
RAZVOJNE NALOGE  
 

Kazalo 
 

 

1. DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE             

  
R1.01       Prebivalstvo 

R1.01.01  Demografske statistike in projekcije 

R1.02       Trg dela 

R1.02.01  Aktivno prebivalstvo 

R1.02.02  Plače in stroški dela 

R1.02.93  Statistični registri statistike dela 

R1.03       Izobraževanje in usposabljanje 

R1.03.01  Statistika začetnega izobraževanja 

R1.03.02  Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja 

R1.03.93  Register kvalifikacij  

R1.04       Kultura 

R1.04.01  Statistika kulture 

R1.05      Varovanje zdravja 

R1.05.01  Javno zdravje 

R1.05.02  Zdravje in varnost pri delu 

R1.06       Življenjska raven 

R1.06.01  Poraba v gospodinjstvih 

R1.08       Varstvo potrošnikov 

R1.08.01  Statistika varne hrane 

R1.09       Statistika kriminalitete 

R1.09.01  Statistika kriminalitete 

R1.10       Statistika diskriminacije 

R1.10.01  Statistika diskriminacije 

R1.11       Druge socialne statistike 

R1.11.02  Statistika stanovanj 

R1.11.03  Invalidi

 

 

R1.11.05  Osnovne socialne spremenljivke

2. MAKRO-EKONOMSKE STATISTIKE              

 
R2.01       Nacionalni računi 

R2.01.02  Računi države 

R2.01.03  Nefinančni računi institucionalnih sektorjev  

R2.01.06  Bilance stanj osnovnih sredstev 

R2.02       Finančni računi 

R2.02.02  Četrtletni finančni računi 

R2.04       Denar in finance 

R2.04.01  Evro in statistika 

R2.04.06  Bilance javnega financiranja  

 

 

 

R2.05      Cene 

R2.05.01  Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalci dinamike in ravni 

drobnoprodajnih cen 

R2.05.04  Indeksi cen proizvodov in storitev pri proizvajalcih  

R2.06       Menjava blaga 

R2.06.01  Metodologija 

R2.07       Menjava storitev in plačilna bilanca 

R2.07.01  Plačilna bilanca 

R2.08       Druge makro-ekonomske statistike 

R2.08.02  Satelitski računi 

 



3. POSLOVNE STATISTIKE                
 

R3.01       Letne poslovne statistike 

R3.01.01  Strukturna statistika podjetij 

R3.01.02  Razvoj strukturne statistike podjetij 

R3.02       Kratkoročne poslovne statistike 

R3.02.01  Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij 

R3.03       Energetika in surovine 

R3.03.03  Obnovljivi viri energije 

R3.03.06  Poraba energije in soproizvodnja električne in toplotne energije 

 

 

R3.04      Transport 

R3.04.01  Informacijski sistem o transportu 

R3.05      Turizem 

R3.05.01  Kratkoročna statistika turizma 

R3.06       Statistični poslovni register 

R3.06.01  Statistični poslovni register 

R3.07    Dvoletna statistika 

R3.07.01  Statistika malih in srednjih podjetij 

 

 

 

4. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO             
 

R4.03       Kmetijski prihodki in cene 

R4.03.02  Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev 

R4.04   Rastlinska pridelava 

R4.04.96  Statistika porabe reprodukcijskega materiala 

R4.05       Živinoreja 

R4.05.04  Bilanca krme 

 

 

R4.06       Druge kmetijske statistike 

R4.06.01  Druge kmetijske statistike 

R4.06.92  Prehranska bilanca 

R4.08       Statistika ribištva 

R4.08.01  Statistika ribištva

 

5. MEDPODROČNE STATISTIKE               
 

R5.02      Trajnostni razvoj 

R5.02.01  Trajnostni razvoj 

R5.02.02  Razvoj podeželja 

R5.03       Statistike okolja in kazalniki 

R5.03.01  Statistika odpadkov in recikliranja 

R5.03.02  Statistika redkih in nevarnih materialov 

R5.03.06  Statistika izdatkov za varstvo okolja 

 

