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DOSTOP Z DALJAVE 
 

 
1. SPLOŠNO 

 
Mikropodatki so na strežniku SURS-a, dostop do tega strežnika je mogoč prek internetne povezave v 
komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM (v nadaljevanju omrežje HKOM). Za upravljanje 
omrežja HKOM je zadolžen Direktorat za informatiko in e-storitve (MNZ).  
 
 

2. PREVZEM GESELNIKA (SECURID) 
 
Raziskovalec prejme po e-pošti sporočilo Direktorata za informatiko in e-storitve in od tam prevzame 
geselnik,  nato pa vzpostavi povezavo v omrežje HKOM. Navodila so na spletni povezavi: 
https://vpndist.gov.si/,  na katero se uporabnik prijavi z uporabniškim imenom in geslom za dostop v 
omrežje HKOM.  
 
 

3. NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME ZA DOSTOP Z DALJAVE  
 
Strežnik SURS-a za dostop do mikropodatkov z daljave deluje na Microsoftovem strežniškem 
operacijskem sistemu, na katerem je nameščen Citrix Metaframe Presentation Server. Zato je za 
dostop do mikropodatkov potreben odjemalec Citrix; ta je na voljo tudi na spletnih straneh: 

- odjemalec Citrix (CitrixOnlinePluginWeb.exe), ki deluje v 64-bitnem okolju in Mozilli Firefox: 
http://www.citrix.com/downloads/vdi-in-a-box/legacy-client-software/online-plug-in-for-
windows-121.html 

- odjemalec Citrix (CitrixOnlinePluginWeb.exe), ki deluje v 32-bitnem okolju: 
http://www.mcfarland.k12.wi.us/citrix/icaweb/en/ica32/setup.htm  

 
SURS posreduje raziskovalcem tudi sistemsko-tehnična navodila za namestitev programske opreme 
in uporabniško ime ter geslo za dostop do podatkov na strežniku SURS. 
 
Raziskovalec se s pogodbo zaveže glede ravnanja s podatki, do katerih je pridobil dostop. Ugotovitev 
kršitev pogodbe vodi v prepoved kakršnekoli nadaljnje uporabe mikropodatkov. 
 
 

4.  PREJEM DATOTEK S STREŽNIKA 
 
Raziskovalec pošlje prošnjo za prejem datotek z rezultati analiz po elektronski pošti na naslov 
natasa.zidar@gov.si. V sporočilu navede, katere datoteke želi prejeti in kje na strežniku se nahajajo 
(pot do datotek). Raziskovalec zaprosi za pregledovanje datotek z vidika zaščite statistične zaupnosti 
tako, da izpolni obrazec, ki je na voljo na strežniku (OBRAZEC_PREJEM_DATOTEK.docx). Obrazec 
raziskovalec odloži v mapo poleg datotek za pregled.  
 
 

5. PODATKI ZA STIK  
 

- SURS: Nataša Zidar: natasa.zidar@gov.si  
- SURS, Oddelek za sistemsko - tehnično podporo: podpora.surs@gov.si  
- Direktorat za informatiko in e-storitve: marko.krecic@gov.si  

 
 


