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Statisti~ni svet Republike Slovenije

je na svoji 33. redni seji 2. junija 2010

obravnaval Prednostne naloge dr`avne statistike v letu 2011

in sprejel naslednji

S K L E P

»Statisti~ni svet Republike Slovenije je na svoji 33. redni seji dne 2. 6. 2010 (pod to~ko 3) razpravljal o vsebini
Prednostnih nalog dr`avne statistike v letu 2011 in predlaga generalni direktorici Statisti~nega urada RS, da
upošteva pripombe ~lanov Statisti~nega sveta RS pri dopolnitvi dokumenta in jih upošteva tudi pri pripravi

Letnega programa statisti~nih raziskovanj za leto 2011«.

   Prof. dr. Anuška Ferligoj

          predsednica Statisti~nega sveta RS
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Uvodna beseda

Statisti~ni urad RS je skupaj s pooblaš~enimi izvajalci dejavnosti dr`avne statistike pripravil dokument
Prednostne naloge dr`avne statistike za leto 2011. Pri tem smo sledili strateškim ciljem in aktivnostim
Srednjero~nega programa statisti~nih raziskovanj 2008–2012 in Statisti~nemu delovnemu programu
Evropske komisije za leto 2011.

Dokument Prednostne naloge dr`avne statistike je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so
predstavljene strateške in prednostne naloge, na~rtovane znotraj posameznih statisti~nih podro~ij, zadnje
poglavje pa je namenjeno statisti~ni infrastrukturi.

Delo Statisti~nega urada bo v letu 2011 še vedno v veliki meri usmerjeno v Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj, še posebej tudi zato, ker bo to prvi registrski popis prebivalstva. Tak na~in
izvedbe bo omogo~il kakovostne rezultate kljub 10-krat manjšemu finan~nemu vlo`ku. Mo`nost registrske
izvedbe, torej s povezovanjem podatkov razli~nih administrativnih in statisti~nih virov, je velika prednost in
prilo`nost slovenske statistike v ~asu omejenih finan~nih in kadrovskih virov. Predstavitev prvih rezultatov bo
mogo~a `e štiri mesece po referen~nem datumu popisa, tj. 1. januarju 2011.

Statisti~ni urad bo v letu 2011 in pozneje pri svojem delu upošteval tudi priporo~ila Komisije za merjenje
gospodarske uspešnosti in dru`benega napredka1, t. i. Stiglitz-Sen-Fitoussi poro~ilo, in Sporo~ilo Evropske
komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – BDP in ve~: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja2. To ni nov
pogled le za slovensko, temve~ tudi za evropsko statistiko, zato lahko pri~akujemo, da bo Eurostat pripravil
predlog za izra~un novih kazalnikov, ve~inoma iz `e obstoje~ih statisti~nih virov. Evropska Komisija je
pripravila tudi sporo~ilo z naslovom Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vklju~ujo~o rast3.
Statisti~ni urad RS `e sodeluje z ministrstvi in vladnimi slu`bami pri pripravi ustreznih kazalnikov za
spremljanje uresni~evanja te strategije.

Za dobro delovanje Statisti~nega urada so bistvenega pomena profesionalni in izobra`eni uslu`benci, ki
sledijo razvoju statisti~ne znanosti v Evropi in preostalem svetu. Zato `elimo tudi v prihodnje spodbujati
aktivne mednarodne udele`be in prenos novi dognanj v statisti~no delo v Sloveniji.

Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta, predvsem pooblaš~enim izvajalcem
dr`avne statistike: Banki Slovenije, Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Inštitutu za varovanje
zdravja RS, Ministrstvu za finance, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu RS za
zaposlovanje.

 Mag. Irena Kri`man
generalna direktorica Statisti~nega urada RS

1 Poro~ilo Komisije so pripravili profesorji Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen in Jean-Paul Fitoussi.
Glej: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf  (prevzeto 10. 5. 2010).

2 Glej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:SL:HTML, 52009DC0433, (prevzeto 10. 5.2010).
3 Glej: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf (prevzeto 10. 5. 2010).
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4 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (32008R0763).
5 Uredba Komisije (ES) št. 1201/2009 z dne 30. novembra 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih

prebivalstva in stanovanj v zvezi s tehni~nimi specifikacijami za vsebine in posamezne raz~lembe teh vsebin (32009R1201).
6 Uredba Komisije (EU) št. 317/2010 z dne 16. aprila 2010 o sprejetju specifikacij prilo‘nostnega modula za leto 2011 o zaposlovanju invalidov za

vzor~no raziskavo delovne sile iz Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (32010R0317).
7 Uredba Komisije (ES) št. 20/2009 z dne 13. januarja 2009 o sprejetju specifikacij prilo‘nostnega modula za leto 2010 o usklajevanju poklicnega in

dru‘inskega ‘ivljenja, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (32009R0020).

Demografske
in socialne statistike

Izvedba prvega registrskega popisa
prebivalstva ni le najpomembnejša
prednostna naloga demografskih statistik,
pa~ pa celotnega Statisti~nega urada

SURS bo v letu 2011 izvedel – v skladu z dolo~ili
evropske uredbe o popisih prebivalstva in stanovanj4,5

– popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, in
sicer bo to prvi registrski popis (v nadaljevanju
Registrski popis prebivalstva 2011). Registrsko
izvedbo popisa prebivalstva na podlagi zdru`evanja
podatkov iz razli~nih virov je omogo~ila visoka
stopnja razvitosti in razpolo`ljivosti razli~nih
administrativnih virov. S tako izvedbo popisa bo
dr`avna statistika pomembno prispevala k
zmanjševanju stroškov (prora~unski prihranek je
ocenjen na ve~ kot 12 mio. EUR) in – ne nazadnje,
popis ne bo obremenil prebivalcev oz. gospodinjstev.
Referen~ni datum popisa bo 1. januar 2011.

SURS bo pri tem popisu prebivalstva uporabil
podatke iz skoraj 30 administrativnih in statisti~nih
virov, ogrodje pa predstavljajo registra MNZ Centralni
register prebivalstva in Evidenca gospodinjstev ter
GURS-ov Register nepremi~nin. Pri tem bo zaradi
povezovanja razli~nih virov najbolj kompleksen
statisti~ni proces izpeljava podatkov o gospodinjstvih
in dru`inah: prebivalstvo bo treba umestiti v
gospodinjstva, ta pa v stanovanja.

Novosti ob popisu
Izvedba popisa prebivalstva iz administrativnih virov
bo SURS-u omogo~ila, da bo lahko izpeljal nekatere
nove vsebine, take, ki bodo v okviru popisa prvi~ na
voljo za celotno prebivalstvo, na primer generacijska
sestava gospodinjstva, generacije priseljencev,

posebne oblike dru`inskih skupnosti. Novost bo tudi
postopno objavljanje podatkov glede na
dostopnost podatkov v administrativnih virih. SURS
bo vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na
voljo tudi na~rt objav posameznih vsebin iz
Registrskega popisa prebivalstva 2011.

Uporabnikom na voljo še ve~ podatkov o
pla~ah, delovnem ~asu in delovni aktivnosti

V okviru Ankete o delovni sili (ADS) bo SURS v letu
2011 izvajal prilo`nostni modul o zaposlovanju
invalidnih oseb6, uporabnikom pa bodo postali
dostopni podatki iz prilo`nostnega modula o
uskladitvi dela in dru`inskega `ivljenja7, ki ga SURS
izvaja v letu 2010. Evropska komisija bo v letu 2011
sprejela tudi vsebino prilo`nostnega modula o
prehodu z dela v upokojitev (ta bo izveden v letu
2012).

