom zagotoviti kakovostno orodje za delo s preglednicami in podatkovnimi bazami.  
 

 
Nadaljnji razvoj podatkovnih baz na spletni strani SURS-a:  
Dinamični dostop do podatkovnih baz preko interneta omogoča uporabnikom, da  pridobivajo statistične informacije 
24 ur na dan, torej tudi zunaj delovnega časa SURS-a, zato je izboljševanje učinkovitosti uporabe podatkovnih baz 
naša stalna naloga.  
 
 
SI-STAT  

S prehodom na objavo statističnih informacij v podatkovni bazi SI-STAT z novim podatkovnim 
formatom PC-Axis1 in z novo organizacijo postopka izkazovanja statističnih informacij želimo 
dolgoročno doseči  predvsem naslednje: 
 

 dostopnost končnih podatkov na enem mestu in s tem posledično poenoten dostop do 
rezultatov statističnih raziskovanj; 

 
 za boljšo preglednost in lažje in pravilnejše razumevanja statističnih rezultatov ponuditi 

uporabniku dostopne metapodatke2 s posebej označenimi pomembnejšimi pojasnili, ki 
opozarjajo na spremembe v metodologiji in s tem tudi na morebitno neprimerljivost 
statističnih informacij (npr. prelomi v časovnih vrstah); 

 
 skrajšati čas, potreben za objavo rezultatov statističnih raziskovanj, in ponuditi uporabniku 

statistične informacije na zanj prijazen način; podatki v formatu PC-Axis so namreč 
primerni za neposredno objavo na spletni strani.     

 
Načrti za 
SI-STAT 
v letu 2005 
 

 
Podatkovna baza SI-STAT omogoča uporabniku sodoben način priprave in izvoza statističnih 
informacij za izbrana statistična področja. Nabor informacij v njej pa namerava SURS tudi v letu 
2005 še razširiti, in sicer z nadaljnjim rednim polnjenjem  obstoječih vsebin in dodajanjem  novih.  
To pomeni, da bo baza SI-STAT v letu 2005 dopolnjena z rezultati raziskovanj na vseh področjih 
statističnih raziskovanj.  
 
V bazi  SI-STAT bodo za statistične informacije, za katere obstaja vsaj delna metodološka 
primerljivost (npr. za naravno gibanje prebivalstva, mesečne statistične informacije o plačah, 
investicije v osnovna sredstva), dostopne tudi časovne vrste za pretekla leta.   
Vsebinska novost v letu 2005 bo tudi hiter in enostaven dostop do izbranih regionalnih statističnih 
informacij; to pomeni, da bodo izbrane statistične informacije in tematske karte za najpomembnejše 
kazalnike pripravljene na ravni občin in statističnih regij. Te informacije bodo koristne predvsem za 
uporabnike iz gospodarstva, znanstvene sfere in lokalne samouprave.   
Nova različica spletnega vmesnika bo uporabniku baze SI-STAT omogočala registracijo; ta bo 
prostovoljna in namenjena tistim, ki bodo želeli biti sproti obveščeni o novih statističnih informacijah 
za vsebine, ki jih bodo izbrali. 
 

Načrti za 
BSP 
v letu 2005 
 

Delo za novo različico Banke statističnih podatkov (BSP), to poteka od leta 2003 in uporabniku 
omogoča predvsem hitrejši dostop ter nekatere dodatne funkcije (trenutno npr. grafične prikaze, 
izbiro in tisk delnih tabel ipd.), še ni končano. Tudi v letu 2005  se bodo zato nadaljevale nekatere 
aktivnosti, ki naj bi uporabniku zagotovile čimbolj prijazno orodje za oblikovanje tabel preko 
interneta. 

                                                 
1 PC- Axis je odprt tekstovni format, konceptualno podoben XML, ki poleg strukturiranega zapisa podatkov vsebuje tudi 
metapodatke, ki podatke v tabeli pojasnjujejo. Za pregledovanje podatkov v PC-Axis sta bili razviti dve orodji – PC-Axis, 
ki ga mora uporabnik namestiti na osebni računalnik, ter spletni vmesnik PC-Web. Obe orodji omogočata pripravo 
podatkov po lastni izbiri, spreminjanje oblike tabele in shranjevanje v različne formate, primerne za nadaljnjo obdelavo.  
 
