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Strategija izkazovanja statističnih podatkov in informacij (diseminacije) in 
komuniciranja z uporabniki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 

Strategija diseminacije in komuniciranja z uporabniki SURS-a temelji na Zakonu o državni 
statistiki, na Uredbi (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki, na Kodeksu ravnanja evropske 
statistike, Temeljnih načelih uradne statistike ter na viziji in vrednotah SURS-a. 
 
Zakon o državni statistiki določa strokovno neodvisnost SURS-a, zagotavlja verodostojnost 
državne statistike in določa osnovni okvir delovanja državne statistike. SURS s svojim 
delovanjem za dvig kakovosti statističnih izdelkov in storitev sledi konceptu t. i. “podatkovne 
revolucije”. To pomeni, da razvija statistično infrastrukturo, koncepte, klasifikacije in metode  
ter spodbuja povečanje uporabe statističnih izdelkov in storitev. Aktivno promovira (trži) 
kakovostne statistične rezultate in si prizadeva, da bi uporabniki prepoznali njihovo kakovost, 
ozavešča javnost o pomenu ustreznih statističnih podatkov (krepitev statistične pismenosti) 
in o potrebi po takih podatkih ter informira odločevalce o možnostih sprejemanja odločitev na 
osnovi statističnih izdelkov in storitev. Pri vseh aktivnostih dosledno upošteva načeli 
statistične zaupnosti in kakovosti. 
 
SURS deluje tako, da pravočasno zaznava nove pobude in potrebe uporabnikov in se nanje 
ustrezno odziva. Uporablja sodobne tehnologije za prikazovanje in objavljanje objektivnih, 
nepristranskih in kakovostnih statističnih rezultatov. Pozorno spremlja upadanje števila 
“klasičnih” uporabnikov in naraščanje “digitalnih domačinov” in “digitalnih priseljencev ” in se 
na vse to odziva, sledi tudi smernicam za zagotavljanje odprtih podatkov. Prizadeva si doseči 
čim večje število uporabnikov in za ta namen uporablja različne informacijske poti (kanale). 
Statistični izdelki in storitve ustrezajo potrebam in namenom uporabnikov, dostop do njih je 
enostaven, objavljajo se na prijazen način ter so  časovno in krajevno ustrezni. Za doseganje 
večje uporabnosti statističnih izdelkov in storitev SURS v proces izdelave novih statističnih 
izdelkov in storitev vključuje uporabnike, izdelke in storitve pa pripravlja tudi po naročilu (»po 
meri«) posameznih uporabnikov.  
 
Statistični rezultati in storitve so na voljo brezplačno, na enak način so dostopni vsem 
uporabnikom, objavljeni so po vnaprej objavljenem koledarju, na voljo so tudi v angleščini. 
  
SURS-ov cilj pri diseminaciji in komuniciranju z uporabniki je, da ti za zadovoljevanje svojih 
podatkovnih potreb uporabljajo statistične rezultate in storitve SURS-a. Ta cilj podpira 
strateške cilje povečanje uporabe statističnih podatkov in ohranjanje  zaupanja vseh 
deležnikov in povečanja prepoznavnosti državne statistike.  
 
SURS bo dosegel zastavljeni cilj z različnimi aktivnostmi: 
 
1. Zadovoljevanje širokega spektra različnih uporabniških potreb  
 
SURS bo upošteval različne skupine uporabnikov in njihove potrebe po statističnih izdelkih in 
storitvah z vidika ustreznosti, dostopnosti in pravočasnosti, glede na njihovo računalniško 
pismenost in njihovo komunikacijsko opremljenost. Za ta namen bo posodobil klasifikacijo 
uporabnikov. 
 
Usklajenost statističnih izdelkov in storitev s potrebami uporabnikov bo ohranjal tako, da bo 
redno spremljal zadovoljstvo uporabnikov s statističnimi izdelki in storitvami, skrajševal čas 
med pojavom in objavo podatka o njem, da bo podatke prikazoval celostno, da bo povečal 
skladnost (konsistentnost) podatkov, pridobljenih iz različnih virov, podrobnost podatkov, 
njihovo časovno in mednarodno primerljivost in jih prikazoval razčlenjene do čim nižje 
teritorialne ravni in v različnih formatih objav.  