SURS na~rtuje novo raziskovanje o delovnem
~asu, v okviru katerega namerava pridobiti tudi
podatke o opravljenih delovnih urah pri poslovnih
subjektih in s tem izboljšati kakovosti podatkov o
opravljenih delovnih urah. Ti podatki naj bi se v
prihodnje zbirali na tak na~in vsaka tri leta.

V letu 2011 bo SURS izvedel Anketo o strukturi
pla~e za leto 2010 kot kombinacijo vprašalnika in
uporabe obstoje~ih administrativnih in statisti~nih
virov podatkov. Prvi rezultati bodo objavljeni sredi
leta 2012. Tudi v 2011 bo SURS aktivno iskal nove vire
za preverjanje podatkov ali nadomestitev obstoje~ih
podatkov s podro~ja pla~, delovnih ur in delovne
aktivnosti, da bi racionaliziral zbiranje statisti~nih
podatkov in hkrati izboljšal njihovo kakovost.
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Prou~evanje izobra`evanja odraslih –
izvedba dveh 5-letnih na ravni EU poenotenih
raziskovanj

Izvedeni  bosta dve obse`ni raziskovanji, ki potekata
vsakih 5 let in ki sta poenoteni na ravni EU8: Anketa o
izobra`evanju odraslih in Raziskovanje o nadaljnjem
poklicnem izobra`evanju in usposabljanju zaposlenih.
S prvim raziskovanjem bo SURS pridobil podatke o
vklju~enosti prebivalstva v razli~ne oblike formalnega
in neformalnega izobra`evanja in usposabljanja ter
prilo`nostnega u~enja, z drugim pa bo od podjetij
pridobil podatke o vklju~enosti zaposlenih v razli~ne
programe poklicnega izobra`evanja in usposabljanja
ter o drugih vidikih, povezanih z izobra`evanjem
zaposlenih.

Spomladi 2011 bo SURS objavil rezultate iz medna-
rodno (OECD-UNESCO-EU) usklajenega raziskovanja o
karieri doktorjev znanosti; s tem raziskovanjem bomo
pridobili podatke o osebnih zna~ilnostih, o izobra`e-
vanju, povezanem s pridobitvijo doktorata, o zaposlitvi,
mobilnosti in kariernih izkušnjah doktorjev znanosti.

Sodelovanje z ministrstvi – evidence
Z Ministrstvom za šolstvo in šport (MŠŠ) in z Ministr-
stvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(MVZT) bo SURS sodeloval pri aktivnostih, povezanih
s poenotenjem evidenc in z vzpostavitvijo centralne
evidence udele`encev izobra`evanja, ter pri urejanju
zakonskih podlag v zvezi s tem. Nadaljevalo se bo
tudi sodelovanje z MVZT v zvezi z vzpostavitvijo
Informacijskega sistema visokega šolstva.

Izpopolnjevanje metodologij in zdravstvenih
kazalnikov za spremljanje in na~rtovanje
zdravja in zdravstvenega varstva

Na podro~ju statistike poklicnih bolezni bo delovna
skupina, ki jo usklajuje Inštitut za varovanje zdravja
(IVZ), pripravila in uvedla metodologijo za statistike
poklicnih bolezni, da bo mogo~e  spremljati in

na~rtovati zdravje in zdravstveno varstvo delavcev ter
izpolnjevati dolo~ila iz podro~ne evropske uredbe9.
Izvedeno bo poskusno  zbiranje podatkov, vezanih na
osebo, in sicer iz evidenc Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (ZPIZ), iz Registra oseb, zbolelih
zaradi izpostavljenosti azbestu, ki ga vodi Klini~ni
inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ,
deluje v sklopu UKC Ljubljana), od specialistov medicine
dela, izbranih osebnih zdravnikov in od delodajalcev.

IVZ bo sodeloval tudi pri pripravi modula o interakciji
med zdravjem in socialno vklju~enostjo v okviru
podro~ja, ki sodi v okvir evropske ankete o zdravju in ki
vklju~uje tudi razvoj podro~ja zmanjšane zmo`nosti oz.
invalidnosti. Sodeloval bo v skupinah za pripravo
evropske raziskave prebivalstva o preskrbljenosti z
zdravniškimi pregledi. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v
izpolnjevanje in pripravo nekaterih izvedbenih uredb, ki
jih dolo~a evropska uredba9 o statisti~nih podatkih v
zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri
delu.

IVZ bo skupaj s SURS om aktivno sodeloval pri
pripravi razli~nih kazalnikov: kazalnikov zdravja
Evropske skupnosti (European Community Health
Indicators – ECHI)10, kazalnikov trajnostnega razvoja,
strukturnih kazalnikov, okvirnih kazalnikov invalidnosti
in kazalnikov, oblikovanih v okviru odprte metode
koordinacije (Open Method of Coordination – OMC)
v podporo nacionalnim strategijam za razvoj visoko
kakovostnega, dostopnega in trajnostnega
zdravstvenega varstva in dolgotrajne nege. IVZ bo
pripravil tudi regijske kazalnike.

Zdravstveni ra~uni
SURS bo skupaj z IVZ sodeloval v Eurostatovi posebni
delovni skupini, ki bo preverila podatkovne vire za
obra~un cen izbranih zdravstvenih storitev in pri
opredelitvi kon~ne metodologije za potrebe paritet
kupne mo~i (PKM) v tem in naslednjem letu. SURS
sodeluje skupaj z IVZ tudi v OECD-jevem projektu za
dolo~itev metodologije obra~una vrednosti izvoza in
uvoza zdravstvenega blaga in storitev v okviru sistema
zdravstvenih ra~unov (SHA).

8 Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statisti~nih podatkov o izobra‘evanju in
vse‘ivljenjskem u~enju (32008R0452).
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih
(32005R1552).

9 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statisti~nih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem
ter zdravjem in varnostjo pri delu (32008R1338).

10 Glej: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm (prevzeto 19. 4. 2010).
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Merjenje razli~nih elementov kakovosti in
varnosti `ivljenja v sodobni dru`bi

Z letom 2011 bo SURS za~el izvajati vsebinsko
prenovljeno Anketo o porabi v gospodinjstvih (APG)
in nadaljeval tehni~no prenovo tega raziskovanja. Ker
bodo uporabljeni administrativni viri in ker bo
racionaliziran nabor spremenljivk, bodo delno
razbremenjene tudi poro~evalske enote. V letnem
raziskovanju o dohodkih in `ivljenjskih pogojih (EU
SILC) bo SURS izvedel prilo`nostni modul o
medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, podatki
bodo objavljeni v 2012. V letu 2011 bodo
uporabnikom na voljo podatki iz prilo`nostnega
modula o delitvi sredstev v gospodinjstvih.  Eden od
izzivov, s katerim se soo~a Evropska komisija v povezavi
s poro~ilom Komisije za merjenje gospodarske
uspešnosti in dru`benega napredka11, je hitrejša
dostopnost podatkov in razširitev nabora kazalnikov za
merjenje razli~nih elementov kakovosti `ivljenja.

 Banka Slovenije (BS) bo v letu 2011 obdelala
podatke prve triletne ankete o finan~nih sredstvih in
porabi v gospodinjstvih, ki se izvaja na podro~ju

Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), in podatke
posredovala v Evropsko centralno banko (ECB).

V okviru Evropskega sistema integrirane socialne
zaš~ite (ESSPROS)12 je potekal projekt (študija
izvedljivosti), katerega rezultati bodo podlaga za
pripravo predloga izvedbene uredbe, ki naj bi uvedla
obvezno zbiranje podatkov o neto prejemkih socialne
zaš~ite za 201o in naprej. Omenjena uredba naj bi bila
sprejeta leta 2012. V okviru ESSPROS se bo v letu 2011
nadaljevalo zbiranje podatkov o neto prejemkih
socialne zaš~ite za leta 2007–2009.