2 Npr. klasifikacije, imena spremenljivk, opombe za tabele in spremenljivke, vrednosti in za celice ipd.  
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Demo različici 
SI-STAT in BSP 

 
V letu 2005 bosta kot pripomoček za enostavnejšo uporabo baz podatkov pripravljeni za 
uporabnike tudi demo različici SI-STAT in BSP; tu bo na kratko prikazano, kako iskati, izbrati in 
pridobiti potrebno dokumentacijo za samostojno pripravo podatkov.   
SURS bo v okviru izobraževanj za uporabnike v letu 2005 podrobneje predstavil tudi uporabo nove 
podatkovne baze SI-STAT.  
 

 
 
4. CILJ:  

 
Izobraževanje uporabnikov statističnih informacij, da bi ti informacije, ki jih objavijo SURS oz. 
drugi pooblaščeni izvajalci državne statistike, bolje oz. pravilneje razumeli in posledično tudi 
učinkoviteje uporabili  (širša analitična uporaba statističnih informacij). 
 

 
Izobraževanje uporabnikov:  
Uspešno sodelovanje SURS-a tako s stroko, z znanstveno-raziskovalno sfero kot tudi z mediji pomembno vpliva na 
izboljšanje statistične pismenosti in posledično bolšje  kulture uporabnikov, zato je aktiven pristop pri izmenjavi znanja 
in izkušenj naša stalna naloga SURS-a.  

 
Javni sektor in 
gospodarski 
subjekti  

Z izvedbo občasnih kratkih predstavitev posameznih metodoloških področij na ministrstvih, 
agencijah, zbornicah bi lahko odgovorili na mnoga vprašanja uporabnikov, kot so npr., kaj je BDP, 
kako merimo inflacijo, zakaj določene statistične informacije niso objavljene, kaj pomenijo 
koeficienti variacije itd. SURS-u je v sodelovanju s posameznimi ministrstvi v letu 2004 že uspelo 
organizirati posebne delavnice, v katerih so bile predstavljene možnosti uporabe administrativnih 
virov, ki bi posledično razbremenile dajalce podatkov in znotraj sistema državne statistike 
omogočile večjo preglednosti nad različnimi podatkovnimi viri. 
 

Splošna 
javnost  

Izobraževanje splošne javnosti poteka predvsem v obliki obveščanja preko medijev in še posebej s 
pomočjo posredovanja informacij na spletni strani SURS-a. Pri tem ima pomembno vlogo celostna 
podoba SURS-a;  ta bo dokončno izoblikovana v letu 2005. Ena izmed pomembnih infrastrukturnih 
razvojnih nalog SURS-a je tudi priprava baze strokovnega izrazja uradne statistike, ki bo v letu 
2005 postala dostopna tudi preko spletne strani. 
 

Študenti  Izobraževanje študentov uspešno poteka že vrsto let, saj SURS sodeluje z nekaterimi fakultetami, 
(predvsem v okviru Univerze v Ljubljani) in z nekaterimi srednjimi šolami. Študenti tistih smeri, ki pri 
študiju uporabljajo statistične informacije uradne statistike, nas enkrat letno tudi obiščejo. Od leta 
2002 uspešno poteka v okviru Univerze v Ljubljani tudi univerzitetni podiplomski študij – Statistika;  
SURS je aktivno sodeloval tako pri oblikovanju študijskega programa kot tudi pri vpeljavi 
posebnega modula »uradna statistika«, ki je namenjen tako izobraževanju zaposlenih na SURS-u 
kot tudi drugim, ki jih zanima to področje. 

 
Načrtovano v 
letu 2005 
 

 
V letu 2005 bo pripravljen nov program izobraževanja za ključne skupine uporabnikov; ta bo med 
drugim vseboval predstavitev sistema državne statistike, načina zbiranja podatkov in izkazovanja 
statističnih informacij ter merjenja kakovosti statističnih podatkov. 

 
 
5. CILJ:  

 
Izboljšati skladnost statističnih podatkov z drugimi podatki znotraj SURS-a in s tem omogočiti 
uporabo podatkov za sekundarne namene. 
 