 

 

 

 

 

R5.04       Regionalne statistike 

R5.04.03  Objave regionalnih podatkov 

R5.05       Znanost in tehnologija 

R5.05.01  Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti 

R5.06       Geografske in lokalne informacije 

R5.06.01  Geografski informacijski sitem (GISCO) 

 

 

 

 

 

  



 

6. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA               
 

R6.01       Klasifikacije 

R6.01.04  Klasifikacije na področju socialnih statistik 

R6.02       Izobraževanje statistikov 

R6.02.91  Razvoj programa za izobraževanje statistikov 

R6.03       Elektronska obdelava podatkov 

R6.03.91  Elektronski statistični vprašalniki 

R6.04       Informacijske tehnologije 

R6.04.91  Informacijske tehnologije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R6.05       Diseminacija 

R6.05.91  Diseminacija  

R6.08       Statistično raziskovanje in metodologija 

R6.08.91  Statistično raziskovanje in metodologija 

R6.10       Kakovost 

R6.10.91  Kakovost



RAZVOJNE NALOGE 
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tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 
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druge podlage 

 

 R1 Demografske in 

socialne statistike 

                    

  R1.01 Prebivalstvo                     

  R1.01.01 Demografske 

statistike in 

projekcije 

                    

SURS R1.01.01.01 Demografska baza 

DEM-BAZA 

Zbirka podatkov o 

osebah, njihovih 

statusih, 

prebivališčih, 

socioekonomskih 

značilnostih in 
njihovih dogodkih. 

Zagotavljanje 

podatkov za izvajanje 

demografskih in drugih 

statističnih 

raziskovanj, ki jih 

izvaja SURS, ter za 
osveževanje zbirk 

podatkov z 

demografskimi 
vsebinami. 

SURS, MNZ-

CRP 

Triletna Dnevno ob 

dogodku, 

mesečno, 

četrtletno, 

letno 

Primarni, 

sekundarni in 

administrativni 

viri: MNZ 

(Centralni 

register 
prebivalstva, 

Register tujcev, 

evidenca 
gospodinjstev), 

IVZ, okrožna 

sodišča, ZRSZ, 
ZPIZ, GURS 

(REN), Pošta 

Slovenije (baza 
gospodinjstev). 

Statistični viri. 

Sproti po potrebi 
v dogovoru in 

skladno s 

sporazumi 
sklenjenimi z 

dajalci podatkov 

in na zahtevo 
SURS. 

Obvezno Izgradnja demografske 

baze in polnjenje z 

vhodnimi viri ter prenos v 

produkcijo do konca leta 

2010. 

Baza bo 

vzpostavlje

na in 

predana v 

produkcijo 

konec leta 
2010. 

- 

                          

  R1.02 Trg dela                     

  R1.02.01 Aktivno 

prebivalstvo 
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SURS R1.02.01.01 ADS ad hoc modul 

2011 – 
Zaposlovanje 

invalidnih oseb 

Vprašanja se 

nanašajo na: dve 
najpomembnješi 

bolezni oz. 

poškodbi in na 
težave, ki jih le-te 

povzročajo, na 

število delovnih ur, 
na omejitve pri vrsti 

dela, ki so ga 

zmožni opravljati, 
na težave pri 

prihajanju oz. 

odhajanju z dela, če 
imajo kakšno 

pomoč (npr. 

spremljevalec, 
oprema, prilagojeno 

delovno mesto...), 

če imajo kakšno 
posebno obliko dela 

(npr. delo na 

daljavo) ipd. 

Pridobivanje 

harmoniziranih 
statističnih podatkov, 

ki bodo osnova za 

analize, potrebne za 
vodenje politike 

zaposlovanja 

invalidnih oseb. Eden 
od ciljev je tudi 

zagotovitev podatkov, 

ki bodo opisali položaj 
teh oseb na trgu dela in 

težave, katerimi se 

srečujejo pri 
vsakodnevnem delu, 

pri prihodu na delo in 

odhodu z dela. 