Varnostna anketa
SURS bo aktivno sodeloval pri pripravi evropskih
zakonskih podlag na podro~ju statistike kriminalitete
in pri razvoju metodologije za izvedbo Varnostne
ankete (doslej imenovane Anketa o `rtvah kriminala),
ki jo bo izvajal v letu 2013. Sodeloval bo tudi pri
oblikovanju nove evropske klasifikacije kaznivih dejanj.
Ker bo v letu 2010 vzpostavljen informacijski sistem
kazenskega postopka v okviru to`ilstev in sodiš~, bo
SURS v letu 2011 prou~il mo`nosti za elektronsko
pridobivanje podatkov.

Zakonodaja s podro~ja demografskih statistik v postopku sprejemanja:

• Osnutek uredbe Evropske komisije (EU) o sprejetju programa statisti~nih podatkov in metapodatkov za
popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

• Osnutek izvedbene uredbe o poro~ilu o kakovosti popisnih podatkov in na~inu posredovanja podatkov
Eurostatu.

• Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o demografskih statistikah.
• Osnutek uredbe Evropske komisije o sprejetju specifikacij prilo‘nostnega modula za leto 2012 o prehodu iz

dela v upokojitev predvidena z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98.
• Osnutek izvedbene zakonodaje za sporo~anje podatkov o formalnem izobra‘evanju z vprašalnikom UOE k

Uredbi (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju
statisti~nih podatkov o izobra‘evanju in vse‘ivljenjskem u~enju.

• Osnutek izvedbene zakonodaje za Anketo o izobra‘evanju odraslih na podlagi Uredbe (ES) št. 452/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statisti~nih podatkov o
izobra‘evanju in vse‘ivljenjskem u~enju.

• Osnutek zakona o evidencah in gradivu o zdravju in zdravstvenem varstvu – nacionalna zakonodaja.
• Osnutek uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti

o dohodku in ‘ivljenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2011 v
zvezi z medgeneracijskim prenosom prikrajšanosti.

• Osnutek uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti
o dohodku in ‘ivljenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2012.

• Osnutek zakonskih podlag (krovna uredba in izvedbene uredbe EU) za izvedbo v EU poenotene Varnostne
ankete

11 Poro~ilo Komisije so pripravili profesorji Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen in Jean-Paul Fitoussi.
Glej: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf (prevzeto 10. 5. 2010).

12 Uredba (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. aprila 2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaš~ite
ESSPROS (32007R0458).
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Makroekonomske
statistike

Priprava novih in prera~uni obstoje~ih ocen
ob hkratnem izboljševanju kakovosti

Na podro~ju nacionalnih ra~unov bo v letu 2011
poseben poudarek namenjen izboljševanju kakovosti
ocen agregatov nacionalnih ra~unov. Pri tem bo delo
osredoto~eno na bruto doma~i proizvod in na bruto
nacionalni dohodek ter na zagotavljanje njune
skladnosti z Evropskim sistemom ra~unov 199513. Delo
bo usmerjeno tudi v pripravo novih podatkov, zlasti o
stanju osnovnih sredstev in ~etrtletnih nefinan~nih
institucionalnih sektorskih ra~unov za vse sektorje.

Nadaljevale se bodo tudi priprave na uvedbo nove
razli~ice klasifikacije dejavnosti SKD 200814 v
nacionalne ra~une. Vrste podatkov bodo prera~unane
za daljše ~asovno obdobje, za pomembnejše vrste od
leta 1995 dalje. Delo bo SURS izvajal ve~ let in ga
predvidoma kon~al leta 2012.

V prihodnjih letih bo ena izmed najpomembnejših
nalog priprava in uvedba novega Evropskega sistema
ra~unov. Med ve~ deset spremembami bosta glavna
izziva uvedbe novega sistema kapitalizacija izdatkov za
raziskave in razvoj ter knji`enje obveznosti iz
pokojninskih shem.

Intenzivno sodelovanje v evropskih ban~nih
institucijah in doma~e medinstitucionalno
sodelovanje

Banka Slovenije bo tudi v letu 2011 sodelovala v
skupini JEGR, tj. v ekspertni delovni skupini pri
Statisti~nem odboru Evropskega sistema centralnih
bank (ESCB) in pri Odboru evropskih ban~nih
nadzornikov (CEBS) za integracijo nadzornih in
statisti~nih zahtev do kreditnih institucij. Na delovanje te
skupine, oziroma  na  zahteve po podatkih finan~nih
institucij nasploh, je pri~akovan vpliv potreb v letu 2011
na novo vzpostavljenega Evropskega odbora za
sistemska tveganja (European Systemic Risk Board - ESRB).

V okviru zdru`enega statisti~nega in nadzornega
poro~anja kreditnih institucij za potrebe BS v skladu z
na~eli Sveta ECB bo v juniju 2011 implementiran še
izkaz vseobsegajo~ega donosa (izkaz poslovnega
izida). S tem bo zaokro`en nadzorni nabor nekon-
solidiranih podatkov kreditnih institucij, ki bo omogo~il
– ko bo zagotovljena ustrezna kakovost – odpravo
tradicionalnega knjigovodskega poro~ila bank.

V letu 2011 bo Banka Slovenije z Agencijo za
zavarovalni nadzor (AZN) in s Slovenskim zavarovalnim
zdru`enjem (SZZ) nadaljevala aktivnosti za opredelitev in
vzpostavitev ve~namenskega poro~anja zavarovalnic in
pokojninskih skladov.

Statistika ekonomskih odnosov s tujino
Banka Slovenije bo v letu 2011 pripravila podatke o
neposrednih nalo`bah po OECD statisti~nem
standardu BD415 in hkrati tudi po BD316 za podatke, ki se
nanašajo na 2010 (in glede na to, da jih Eurostat
zahteva tudi za 2009). Poleg tega bo treba  podatke o
neposrednih tujih nalo`bah raz~leniti še po panogah
nove razli~ice Standardne klasifikacije dejavnosti SKD
2008 (NACE Rev. 2) in tudi po SKD 2002 (Nace Rev. 1.1).

Nova strategija za statistiko cen

V naslednjih nekaj letih bo na podro~ju cen
`ivljenjskih potrebš~in in paritet kupne mo~i (PKM)
najve~ ~asa in energije usmerjenih v uvajanje nove
strategije za podro~je statistike cen (Multi-Purpose
Consumer Price Statistics); ta predvideva postopno
zagotavljanje ve~je povezanosti med obema
podro~jema glede opisov proizvodov in zbiranja cen,
pripravo podrobnejše klasifikacije COICOP17, uvajanje
novih pristopov pri spremljanju cen, vzpostavitev
posebnega podatkovnega skladiš~a, ki bi zagotavljalo
razli~ne podatke za ~im širši krog uporabnikov. V letu
2011 bo Slovenija na podro~ju paritet kupne mo~i
znova sodelovala tudi pri pomembnem in obse`nem

13 Glej: http://www.stat.si/publikacije/pub_esr1995.asp (prevzeto 6. 4. 2010).
14 Glej: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200817&stevilka=559 (prevzeto 6. 5. 2010).
15 Glej: http://www.oecd.org/dataoecd/42/56/43985557.pdf (prevzeto 6. 5. 2010).
16 Glej: http://www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf (prevzeto 6. 5. 2010).
17 Glej: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5 (prevzeto 6. 5. 2010).
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projektu Svetovne banke, in sicer gre za Svetovni
program primerjave ravni cen (International comparison
program – ICP)18 in realnega BDP.