 
Skladnost statističnih podatkov znotraj SURS-a 
Le skladni  statistični  podatki so primerni  za zanesljivo povezovanje na različne načine in za različne uporabnike. Na 
SURS-u si prizadevamo, da bi bile statistike, pridobljene iz istega vira, čimbolj skladne. Le tako lahko elementarne 
rezultate na različne načine združujemo in tako pridobimo celovitejše rezultate statističnih raziskovanj.  
 
 
Novo  
uredništvo 
publikacij in 
spletnih strani 

Z željo, doseči večjo skladnost statističnih podatkov, je SURS v letu 2004 ustanovil Uredništvo 
publikacij in spletnih strani SURS-a; to je po novem sestavljeno iz Uredniškega sveta in Sveta 
področnih urednikov. Pri tem je še posej pomemben Svet področnih urednikov, ki je nadomestil 
prejšnjo centralizirano funkcijo vsebinskega urednika publikacij; zdaj ga sestavljajo strokovnjaki, 
specializirani za posamezna vsebinska področja.  
Decentralizacija na tem področju omogoča strokovni javnosti in uporabnikom kakovostnejše 
sodelovanje in predvsem zagotavlja večjo preglednost nad raziskovanji, to pa hkrati pomeni večji 
nadzor nad pravilnostjo izhodnih informacij za posamezno vsebinsko področje in večjo usklajenost 
vsebin v statističnih publikacijah in drugih oblikah objavljanja statističnih informacij tako v 
metodološkem kot vsebinskem smislu. 
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6. CILJ:  

 
 
Raziskovalni sferi je treba omogočiti dostop do ustrezno zaščitenih mikropodatkov, ki jih 
potrebuje za učinkovito raziskovalno delo.  
 

 
Dostop do zaščitenih mikropodatkov za znanstveno-raziskovalne namene 
 
Obseg dela pri zaščiti mikropodatkov se je s sprejemom evropske uredbe 831/2002 o pravici raziskovalcev do 
zaščitenih mikropodatkov še povečal in strokovno poglobil.  
 
 
Načrtovano v 
letu 2005 
 

 
V letu 2005 bo na SURS-u potekala priprava metodoloških osnov za vzpostavitev sistema dostopa 
do zaščitenih mikropodatkov z daljave za znanstveno raziskovalne namene. Priprava celostnega 
pristopa k problemu varovanja in zaščite mikropodatkov zajema razširitev sistema statistične 
zaupnosti na večino raziskovanj, ki jih izvaja SURS, kot tudi delo pri projektu t. i. "virtualne varne 
sobe"; s tem bo SURS raziskovalcem omogočil e-dostop do deindividualiziranih 
mikropodatkov. 
 

Primer dobre 
prakse iz tujine 

SURS je naklonjen »danskemu modelu«; ta nudi izrazite prednosti pred drugimi znanimi sistemi 
posredovanja zaščitenih mikropodatkov v raziskovalne namene, saj mikropodatki nikoli ne zapustijo 
strežnikov statističnega urada, kar je ugodno z vidika varstva podatkov. Poleg tega lahko 
raziskovalci analizirajo podatke s svojega delovnega mesta, to je  po drugi strani ugodno zanje in 
enostavno za statistični urad. Poleg tega je na Danskem v organizacijo priprave, vzdrževanja in 
financiranja sistema vključeno tudi ministrstvo, pristojno za znanost. Sistem poleg naštetega 
omogoča tudi sproten nadzor statistične zaupnosti v tabeliranih podatkih.    
 
Z uporabo danskega načina posredovanja zaščitenih mikropodatkov bi lahko tudi v Sloveniji  
dopolnili nabor informacij, ki bi lahko služile kot osnova pri zasnovi in ovrednotenju državnih politik 
na različnih področjih družbenega življenja in gospodarstva. SURS v sodelovanju z Ministrstvom za 
šolstvo, znanost in šport z namenom vzpostavitve takšnega sistema v Sloveniji že načrtuje  
določene aktivnosti.  
 