2 

 

SURS bo najzahtevnejšim uporabnikom omogočil tabeliranja izbranih spremenljivk in 
časovnih točk po njihovih potrebah, uporabo interaktivnih orodij in grafične/kartografske 
prikaze, zadovoljeval bo potrebe uporabnikov odprtih podatkov in podatkovnega novinarstva.  
 
2. Uporaba različnih diseminacijskih in komunikacijskih poti (kanalov) za učinkovito 
posredovanje statističnih izdelkov in storitev 
 
Osnovna diseminacijsko-komunikacijska pot bo informacijsko bogato, navigacijsko 
enostavno in vizualno privlačno spletišče, uporabljivo tudi za pametne mobilne naprave. 
SURS bo izboljšal učinkovitost iskanja in pridobivanja statističnih podatkov, tudi z enotnim 
koledarjem objav celotnega statističnega sistema in z orodjem za celostno prikazovanje 
podatkov državne statistike v prostoru. Podrobni podatki bodo na voljo v uporabniško prijazni 
podatkovni zbirki.  
 
SURS bo uporabil možnosti, ki jih nudijo družbena omrežja, navzoč bo pri Nacionalnem 
interoperabilnostnem okviru, statistični rezultati in storitve bodo mogoče vhodno gradivo za 
klasično in podatkovno novinarstvo. Pripravljal bo novinarske konference in se s 
predstavitvami svojih izdelkov in storitev udeleževal dogodkov interesnih združenj. SURS bo 
zmanjševal število izvodov tiskanih izdelkov, hkrati pa bodo ti v elektronski obliki na voljo v 
večini javnih knjižnic in tudi kot elektronske publikacije. Na tak način bo širil nabor 
“posrednikov” statističnih izdelkov in storitev.  
 
3. Razvijanje razumevanja in uporabe statističnih izdelkov z upoštevanjem elementov 
statistične pismenosti  
 
SURS bo skušal boljše razumevanje statističnih izdelkov doseči z nevtralnim in objektivnim 
komentiranjem objavljenih statističnih podatkov; prikazoval jih bo v enostavnih in lahko 
razumljivih tabelah, grafično in kartografsko, tudi z interaktivnimi orodji in na videu. Objavljal 
bo tudi različne skupine kazalnikov, ki prikazujejo in osvetljujejo medsebojne vplive različnih 
dejavnikov.  
 
Informacije o podatkih bodo razumljive, enostavno dostopne in sprotne, vsebovale bodo tudi 
ocene kakovosti statističnih izdelkov.  
 
SURS si intenzivno prizadeva dvigniti raven statistične pismenosti, saj je ta bistvena za 
primerno uporabo statističnih izdelkov in storitev. Sodeloval  bo z novinarji in podatkovnimi 
novinarji, šolajočimi se prebivalci in s splošno javnostjo; skušal jih bo nagovoriti tudi prek 
spletišča in jim bo tam ponudil različne možnosti za interaktivno delo, e-učenje in črpanje 
odprtih podatkov. S statistično zaščitenimi mikropodatki, ti bodo na voljo v Arhivu 
družboslovnih podatkov, bo SURS sodeloval pri izobraževanju bodočih raziskovalcev.  
 
4. Uporaba statističnih izdelkov in storitev pri upravljanju države 
 
SURS bo promoviral uporabo statističnih izdelkov in storitev pri sprejemanju odločitev na 
državni in lokalni ravni, med drugim tudi kot nosilec izobraževanja v okviru Upravne 
akademije. Statistične izdelke in storitve bo prilagodil tudi potrebam upravljanja države, velik 
poudarek bo na vizualizaciji podatkov. Na zahtevo državnih in lokalnih ustanov in interesnih 
združenj bo pripravljal dodatne analize in jih ustrezno objavljal. Omogočal bo uporabo 
mikropodatkov za analize in raziskovalno delo, tudi za modeliranje predlogov ključnih 
razvojnih reform. 
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5. Prepoznavnost in ugled blagovne znamke SURS 
 
SURS bo promoviral blagovno znamko SURS, saj lahko pričakujemo, da bodo blagovne 
znamke v prihodnosti za uporabnike še pomembnejše. Deloval bo tako, da bo krepil 
prepoznavnost uradnih statističnih podatkov v javnosti, da jih bodo uporabniki zaznavali kot 
uradne statistične podatke in se zavedali  njihove kakovosti in skladnosti s strokovnimi 
standardi. SURS bo prenovil celostno grafično podobo statističnih izdelkov in storitev. 

 

 