Indeksi cen bivalnih nepremi~nin
Pri razvoju indeksov cen bivalnih nepremi~nin bo glavni
poudarek namenjen predvsem rednemu objavljanju
indeksov cen za obstoje~a in novozgrajena stanovanja
na ~etrtletni ravni, pridobivanju informacij, razvoju
metodologij in vzpostavitvi indeksa stroškov
stanovanjskih zavarovanj in indeksa ve~jih popravil in
vzdr`evalnih del, izra~unavanju indeksa dodatnih
stroškov pri transakcijah z nepremi~ninami in
sodelovanju z GURS-om in drugimi ustanovami pri
zagotavljanju in izboljševanju podatkovnih virov.

Intenzivno delo za izboljševanje kakovosti
zunanjetrgovinskih podatkov

Na podro~ju statistike zunanje trgovine se bo nadalje-
valo delo za zagotavljanje kakovostnih podatkov: v

sistemu Intrastat bo SURS intenzivno uporabljal
podatke iz rekapitulacijskih poro~il DDV, redno se bodo
izvajale tudi tako imenovane zrcalne analize podatkov,
ki so namenjene usklajevanju najve~jih asimetrij med
podatki v sistemu Intrastat. SURS bo preu~il mo`nosti
za nadaljnje poenostavitve Intrastata in hkrati
analiziral vpliv morebitnega zni`anja stopnje zajetja pri
prejemih blaga na kakovost podatkov in na
razbremenitev poro~evalskih enot v sistemu Intrastat.
Preu~il bo tudi, kako bi izvedbena dolo~ila
Moderniziranega carinskega zakonika lahko vplivala na
spremljanje podatkov o statistiki blagovne menjave s
tretjimi dr`avami (Extrastat) in na podlagi teh
ugotovitev za~el vsebinsko in tehni~no izpopolnjevati
informacijski sistem za statistiko zunanje trgovine.

Zakonodaja na podro~ju makroekonomskih statistik, ki je v postopku sprejemanja:

• Osnutek uredbe o evropskem sistemu ra~unov (ESR) bo Evropskemu parlamentu in Svetu v postopek
sprejemanja predlo`en v letu 2010, sprejem je predviden v letu 2012, uvedba pa 2014.

• Osnutek uredbe Evropske komisije za podro~je indeksa cen `ivljenjskih potrebš~in s konstantnimi dav~nimi
stopnjami (HICP-CT)

• Osnutek izvedbene uredbe za podro~je indeksa cen bivalnih nepremi~nin v okviru harmoniziranega indeksa
cen `ivljenjskih potrebš~in (HICP), dolo~enega z uredbo 1994/95.

18 Glej: http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP_2011.html (prevzeto 6. 5. 2010).
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Poslovne
statistike

Izpopolnjevanje poslovnih registrov – nove
vsebine in storitve

V Poslovnem registru Slovenije (PRS), katerega
nosilec je AJPES, je s t. i. strukturnim vprašalnikom
predvideno zbiranje in osve`evanje podatkov o
stranskih dejavnostih poslovnih subjektov ter delih
poslovnih subjektov. Namen raziskovanja je izboljšati
kakovost podatkov in nato zagotavljanje
kakovostnih podatkov v PRS ter pove~ati uporabno
vrednost registra, ne le za potrebe SURS-a, temve~
tudi za druge uporabnike PRS. Podatki o delih
poslovnih subjektov so nujen temelj za pripravo
kakovostnih statistik na ravni regij in ob~in.
Podatki o stranskih dejavnostih poslovnih subjektov
so potrebni z administrativnega in tudi s tudi
statisti~nega vidika. Na podlagi podatkov o stranskih
dejavnostih poslovnih subjektov SURS lahko
zagotavlja obveznosti spremljanja statistike enot
enovrstne dejavnosti. Enkratno zbrani podatki za
administrativni in statisti~ni namen tako bistveno
prispevajo k razbremenitvi poro~anja poslovnih
subjektov in zagotavljajo kakovostno pripravo
raznovrstnih kazalnikov.

SURS bo nadaljeval aktivnosti tudi na podro~ju
nadgradnje in vodenja statisti~nega poslovnega
registra (SPR) kot interne baze individualnih podatkov
o poslovnih subjektih in njihovih delih. S tem bodo
omogo~ene tudi funkcionalnosti, ki so pomembne za
podporo statisti~nim procesom, npr.: priprava vzor~nih
okvirov, naslavljanje statisti~nih vprašalnikov
namenjenih podjetjem. Kot tak bo postal pomemben
del statisti~ne infrastrukture.

S ciljem zagotoviti kakovostne podatke o
pomembnih ve~nacionalnih skupinah podjetij na
obmo~ju EU, je bila leta 2010 je bila prvi~ uspešno
izvedena izmenjava individualnih podatkov z
Evropskim registrom skupin podjetij (EGR).
Izmenjava se bo izvajala tudi v letu 2011, skladno z
nadgradnjo in prilagoditvami nacionalnega registra
skupin podjetij za zadovoljitev omenjenih ciljev.

Zagotavljanje pravo~asnih, popolnih in
kakovostnih podatkov

Glavnino dela na podro~ju kratkoro~nih poslovnih
statistik bo SURS usmeril v zagotavljanje pravo~asnih,
popolnih in kakovostnih podatkov s podro~ja
industrije, gradbeništva, trgovine ter storitvenih
dejavnosti. Za izboljšanje kakovosti mese~nih
kazalnikov ’indeks prihodka v storitvenih dejavnostih’
in ’indeks prihodka v trgovini na drobno’ bo SURS
analiziral razloge za revizije podatkov pri podjetjih in
primerljivost mese~nih podatkov z letnimi podatki
strukturne statistike.

Na podro~ju kratkoro~ne statistike gradbeništva bo
potekalo ve~ aktivnosti. Kakovost podatkov o gradnji
nestanovanjskih stavb bi SURS lahko izboljšal z uporabo
realnih podatkov iz Registra nepremi~nin (REN), ki ga
vzdr`uje GURS, in tako nadomestil ocene, izra~unane iz
podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih in rušitvah, ki
jih SURS pridobi od upravnih enot. SURS bo še naprej
aktivno sodeloval v projektu Ministrstva za okolje in
prostor ’Prostorski informacijski sistem’, z namenom, da
razbremeni poro~evalske enote na podro~ju statistike
izdanih gradbenih dovoljenj.

Razvojno medinstitucionalno delo
SURS bo za~el vzpostavljati kazalnik ’indeks storitvene
proizvodnje’, in sicer bo analiziral razpolo`ljive podatke,
pripravil podatkovno osnovo in metodologijo za izra~un.

V okviru medinstitucionalne delovne skupine, v kateri
so sodelovali strokovnjaki AJPES-a, Banke Slovenije in
SURS-a, so bile postavljene osnove za ~etrtletno
raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov, ki ga
bodo na vzorcu gospodarskih dru`b in zadrug izvedle
skupaj vse tri navedene institucije. Podatke bo zbiral in
obdeloval AJPES. Namen raziskovanja je zagotoviti
vhodne podatke za izdelavo celovitih institucionalnih
sektorskih ra~unov in ~etrtletnega izra~una BDP ter tudi
objava nekaterih ~etrtletnih podatkov o poslovanju
poslovnih subjektov; s tem se bosta bistveno izboljšali
kakovost in razpolo`ljivost podatkov s tega podro~ja.
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Zanimanje za podatke o obnovljivih virih
energije vse ve~je

SURS bo uredil rezultate ankete o porabi energije in
goriv v gospodinjstvih, izvedene v okviru projekta, ki
ga financira Eurostat. Pri~akovani rezultati so:
izboljšanje podatkov o porabi obnovljivih virov
energije v Sloveniji in razvoj metodologije za delitev
kon~ne porabe energije po namenih. Pripravljena
bodo tudi priporo~ila za izdelavo metodologije za
ocenjevanje rasti porabe obnovljivih virov energije v
letih, ko se anketa ne bo izvajala. Projekt bo izveden s
sodelovanjem Instituta Jo`ef Stefan.