 
 

 
7. CILJ:  

 
Izboljšati ponudbo statističnih informacij, da bo ta vsebinsko čim bolj ustrezala potrebam in 
pričakovanjem uporabnikov 
 

 
Nova raziskovanja v letu 2005:  
 
Potrebe po pravočasnih in hkrati tudi po ustreznih statističnih informacijah naraščajo. Stalna naloga slovenske 
državne statistike, ki jo poleg SURS-a predstavljajo tudi pooblaščeni izvajalci3 državne statistike, je pravočasno 
zaznavanje nastajajočih sprememb v okolju in s tem posledično prihodnjih potreb uporabnikov.  
 
Prednostne naloge slovenske državne statistike v letu 2005 bodo vezane predvsem na naslednja področja: 
 

 Demografske in socialne statistike 
 

 
Prebivalstvo 

 
Celoten sklop statistike prebivalstva bo podlaga za izvajanje državne in regionalne politike z vidika 
staranja prebivalstva in njegovega vpliva na slovensko gospodarstvo, socialne razmere, zdravje, 
uravnotežen razvoj države in regij in odnose z drugimi državami EU in zunaj nje. Večji poudarek bo 
namenjen predvsem spremljanju migracij in azila ter pripravi projekcij prebivalstva (te bodo v 
prihodnje objavljene vsaka tri leta).  

Življenjska 
raven  

in socialna 
zaščita 

Leto 2005 pomeni pričetek izvajanja harmonizirane ankete gospodinjstev v EU-ju, s poudarkom na 
podatkih o življenjske ravni, dohodkih in socialni vključenosti prebivalstva. Poleg tega pa bomo tako 
dobili tudi možnost opazovati posamezne kategorije prebivalstva z vidika revščine v kombinaciji z 
obširnimi in kakovostnimi podatki o njihovi udeležbi na trgu dela, o stanovanjskih razmerah, 
izobraževanju in zdravju. S pridobljenimi statističnimi podatki bomo lahko kakovostno podprli 
izvajanje različnih politik države v boju proti revščini in socialni izključenosti. 

                                                 
3 Pooblaščeni izvajalci slovenske državne so v  srednjeročnem obdobju 2003-2007 poleg Statističnega urada RS še: Banka 
Slovenije (statistika plačilne bilance, finančne in denarne statistike); Ministrstvo za finance (statistika državnega primanjkljaja in 
dolga, statistika javnih financ); Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (delno poslovne statistike); 
Inštitut za varovanje zdravja (statistika zdravstva); Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (statistika pokojnin); Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (statistika socialne varnosti); Zavod RS za zaposlovanje (delno statistika zaposlenosti in 
brezposelnosti). 
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Trg dela  

 
Še naprej  bomo spremljali gibanje aktivnosti prebivalstva v povezavi z različnimi dejavniki, kot so 
izobrazba, spol, starost in regionalna razporeditev. Pridobljeni podatki že omogočajo spremljanje 
strategije aktivne politike zaposlovanja in nacionalnega programa na področju trga dela in 
zaposlovanja ter doseganje ciljev Lizbonske strategije na področju zaposlovanja. Statistično 
spremljanje delovne aktivnosti bo zajelo tudi vidik vpliva prostega pretoka delavcev na trg dela v 
Sloveniji, s čimer bodo  zagotovljene potrebne osnove za morebitno uveljavljanje varnostne klavzule 
na tem področju. 
Tudi pri spremljanju statistike plač je že prišlo do nekaterih novosti, saj je SURS začel to področje 
spremljati v sodelovanju z Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve – na podlagi enotnega 
(skupnega) obrazca.  S tem želimo doseči predvsem večjo racionalizacijo dela, poenotenje različnih 
zbirk podatkov, razbremeniti dajalce podatkov, zagotavljati kakovost podatkov in hkrati izboljšati tudi 
mednarodno primerljivosti. S tem naj bi povečali zadovoljstvo z našimi izdelki na tem področju 
predvsem  za naše  ključne uporabnike – Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve ter za Ekonomsko-socialni svet RS. 

Izobraževanje 
in 

usposabljanje 

V letu 2005 bo SURS po večletnih skupnih naporih z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter 
Ministrstvom za finance pripravil celovite statistične informacije o financiranju izobraževanja na 
različnih stopnjah. Tako bomo lahko primerjali razmere v Sloveniji z drugimi državami članicami EU.  
Z vidika vseživljenjskega učenja bo večja pozornost namenjena spremljanju nadaljnjega 
izobraževanja v podjetjih in tudi drugim oblikam vseživljenjskega učenja. Za ta namen se bodo v letu 
2005 začele priprave na obsežno anketiranje gospodinjstev, ki bo v letu 2006 vključeno v letni 
program statističnih raziskovanj. 

Zdravje, 
varnost in 

varstvo 
potrošnikov 

Najpomembnejša razvojna naloga v letu 2005 bo uvedba sistema nacionalnih zdravstvenih računov. 
V letu 2005 se bo začel postopoma  dopolnjevati nabor tistih podatkov, ki niso neposredno dostopni 
iz dosedanjih podatkovnih zbirk. Pri tej nalogi bodo sodelovali poleg Inštituta za varovanje zdravja 
tudi, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in SURS.  

Kultura  V skladu z  usmeritvijo Eurostata bo SURS začel  spremljati kulturo tudi z gospodarskega in 
socialnega vidika (tj. zaposlenosti, financiranja in udeležbe v kulturnih dejavnostih). Vir teh podatkov 
bodo poleg obstoječih administrativnih virov tudi ankete, katerih predmet opazovanja je prebivalstvo 
(npr. Anketa o porabi v gospodinjstvih – o porabi v gospodinjstvih za kulturo, Anketa o udeležbi v 
kulturnih dejavnostih  – prvo izvajanje je predvideno v letu 2007 kot poseben modul v okviru Ankete 
o izobraževanju odraslih). Prenovljena bo tudi vsebina dosedanjih statističnih vprašalnikov s 
področja kulture, s katerimi spremljamo kulturno dejavnost z institucionalnega vidika. 

Druge 
socialne 

statistike 

V letu 2005 bo SURS vzpostavil enotni podatkovni sistem za spremljanje statistike invalidov; to 
pomeni, da se bodo ključne informacije, ki jih v Sloveniji spremljajo različne institucije, pričele 
objavljati tudi na spletni strani SURS-a.  
Pripravljena bo tudi Anketa o žrtvah kriminala, ki je bila v preteklosti že izvedena in velja za najboljši 
vir kakovostnih in mednarodno primerljivih podatkov o kriminaliteti. 
 

 
 Makroekonomske statistike 

 
 
Prednostna naloga v letu 2005 bo prehod na četrtletno finančno statistiko. V sodelovanju z Banko Slovenije in 
Ministrstvom za finance bo prednostna razvojna naloga SURS-a delo za četrtletne nefinančne sektorske račune (za 
sektor tujine in sektor države s podatki od začetka leta 1999) ter začetek dela za letne nefinančne račune za 
institucionalne sektorje. 
Pomembna razvojna naloga SURS-a v letu 2005 v okviru projekta EU KLEMS je tudi spremljanje kazalnikov za 
merjenje produktivnosti, ki bodo omogočali tudi kakovostne mednarodne primerjave.  
 

 
 Poslovne statistike 

 
 

Strukturna 
statistika 

podjetij  

 
Prednostno področje razvoja v letu 2005 je letno spremljanje tržnih storitvenih dejavnosti. EU 
načrtuje nove zahteve po podatkih, predvsem na področju poslovnih storitev, ki bodo opredeljene v 
dodatku k osnovni uredbi o strukturni statistiki podjetij. SURS je vključen v harmoniziran evropski 
srednjeročni program razvoja letne statistike storitev. V letu 2004 sta se že začeli izvajati anketi 
»Povpraševanje po storitvah« in »Poslovne storitve«, s katerima želimo pridobiti informacije o 
razvitosti in delovanju trga poslovnih storitev ter o poslovnih povezavah med storitvenimi in 
preostalimi sektorji gospodarstva. Rezultati obeh anket bodo uporabnikom na voljo v letu 2005. 
Eno od prednostnih področij je tudi statistično spremljanje dinamike gospodarske strukture. SURS je 
v letu 2004 že izvedel študijo izvedljivosti v okviru harmoniziranega evropskega raziskovanja 
Demografija podjetij; namen tega raziskovanja e ugotoviti strukturne premike pri ustanavljanju 
podjetij in odpiranju novih delovnih mest ter spremljanje rasti in stopnje preživetja novih podjetij. 