SURS bo še naprej sodeloval v mednarodnem
projektu ’Skupna akcija’ za Direktivo o obnovljivih
virih energije19. Cilj projekta je uveljaviti omenjeno
direktivo s pomo~jo devetih delovnih skupin. Slovenija
vodi skupaj z Avstrijo delovno skupino za pripravo
metodologij za izra~un dele`ev obnovljivih virov
energije v kon~ni rabi energije. Z vstopom Slovenije v
OECD se bodo mo~no pove~ale tudi zahteve po
podatkih s podro~ja energetike, predvsem pa se bodo
skrajšali roki za sporo~anje podatkov, zato bo SURS
dopolnil in delno spremenil redne objave podatkov na
podatkovnem portalu SI-STAT.

Potrebe po novih vsebinah v statistiki
transporta

Na podro~ju statistike transporta bo SURS od leta
2011 dalje vklju~en preko delovnih skupin Eurostata v
nov evropski projekt za razširitev obstoje~ega
statisti~nega spremljanja intermodalnosti in v pripravo
novih kazalnikov s podro~ja logistike za vse vrste
blagovnega transporta ter v medsebojni kombinaciji.
Vklju~en bo tudi v proces nadaljnjega razvoja vrste

kazalnikov na ravni ES, kot so kazalniki o dele`ih
posameznih vrst transporta (modal split indicators),
strukturni, regionalni in okoljski kazalniki ter kazalniki
trajnostnega razvoja in varnosti v prometu.

V zadnjih letih se posebej poudarja zahteva
Evropske komisije po statisti~nem ugotavljanju vpliva
transporta na okolje. Po napovedih naj bi se na osnovi
vrste aktivnosti v letu 2011 v naslednjih letih
vzpostavilo poenoteno in zelo verjetno tudi zakonsko
urejeno zbiranje podatkov o obsegu cestnega prometa
na osnovi voznih kilometrov. V tem primeru bo treba
na SURS-u vzpostaviti novo strategijo in organizacijo
zbiranja teh podatkov. Doslej je SURS pridobili nekaj
iskanih osnovnih podatkov od Direkcije RS za ceste,
saj ta za zdaj edina v dr`avi zbira in izra~unava del
tovrstnih podatkov, tudi za potrebe mednarodne
baze IRTAD (OECD - International Traffic and Safety
Data)20.

Medinstitucionalni projekt za zmanjševanje
administrativnih bremen

SURS bo na podro~ju statistike turizma tudi v 2011
skupaj s strokovnjaki Ministrstva za gospodarstvo in
Policije aktivno sodeloval v projektu Ministrstva za
javno upravo (MJU) za vzpostavitev centralnega
poro~anja nastanitvenih objektov in registra
nastanitvenih objektov. Namen prvega dela projekta
je razbremeniti poro~evalske enote (nastanitvene
obrate) tako, da bodo lahko zahtevane podatke (v
elektronski obliki) sporo~ali le enkrat oz. za ve~
uporabnikov hkrati (za Policijo, za SURS ...). Drugi del
projekta je vzpostavitev registra nastanitvenih
objektov, ta bo lahko bistveno prispeval k ve~ji
kakovosti ter popolnosti podatkov s podro~ja
statistike turizma.

19 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in
poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (32009L0028).

20 Glej: http://www.internationaltransportforum.org/irtad/index.html (prevzeto 6. 5. 2010).

Zakonodaja na podro~ju poslovnih statistik, ki je v postopku sprejemanja:

• V letu 2010 bodo zaklju~eni postopki za posodabljanje in delne poenostavitve evropske zakonodaje s
podro~ja statistike cestnega blagovnega, `elezniškega, zra~nega in pomorskega transporta.
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Kmetijstvo,
gozdarstvo in ribištvo

Nova EU zakonodaja – nacionalni akcijski
na~rt

Na podlagi novih zahtev troj~ka predpisov EU s
podro~ja uporabe pesticidov in dajanja pesticidov v
promet21 bo SURS spodbujal aktivno sodelovanje
vseh ustanov, ki so posredovalci ali uporabniki
podatkov o porabi fitofarmacevtskih sredstev.
Pri~akujemo, da bo v Sloveniji ustanovljena delovna
skupina za pripravo Nacionalnega akcijskega na~rta
na tem podro~ju; ta bo opredelil tudi pomembna
izhodiš~a za organizacijo statisti~nega raziskovanja o
porabi fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu.
Statisti~ni podatki o porabi fitofarmacevtskih sredstev
v kmetijstvu v referen~nem obdobju 2010–2014 bodo
morali biti Eurostatu posredovani do konca leta 2015.

Popis kmetijskih gospodarstev 2010

V letu 2011 bo potekalo statisti~no urejanje podatkov
iz Popisa kmetijskih gospodarstev22 in priprava
rezultatov za objavo kon~nih podatkov.

Izpopolnjevanje ekonomskih ra~unov

Na podro~ju ekonomskih ra~unov za kmetijstvo
(ERK) bo poudarek na izboljševanju kakovosti ocen
agregatov s pomo~jo dodatnih podatkovnih virov in
analiz. Delo bo usmerjeno na postavke, ki vplivajo na
izra~un faktorskega dohodka. Nadaljevalo se bo delo

na podro~ju analiz posameznih, pogojno primerljivih,
postavk ERK in knjigovodskih podatkov na kmetijah
(FADN), ki so v pristojnosti MKGP.

V letu 2011 bo nova razli~ica Standardne
klasifikacije dejavnosti – SKD 2008 uvedena tudi v
ekonomske ra~une za kmetijstvo leta. Z njeno uvedbo
se  bo metodološka razlika med ekonomskimi ra~uni
za kmetijstvo in nacionalnimi ra~uni za podro~je
kmetijstva zmanjšala.

Na podro~ju ekonomskih ra~unov za gozdarstvo
bo SURS še naprej izpopolnjeval metodologijo in
nadaljeval razvojno delo na podro~ju gozdarskega
modula okoljskih ra~unov – gozdne bilance in ocene
stoje~ega lesa.

Nov sistem zbiranja podatkov o ribištvu

V letu 2011 bo kon~an prenos osnovnih statistik s
podro~ja ribištva s SURS-a na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Zbiranje
teh podatkov na MKGP bo Republiki Sloveniji
omogo~ilo vzpostavitev podatkovnih baz s podatki, ki
bodo popolnoma ustrezali veljavni zakonodaji s tega
podro~ja; ti podatki bodo na voljo doma~im in
mednarodnim uporabnikom. Uvedba novega
nacionalnega sistema zbiranja podatkov bo bistveno
razbremenila poro~evalske enote, saj bodo te tako
dol`ne sporo~ati svoje podatke le eni ustanovi. SURS
bo podatke še naprej objavljal na podatkovnem
portalu SI-STAT, skupaj z vsemi metodološkimi
pojasnili in poro~ili o kakovosti.

Zakonodaja na podro~ju kmetijskih statistik, ki je v postopku sprejemanja:

• Osnutek zdru`ene uredbe Evropske Komisije o statistiki trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi).
• Priprava slovenskega zakona o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (predvidoma do konca leta 2011).