Industrija in 
gradbeništvo  

V statistiki industrije bomo  v okviru kratkoročnih statistik začeli spremljati proizvodne cene za tuji trg 
in začeli  priprave za izračun indeksa industrijske proizvodnje. V okviru letne statistike industrije se bo 
nadaljevala prenova raziskovanja, zlasti vsebina vprašalnika (poenostavitve in uvedbe novih 
spremenljivk, npr. vrednost proizvodnje) in izboljševanje kakovosti podatkov (predvsem pravočasnost 
objave podatkov).  
V podporo učinkovitejšemu spremljanju gradbene dejavnosti bo prenovljeno letno raziskovanje o 
gradbenih delih, hkrati pa se bodo nadaljevali postopki za izboljšanje pravočasnosti objav statističnih 
informacij tudi nekaterih drugih gradbenih statistik. 
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Energetika in 

surovine 

 
Med prednostne naloge v letu 2005 se uvršča zagotavljanje podatkov za izračun in prikaz strukturnih 
kazalnikov in evrokazalnikov s področja energetike, kazalnikov energetske učinkovitosti in kazalnikov 
konkurenčnosti. Pomembna naloga, ki je vsebinsko povezana s statistiko spremljanja okolja, je tudi 
uskladitev poročanja energetskih statistik in priprava poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z 
Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja. Pri tej nalogi bo pomembno 
predvsem dobro sodelovanje s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in predstavniki Ministrstva 
za gospodarstvo. 

Trgovina  V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo ter upravnimi enotami bo SURS v letu 2005 začel   
priprave na popis prodajaln v letu 2006. 

Transport  V letu 2005 se bo nadaljevala prenova statistike cestnega blagovnega transporta (ta edina daje 
informacije o prevozu blaga po cestah, ki ga opravljajo slovenski prevozniki v Sloveniji in v tujini. 

Informacijska 
družba 

V letu 2005 bo SURS nadaljeval  izvajanje  anket o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v podjetjih in gospodinjstvih. To sta temeljni raziskovanji statistike informacijske družbe in zato del 
evropskih pilotnih projektov. V okviru statistike komunikacij bo izveden pilotni projekt o kurirskih 
storitvah in s  tem bo zapolnjeno še zadnje prazno polje v vprašalniku COINS (Communication and 
Information Statistics). 

Turizem  SURS bo pri vzpostavitvi satelitskih računov na področju turizma še naprej sodeloval z Ministrstvom 
za gospodarstvo in njihovim pooblaščenim izvajalcem Nacionalnim turističnim inštitutom. V mesečni 
nastanitveni statistiki bomo pri izpopolnjevanju  seznama poročevalskih enot še naprej sodelovali z 
upravnimi enotami, hkrati pa bo potekala revizija raziskovanja. Poleg tega se bodo nadaljevali 
postopki za izboljšanje kakovosti rezultatov, pridobljenih z vsemi raziskovanji s področja turizma.   
   

 
 Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne statistike 

 
 

Denar in 
finance 

 
Med najpomembnejšimi statističnimi razvojnimi nalogami Banke Slovenije bo v letu 2005 
vzpostavitev prenovljenega sistema poročanja drugih monetarnih finančnih institucij (S.122), ki bo 
zagotovil podatke harmonizirane denarne in bančne statistike Evropske centralne banke. To zajema 
podatke bilance stanja, podatke za izračun transakcij in obrestne mere, katerih poročanje bo v skladu 
s predpisi Evropske centralne banke del širšega sistema za zagotavljanje potrebnih podatkov Banki 
Slovenije. Ob tem se stopnjuje sodelovanje Banke Slovenije v statističnih delovnih skupinah 
Evropske centralne banke, ki razvijajo Centralno bazo vrednostnih papirjev, harmonizirane zahteve 
po poročanju nedenarnih finančnih posrednikov in drugo. 