21 Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statisti~nih podatkih o pesticidih (32009R1185).
22 Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod

kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (32008R1166).
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Medpodro~ne
statistike

Statistika za spremljanje trajnostnega
razvoja: oblikovanje razli~nih okoljskih
kazalnikov, kamor sodijo tudi ve~ vrst
okoljskih ra~unov, podatki o oskrbi z vodo,
o koli~ini odpadkov in ravnanju z njimi

SURS bo na podlagi ugotovitev iz pilotnih raziskovanj,
izvedenih v letu 2010, za ra~une izdatkov za varstvo
okolja, ra~une emisij v zrak in ra~une snovnih tokov
uvedel dopolnjeno, v EU usklajeno metodologijo. Ta se
bo uporabljala pri rednih postopkih zbiranja statisti~nih
podatkov in drugih virov ter pri pripravi okoljskih
ra~unov. Na osnovi nove metodologije bo SURS pripravil
tudi dopolnjene ~asovne vrste podatkov o ra~unih
izpustov škodljivih snovi v zrak in o ra~unih snovnih
tokov. Ti podatki bodo slu`ili za izra~un nekaterih
okoljskih kazalnikov in za pripravo analiz, v katerih se
povezujejo snovni in ekonomski podatki. Podatki o
izdatkih za varstvo okolja pa bodo pomemben vir
informacij o izdatkih po okoljskih namenih na dr`avni
ravni.

V letu 2011 bo SURS poskusno prevzel podatke o
oskrbi s pitno vodo iz podatkovne baze Ministrstva za
okolje in prostor (MOP). Po natan~ni analizi prevzetih
podatkov in ob pogoju, da bodo podatki ustrezali
merilom kakovosti, bo SURS z MOP sklenil dogovor o
sodelovanju. Naslednji korak za zmanjšanje bremen
poro~evalskih enot bo ukinitev statisti~nega
raziskovanja o oskrbi s pitno vodo VOD-V v letu 2012.
SURS bo v letu 2011 izboljšal kakovost podatkov v
statistiki voda in prenovil objavo rezultatov s tega
podro~ja.

SURS bo še naprej usklajeval metodologijo za
vzpostavitev skupnega zbiranja podatkov na podro~ju
kanalizacijskih sistemov. MOP na~rtuje v letu 2011
vzpostavitev spletnega zbiranja podatkov, uporabnih za
obe instituciji. S tem bi  poenotili zbiranje podatkov na
tem podro~ju, zmanjšali stroške pridobivanja podatkov
in hkrati tudi  razbremenili poro~evalske enote.

Na delo na podro~ju statistike odpadkov bo v letu
2011 vplivala prenova Uredbe o statistiki odpadkov.
Treba bo prilagoditi vprašalnike, obdelati podatke,
dopolniti nabor objavljenih spremenljivk na
podatkovnem portalu SI-STAT. SURS bo dopolnil tudi
postopek  za zbiranje podatkov o uvozu in izvozu
odpadkov ter vzpostavil natan~no metodologijo za
pridobivanje in sporo~anja teh podatkov na Eurostat.

Na podro~ju mednarodnega sodelovanja se bodo
predvidoma pove~ale aktivnosti, povezane z
zbiranjem podatkov in izpolnjevanjem vprašalnikov
(Zdru`eni vprašalnik OECD in Eurostata, WISE (Water
Information System for Europe)23 vprašalnik).
Pripravlja se tudi nov vprašalnik, ki bo zajemal vse
okoljske tematike in bo postal obveznost v letu 2011.

SURS bo pripravil publikacijo o okolju v Sloveniji; ta
bo izšla v zbirki Statisti~ne informacije in bo zajemala
vsa podro~ja okolja – od voda, odpadkov, izdatkov za
varstvo okolja do elementarnih nesre~.

V podporo evropski strategiji ’Evropa 2020’
so tudi kazalniki informacijske dru`be

Statistika informacijske dru`be sledi spremembam in
razvoju na tem stalno razvijajo~em se podro~ju in
zagotavlja uporabnikom aktualne in kakovostne
podatke. Hkrati z novo strategijo Evropa 202024 je bil
sprejet nov primerjalni okvir, imenovan Digitalna
Evropa25, ki opredeljuje kazalnike za spremljanje razvoja
informacijske dru`be v Evropi. Ravnote`je med
potrebami po podatkih, ki jih prinaša novi okvir, in
potrebami po razbremenitvi poro~evalskih enot bo SURS
skušal dose~i z izmeni~nim (dveletnim) zbiranjem
nekaterih spremenljivk in s posebnimi moduli, s katerimi
se bo vsako leto osredoto~il na dolo~eno podro~je
informacijsko-komunikacijske dru`be. Leta 2011 bo
poudarek na podatkih o uporabi e-uprave v podjetjih in
o e-veš~inah v gospodinjstvih. V 2011 bo predvidoma

23 Glej: http://water.europa.eu/ (prevzeto 20.5.2010).
24 Glej:  http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm (prevzeto 20.5.2010).
25 Glej: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

(prevzeto 20.5.2010).
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za~ela veljati nova izvedbena uredba s podro~ja IKT; ta
bo med drugim predpisala obvezno sporo~anje
mikropodatkov za gospodinjstva Eurostatu; to bo
raziskovalcem omogo~ilo izvajanje poglobljenih analiz.

Novi na~ini izkazovanja podatkov

Na podro~ju poslovnih tendenc in mnenja potrošnikov
SURS na~rtuje tehni~no prenovo in metodološko
izpopolnitev ankete o mnenju potrošnikov; to  je namre~
osnovni pogoj za spremembo v zvezi z izkazovanjem
kazalnika gospodarske klime; ta je zdaj izra`en le v obliki
ravnote`ja, v prihodnje pa ga bo SURS prikazoval tudi v
obliki indeksov. To bo uporabnikom omogo~ilo la`jo
interpretacijo rezultatov in pove~alo analitsko vrednost
podatkov, hkrati pa bo SURS popolnoma poenotil na~in
objavljanja rezultatov z Evropsko komisijo.

Grafi~no predstavljeni podatki so prijaznejši
do uporabnika

SURS po vzpostavitvi nacionalnega sistema
hierarhi~nih mre` in dolo~itvi okvirnega nabora

podatkov še naprej sistemati~no objavlja prostorske
statisti~ne podatke na hierarhi~ni mre`i. V okviru
projekta ESSnet GEOSTAT26 je SURS aktivno vklju~en v
podprojekt za ugotavljanje potreb uporabnikov.
Rezultati projekta bodo uporabljeni za promocijo
tovrstnih storitev in za morebitno spreminjanje
okvirnega nabora podatkov, namenjenih za
posredovanje uporabnikom in prikazovanje na
hierarhi~nih mre`ah. V letu 2011 bo SURS uporabnikom
lahko ponudil standardni nabor podatkov iz nekaterih
registrskih virov. Z razvojem in aplikacijo novih metod
bo SURS lahko posredoval tudi nekatere histori~ne
podatke, ki niso locirani na to~ko natan~no. Prou~ena
bo tudi mo`nost širše uporabe hierarhi~ne mre`e za
prikazovanje podatkov na tematskih kartah in za
dolo~itev t. i. clustrov (sklenjenih obmo~ij ve~je zgostitve
ali visokih vrednosti posameznih pojavov).

Objava popisnih podatkov
V drugi polovici leta 2011 bo SURS uporabnikom lahko
na 100 x 100-metrski mre`i posredoval `e nekatere
podatke iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj 2011.

Zakonodaja v zvezi z medpodro~nimi statistikami, ki je v postopku sprejemanja:

• Osnutek uredbe Evropske komisije za okoljske ra~une uvaja zakonsko osnovo za spremljanje treh modulov
okoljsko-ekonomskih ra~unov: NAMEA emisije v zrak, ra~uni snovnih tokov in okoljske takse.

• Osnutek spremembe uredbe o statistiki odpadkov bo v obravnavi Odbora evropskega statisti~nega sistema
(ESSC), sprejem je predviden v 2012.

• Osnutek dopolnitve uredbe Evropske komisije o statistiki odpadkov s prilogo o uvozu in izvozu odpadkov, ki
bo dopolnila zahteve po spremljanju teh podatkov v prihodnje.

26 Glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/essnet/geostat (prevzeto 20.5.2010).
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Statisti~na
infrastruktura

Podlaga za razvoj kakovostnih statisti~nih
podatkov je dobro delujo~i statisti~ni sistem

Za krepitev dr`avnega statisti~nega sistema ter za
boljšo usklajenost in kakovost slovenske statistike bo
SURS tudi v letu 2011 organiziral delovna sre~anja s
pooblaš~enimi izvajalci dejavnosti dr`avne statistike.
SURS je bil za usklajevalca dolo~en z uredbo o evropski
statistiki27 in z Zakonom o dr`avni statistiki28. Na
sestankih bodo razpravljali tudi o nadaljnjih izboljšavah
skladnosti s Kodeksom ravnanja evropske statistike29.
SURS bo pooblaš~enim izvajalcem nudil potrebno
pomo~ in jih usmerjal zlasti pri varstvu in zaš~iti
podatkov, pri izkazovanju statisti~nih objav (npr. koledar
objav in hkratna dostopnost), nudil jim bo tudi
potrebno metodološko pomo~ in izobra`evanje.

Izboljšanje komuniciranja s poro~evalskimi
enotami prispeva k dvigu stopnje odgovora

Stalna prednostna naloga SURS-a je dobro sodelovanje s
poro~evalskimi enotami oz. z dajalci podatkov; SURS bo
zato nadaljeval aktivnosti, ki poro~evalskim enotam
omogo~ajo, da sporo~ajo podatke na razli~ne na~ine, in
tako prispeval k dvigu stopnje odgovora. Izboljšal bo
pojasnila o vrstah in na~inih sporo~anja podatkov ter
analiziral klju~ne odzive poro~evalskih enot. Za la`je in
boljše komuniciranje bo za~el sprotno obnavljati baze
informacij za poro~evalske enote, tudi bazo pogostih
vprašanj poro~evalskih enot in pripravljenih odgovorov
SURS-a. Pripravljena in vpeljana bodo interna pravila za
komuniciranje s poro~evalskimi enotami.

V sklopu aktivnosti za dobro sodelovanje s
poro~evalskimi enotami je SURS-ova prednostna skrb
zmanjšanje bremen poro~evalskih enot. Prav zato bo
SURS za odpravo administrativnih ovir izvajal
naslednje:

• ugotavljal upravi~enost vzpostavljanja novih oziroma
ukinjanja obstoje~ih statisti~nih raziskovanj z vidika
potreb uporabnikov in virov podatkov, in sicer preko
Metodološkega sveta30 na SURS-u;

• skrbel za pridobivanje in ohranjanje stabilnih in
kakovostnih podatkovnih virov;

• dalje iskal nadomestne vire podatkov za statisti~na
raziskovanja, da bi se tako še bolj zmanjšale
obremenitve zaradi sporo~anja podatkov.
V zvezi z upravljanjem administrativnih virov bo

SURS optimiziral sistem sprejemanja administrativnih
virov in notranjega poslovanja z njimi; to bo izboljšalo
preglednost postopka in notranjo komunikacijo. Interni
uporabniki podatkov bodo pridobili vse informacije na
enem mestu; to jim bo olajšalo delo in prihranilo ~as.

Kakovostni rezultati krepijo zaupanje v
statisti~ni sistem

Delo v zvezi s celostnim obvladovanjem kakovosti
postaja z zahtevami po u~inkovitejšem opravljanju
nalog vse pomembnejše. V letu 2011 bodo na delo na
podro~ju kakovosti pomembno vplivali tudi rezultati
dela strateške delovne skupine na visoki ravni
(Sponsorship on Quality), v kateri sodeluje tudi  SURS.
Glavna naloga skupine je priprava strateške usmeritve
za nadaljnji razvoj podro~ja kakovosti.

Prednostne naloge v zvezi z  izboljševanjem
kakovosti so naslednje:
• implementacija priporo~il iz dokumenta Smernice

za kakovost, ki bo objavljen v drugi polovici leta
2010, v reden statisti~ni proces z vidika priporo~il o
dobrih praksah in standardih (informacije bodo
strukturirane glede na posamezne korake v
statisti~nem procesu) in njihova nadgradnja v obliki
priro~nikov za posamezna statisti~na podro~ja (v
letu 2010 bodo pripravljeni priro~niki za ~asovne

27 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 Statisti~ni urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97
o statisti~nih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statisti~ne programe Evropskih skupnosti
(32009R0223).

28 Zakon o dr‘avni statistiki: http://www.stat.si/drz_stat_zakonski.asp (prevzeto 13. 4. 2010).
29 Kodeks ravnanja evropske statistike: http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=611 (prevzeto 13. 4.2010).
30 Navodilo o postopku preverjanja in odobritve metodologij o statisti~nih raziskovanjih ter o postopku ukinitve statisti~nih raziskovanj:

http://www.stat.si/doc/stat_urad/Navodilo_preverjanje_metodologij_14-09-2007.pdf (prevzeto 13. 4.2010).
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vrste, urejanje podatkov, kazalnike kakovosti, v letu
2011 pa bodo v pripravi priro~niki za zaš~ito
podatkov, za klasifikacije in šifrante, za  pripravo
pilotnih raziskovanj ter za vzor~enje);

• priprava metodoloških navodil za pripravo poro~il
o kakovosti za registre;

• vzdr`evanje baze kazalnikov kakovosti, ki bo
omogo~ala pregleden dostop in primerjavo
vrednosti posameznih kazalnikov med statisti~nimi
raziskovanji;

• na osnovi opravljene analize bodo izpopolnjena
pravila za dokumentiranje statisti~nih raziskovanj,
ki bodo upoštevala mednarodne standarde za
izmenjavo podatkov in metapodatkov, standarde
za arhiviranje statisti~nih gradiv in veljavna
organizacijska pravila pri statisti~ni obdelavi
podatkov na SURS-u;

• vzpostavitev sistema za dokumentiranje prelomov
~asovnih vrst.

U~inkovit informacijski sistem je osnovni
pogoj za delovanje SURS-a

Uvedene bodo smernice in dobre prakse za
nadgradnjo in upravljanje informacijskega sistema, ki
bo zagotavljal u~inkovit statisti~ni proces, podprt s
splošnimi, uporabniško prijaznimi informacijskimi
rešitvami. SURS bo nadaljeval delo v zvezi z uvajanjem
programskih rešitev, razvitih v okviru preteklih
projektov, v redni proces statisti~ne produkcije.
Uvajanje poteka postopoma,  v najve~jem obsegu
posega na naslednja podro~ja:
• na~rtovanje in priprava statisti~nega raziskovanja

(enotna baza spremenljivk, vprašanj in
vprašalnikov);

• zbiranje podatkov z uvedbo e-poslovanja B2G,
opti~nim branjem tiskanih vprašalnikov, nadaljnji
razvoj centralnega adresarja podjetij ipd.;

• prenova procesa statisti~ne obdelave podatkov iz
posameznega statisti~nega raziskovanja z
uvajanjem splošnih programskih rešitev, ki temeljijo
na uporabi t. i. metapodatkovnega pristopa.