Menjava blaga Leta 2004 uvedeno izjemno obsežno raziskovanje Intrastat (statistika blagovne menjave med 
državami članicami) bo zahtevalo nadaljnje dopolnitve in izpopolnitve na metodološkem 
(vsebinskem), tehničnem (informacijski sistem) in operativnem področju (sodelovanje s Carinsko 
upravo RS in Carinskim uradom Nova Gorica). 
S prenosom obdelav podatkov v lokalno omrežje bo izvedena posodobitev programske opreme in 
obdelav za Extrastat, ki bo povezana tudi z metodološko prenovo področja (vezano predvsem na 
prevzem skupne trgovinske politike EU-ja s 1. 5. 2004). Izboljševala se bosta kakovost podatkov in 
diseminacija statističnih informacij. Prav tako se bo nadaljevala revizija izračuna indeksov povprečnih 
vrednosti izvoza in uvoza.   

Plačilna 
bilanca 

Na področju plačilne bilance bo Banka Slovenije v letu 2005 nadaljevala postopno vzpostavitev 
sistema neposrednega poročanja za področje kapitalskega in finančnega računa in statistike 
nekaterih storitev. Poleg tega se bo v sodelovanju s SURS-om nadaljevalo tudi vzpostavljanje 
nadomestnih virov plačilne bilance za obdobje po vključitvi v denarno unijo. 
 

 
 Statistike kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

 
 

 
V okviru dolgoročnih nalog že od leta 2000 potekajo aktivnosti SURS-a na področju statistike kmetijstva in ribištva 
glede čim večje izrabe administrativnih virov, usmerjene predvsem v povezovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za izboljšanje kakovosti in povezljivosti podatkov iz evidenc in registrov na tem področju. Tako 
kot v zadnjih letih bo ta naloga potekala v okviru vseh rednih nalog statistike kmetijstva. Z nadaljevanjem razvoja 
agromonetarnih statistik se bodo izboljšali viri za potrebe makroekonomskega odločanja na področju kmetijstva in 
gozdarstva. 
 

 
 Medpodročne statistike 

 
 

Okolje  
 
Za izboljšanje že utečenih statističnih raziskovanj na področju statistike odpadkov in recikliranja bo 
SURS v letu 2005 končal pilotno nalogo o statistiki odpadne embalaže; s tem bodo izpopolnjeni 
podatki o odpadni embalaži, ki jo v Sloveniji odstranimo ali predelamo v opazovanem letu. Poleg 
tega bomo proučili možnosti za dodatno zbiranje podatkov o uvozu in izvozu odpadkov.  
Področje okoljskih izdatkov postaja vse pomembnejše; to se kaže v vedno večjih potrebah po 
podatkih o vlaganjih v varstvo okolja v Sloveniji in primerjavah z drugimi evropskimi državami. 
SURS z rednim letnim raziskovanjem že zbira podatke o okoljskih izdatkih iz poslovnega sektorja. 
V pripravi je bolj usmerjeno zbiranje podatkov enot, ki se ukvarjajo z reciklažo, odvajanjem in 
čiščenjem odpadnih voda in ravnanjem z odpadki. Izpopolnili bomo metodologijo zbiranja 
podatkov o izdatkih v javnem sektorju in proučili možnosti za zbiranje podatkov o okoljskih izdatkih 
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v gospodinjstvih. 
Med prednostne naloge v letu 2005 s področja statistike okolja spada tudi zagotavljanje podatkov 
za izračun in prikaz strukturnih kazalnikov ter sodelovanje v posvetovalnih procesih Evropske 
okoljske agencije v zvezi s kazalniki trajnostnega razvoja. Tudi na področju kazalnikov transporta, 
energetike in kmetijstva v povezavi z okoljem bo SURS aktivno spremljal razvoj dogajanja in 
skušal zagotoviti potrebne statistične informacije. Pri tem bo poseben poudarek namenjen  
medinstitucionalnemu povezovanju. Uporabnikom spletnih strani bomo v tem letu ponudili 
obogatene vsebine iz okoljskega področja. 

Gospodarjenje 
z 

nepremičninami 

Ob pomanjkanju podatkovnih virov za spremljanje področja nepremičnin bo popis stavb in 
stanovanj (izveden je bil skupaj s Popisom prebivalstva leta 2002) še vedno eden glavnih virov 
informacij na področju gospodarjenja z nepremičninami. Spremljanje cen nepremičnin ostaja 
pomembna razvojna naloga tudi v letu 2005. 