Projekt e-poslovanje
SURS bo v letu 2011 prenesel v svoj delovni proces
produkcijski sistem, ki ga bo  vzpostavil v letu 2010 v
sklopu projekta e-poslovanje; to pomeni, da bodo
poro~evalske enote lahko odslej izbrale tudi ta na~in
posredovanja podatkov. Vzpostavitev produkcijskega
sistema v letu 2010 vklju~uje testiranje pripravljenega
sistema na manjšem številu podjetij in manjšem

številu raziskovanj. V letu 2011 bo potekalo
produkcijsko e-poslovanje za izbrana raziskovanja v
skladu z akcijskim na~rtom, ki bo pripravljen v letu
2010. Prednost bodo imela mese~na raziskovanja in
raziskovanja s krajšimi roki za sporo~anje zahtevanih
podatkov. Podjetja bodo o mo`nosti vklju~itve v e-
poslovanje obveš~ena z obvestilnim pismom pred
prvo izvedbo izbranega raziskovanja. SURS bo
vklju~enim podjetjem nudil pomo~ pri uporabi in
vzpostavitvi s certifikati podprtega e-poslovanja.

Baza agregiranih statisti~nih podatkov
SURS bo za~el vzpostavljati enotno bazo agregiranih
statisti~nih podatkov (t. i. makrobazo); ta bo
izboljšala postopke na podro~ju hrambe agregiranih
podatkov in izmenjave teh podatkov z mednarodnimi
organizacijami ter na podro~ju izkazovanja
statisti~nih podatkov.

Projekt StatARH
SURS bo v letu 2011 kon~al projekt StatARH, ki bo
pove~al celovitost, varnost, dostopnost in
nespremenljivost statisti~nih podatkov, dokumentar-
nega gradiva in spletne strani »www.stat.si«.
Pripravljena in uvedena bodo notranja pravila o
hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Informacijska varnost podatkov
Na podro~ju informacijske varnosti podatkov bo SURS
kon~al prvo fazo celostne prenove upravljanja
varovanja informacij. Za~el bo izvajati aktivnosti,
predpisane v krovni in podro~nih varnostnih politikah
in tako zagotovil boljšo zaš~ito, dostopnost in
celovitost podatkov.

Objavljanje statisti~nih rezultatov na
uporabniku prijazen na~in

Poslanstvo SURS-a je, da podatke zbere, jih statisti~no
obdela, poskrbi, da so ustrezne kakovosti, in da jih
objavi na na~in, ki je do uporabnika kar najprijaznejši.
Prav zato, da bi uporabnikom omogo~il enostavnejši
dostop do statisti~nih podatkov in informacij ter
enostavnejšo uporabo le-teh, bo SURS za~el
prenavljati spletno stran »www.stat.si«. Ta  bo
potem vsebinsko bolje strukturirana, navigacija po
njej bo bolj intuitivna, kot je na zdajšnji strani,
vizualno bo privla~nejša. Tudi postopki za pripravo
gradiva za spletno stran bodo optimizirani. Vse to bo
prispevalo k temu,  da bodo podatki in informacije za
uporabnike še bolj a`urni in prikazani na še bolj
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enoten na~in. SURS bo še naprej sproti spremljal
potrebe uporabnikov in glede na to prenavljal
publikacije ter tudi prilagajal razmerje med
elektronskimi in tiskanimi  publikacijami.

Uporaba sprejetih klasifikacij je osnovni
pogoj za zagotavljanje takih statisti~nih
podatkov, ki bodo stvarno, krajevno in
~asovno primerljivi

Za razvrš~anje dela oz. poklicev v skupine poklicev v
administrativnih zbirkah podatkov in v statisti~nih
raziskovanjih ter v statisti~nih registrih se bo od leta
2011 dalje uporabljala kot obvezen nacionalni
standard Standardna klasifikacija poklicev SKP-0831.
Aktivnosti SURS-a bodo usmerjene tudi v nadaljnji
razvoj in izboljšanje pripomo~kov za la`jo in
enotnejšo uporabo SKP-08 (kodirni seznam, razni
pretvorniki ipd.).

V letu 2011 bo SURS nadaljeval aktivnosti v zvezi z
vzpostavljanjem nove statisti~ne zbirke aktivnosti in
izidov izobra`evanja in usposabljanja ter v zvezi s
pripravo dodatnih pripomo~kov za enotno in la`je
kodiranje po klasifikacijskem sistemu izobra`evanja
in usposabljanja KLASIUS32. Pri tem bo sodeloval s
pristojnimi zunanjimi institucijami. Skladno z
napredkom uvajanja KLASIUS a v administrativno

okolje se bo nadaljevalo tudi uvajanje KLASIUS-a v
tista statisti~na raziskovanja, ki temeljijo na
administrativnih virih.

Delovanje Statisti~nega urada RS

Prioritetna naloga SURS-a je `e dlje ~asa tudi
zagotovitev primernih poslovnih prostorov na eni
lokaciji in sicer z vidika varstva podatkov,
optimalnejšega delovnega procesa in tudi z vidika
ustreznejših delovnih razmer zaposlenih. Glede na
vklju~itev Ministrstva za javno upravo (MJU) in
Ministrstva za finance (MF) naj bi bila realizacija rešitve
prostorskega problema SURS-a mo`na v drugi polovici
2011.

Le dobro usposobljeni, izobra`eni in tudi motivirani
zaposleni lahko izvajajo zapisane naloge SURS-a, zato
bo SURS tudi v prihodnje skrbel za potrebno
izobra`evanje zaposlenih in jih prerazporejal glede na
izra`ene osebne potrebe in potrebe, ki izhajajo iz
delovnih nalog. Za ta namen bo SURS pripravil razvid
tipi~nih delovnih mest in potrebnih kompetenc.

SURS bo redno spremljal stroške statisti~nih
raziskovanj in izvajal racionalizacijo vseh stroškov do
stopnje, do katere je še mogo~e kakovostno izvajati
dejavnost.  Finan~ne vire bomo skušali pridobiti v tujini
in pri doma~ih soizvajalcih statisti~nih raziskovanj.

31 Uredba bo sprejeta in objavljena v Uradnem listu julija 2010.
32 Glej: http://www.stat.si/klasius/ (prevzeto 20.5.2010).
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Seznam
uporabljenih kratic

ADS – Anketa o delovni sili
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
APG – Anketa o porabi v gospodinjstvih
AZN – Agencija za zavarovalni nadzor
BS – Banka Slovenije
B2G – Business to Government (e-poslovanje med podjetji in upravo)
DDV – Davek na dodano vrednost
ECB – Evropska centralna banka
ECHI – European Community Health Indicators – Krovni evropski kazalniki zdravja
ESCB – Evropski sistem centralnih bank
ESR – Evropski sistem ra~unov – European System of Accounts (ESA)
ESRB – European Systemic Risk Board - Evropski odbor za sistemska tveganja
GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije
IKT – Informacijsko komunikacijska tehnologija
IVZ – Inštitut za varovanje zdravja
JEGR – Join Expert group on reconciliation – ekspertna delovna skupina pri Statisti~nem odboru ESCB in

Odboru za nadzor ban~ništva (Banking Supervision Committee)
KIMDPŠ – Klini~ni inštitut za medicino dela, prometa in športa
KLASIUS – Klasifikacijski sistem izobra`evanja in usposabljanja
MF – Ministrstvo za finance
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP – Ministrstvo za okolje
MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport
MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za gospodarsko

sodelovanje in razvoj
OMC – Open Method of Coordination – Odprta metoda koordinacije
PKM – Paritete kupnih mo~i
PRS – Poslovni register Slovenije
REN – Register nepremi~nin, ki ga je vzpostavila in ga vzdr`uje  Geodetska uprava Republike Slovenije
SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange – standard za izmenjavo statisti~nih podatkov

in metapodatkov
SHA – System of Health Accounts – sistem zdravstvenih ra~unov
SILC – Raziskovanje o dohodkih in `ivljenjskih pogojih (Statistics on Income and living conditions)
SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti
SKP – Standardna klasifikacija poklicev
SPR – Statisti~ni poslovni register
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations –  Organizacija Zdru`enih

Narodov za izobra`evanje, znanost in kulturo