Regionalni 
in prostorski 

razvoj 
 

SURS bo na področju regionalnih statistik svoje aktivnosti v letu 2005 usmeril v dodatno 
izboljšanje kakovosti statističnih kazalnikov za nadaljnjo uporabo na področju regionalne politike. 
Statistična podpora Vladi RS pri pogajanjih z Evropsko komisijo pri predvidenem preoblikovanju 
teritorialne členitve Slovenije na ravni NUTS 2 (SKTE 2) ostaja pomembna prednostna naloga. 
SURS bo sodeloval pri različnih regionalnih členitvah Slovenije, zlasti pri tisti, ki bi vplivala na 
morebitno spremembo ravni NUTS 3 (statističnih regij).  
Med pomembne  prednostne naloge spada tudi sodelovanje SURS-a pri oblikovanju in razvoju 
regionalno-analitskih statističnih kazalnikov za različna vsebinska področja in namene: 

 za spremljanje Državnega razvojnega programa  
 za usmerjanje razvoja podeželja v nekmetijskih dejavnostih  
 za potrebe strukturnih skladov EU splošno merjenje regionalnih razlik.   

SURS bo v skladu z navodili in usmeritvami Eurostata sodeloval tudi na področju razvoja 
geografskih informacij v letu 20054. Najpomembnejša redna naloga na področju regionalnih 
statistik ostaja spremljanje teritorialnih sprememb in upravljanje vseh enajstih ravni Standardne 
klasifikacije teritorialnih enot Slovenije (SKTE)  kot tudi grafično prikazovanje statističnih informacij 
z izraznimi sredstvi tematske kartografije. Na področju urbanih statistik se bo nadaljeval in 
predvidoma tudi končal projekt Urban Audit II. 

 
Raziskovalno 

razvojna 
dejavnost 

 
V letu 2005 bodo objavljeni rezultati statističnega raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 
s katero bodo na ravni državne statistike predstavljene statistične informacije o kadrovskem 
potencialu, ki deluje na raziskovalno-razvojnem področju, in sicer po poklicih, po starostnih 
razredih, po ravneh izobrazbe ter po državljanstvu, vključno z mobilnostjo; o bruto izdatkih za RR 
po virih financiranja in namenih porabe ter o rezultatih RR, kot so: število dokončanih in 
nedokončanih del glede na vrsto (temeljna, aplikativna in eksperimentalni razvoj), in statistične 
informacije o objavljenih strokovnih člankih in znanstvenih monografijah v Sloveniji in v tujini. Vse 
te statistične informacije bodo uporabnikom služile za izračun osnovnih makroekonomskih 
kazalnikov in za izdelavo poglobljenih primerjalnih analiz, ki so potrebne pri načrtovanju politik na 
državni ravni.    
V letu 2005 bo izvedeno statistično raziskovanje o inovacijski dejavnosti, ki bo v skladu z 
mednarodno metodologijo (sprejeto v Oslu) in priporočili Eurostata za 4. harmonizirani popis 
inovacijske dejavnosti. Rezultati bodo objavljeni v letu 2006. 
 

 
 

Dodatne 
informacije: 

V sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci je SURS pripravil tudi nekaj dokumentov, ki 
podrobneje predstavljajo delo in načrte slovenske državne statistike tako na letni ravni kot 
tudi v srednjeročnem obdobju od leta 2003 do 2007: 
 

 Letni program statističnih raziskovanj 2005. Statistični urad RS, december 2004 
(Uradni list RS, št.133/2004).  

 
 Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 

2005. Statistični urad RS, julij 2004 
 

 Srednjeročni program statističnih raziskovanj za leto 2003-2007. Statistični urad 
RS, december 2002  (Uradni list št.10-335/2003).  

 
 Križman, I. (2004): Izzivi za nove komunikacijske strategije v evropskem 

statističnem sistemu v Statistično spremljanje pojavov globalizacije in storitev - 
izzivi in nujnost : zbornik, Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, Radenci 
2004.  

 
O napredku pri uresničevanju ciljev, ki smo si jih zadali v tem načrtu, vas bomo obveščali na naši spletni strani  
www.stat.si, v februarju 2006 pa bomo pripravili o tem tudi posebno poročilo.  
 
 

                                                 
4 O. p. – Priprava na izvajanje INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in pravnega akta EU-ja. 