 Enkratna, 

izvedena v 
letu 2011 

Referenčno 

obdobje: teden 
(od ponedeljka 

do nedelje) 

pred dnevom 
anketiranja 

V redni ADS 

izbrana 
gospodinjstva in 

njihovi družinski 

člani. 

Prostovoljno Priprava metodologije, 

usklajevanje 
terminologije in izvedba 

poskusne ankete.  

3 mesece 

po koncu 
leta. 

32008R0365 

SURS R1.02.01.02 Dejansko opravljene 

ure 

Dejansko opravljene 

ure so plačane ali 

neplačane ure, ki so 

bile opravljene v 

rednem delovnem 
času ali izven 

rednega delovnega 

časa (nadure). 
Mednje se ne štejejo 

plačane 

neopravljene ure kot 
so odsotnosti zaradi 

dopusta, bolniške, 

praznikov oz. dela 
prostih dni, malice.  

Zagotoviti evropsko 

primerljive podatke o 

gibanju števila 

dejansko opravljenih 

ur po dejavnostih. 

SURS, DURS, 

IVZ, ZZZS. 

Četrtletna Četrtletje Povezovanje 

obstoječih 

administrativnih 

in statističnih 

virov: SURS 
(Obrazec 1 - 

ZAP/M, SRDAP, 

ADS), DURS, 
IVZ. 

Obvezno Razvoj metodologije. 

Analiza bolniških 

odsotnosti na podlagi 

individualnih podatkov z 

EMŠO in priprava 
predloga potrebnih 

aktivnosti za izboljšanje 

metodologije in kakovosti 
podatkov pri četrtletnem 

izračunavanju podatkov o 

dejansko opravljenih 
urah. 

Podatki se 

ne 

objavljajo; 

na osnovi 

rezultatov 
analize 

bodo 

aktivnosti 
za 

izboljšavo 

metodologij
e potekale v 

letu 2011. 

31998R1165, 

32003R0450 
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SURS R1.02.01.03 Statistika oblik 

razreševanja 
delovnih sporov 

Kazalci o oblikah 

razreševanja 
delovnih sporov: 

podatki o 

delodajalcu 
(dejavnost in 

lokacija), število 

udeleženih v 
delovnih sporih, 

izgubljene delovne 

ure in izgubljeni 
delovni dnevi, 

vzroki delovnih 

sporov, stroški 
delovnih sporov.  

Zbiranje evropsko 

primerljivih podatkov 
o delovnih sporih, 

skladno z določili 

Mednarodne 
organizacije za delo in 

priporočili Eurostata. 

MDDSZ Letna Koledarsko 

leto 

Poslovni 

subjekti. 
Sekundarni vir, 

nosilec obrazca 

in vsebine je 
MDDSZ.  

Obvezno Dopolnitev metodologije, 

skladno z mednarodnimi 
priporočili, priprava 

vsebinskih navodil in 

izdelava postopkov. 

9 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Zakon o 

evidencah na 
področju dela 

in socialne 

varnosti 
Ur.l.RS 

40/2006 

SURS R1.02.01.04 Standardno poročilo 
o kakovosti 

podatkov o poklicu 

POK-POKLIC 

Za preverjanje 
kakovosti podatka o 

poklicu v 

Statističnem registru 
delovno aktivnega 

prebivalstva, se 

podatek o poklicu 
primerja z ostalimi 

podatki, ki so v 

SRDAP in drugimi 

viri kot na primer 

ADS, PD obrazec... 

Standardno poročilo o 
kakovosti poklicev je 

osnova za izvajanje 

preverjanja kakovosti 
podatka o poklicu v 

Statističnem registru 

delovno aktivnega 
prebivalstva. V ta 

namen je potrebno 

opredeliti elemente 

kakovosti, po katerih 

lahko ocenjujemo 

kakovost podatka o 
poklicu ter postopke 

spremljanja in 

preverjanja kakovosti.  

 Kontinuirana Med letom Adminstrativni 
viri (obrazci M); 

SRDAP, ADS, 

PD obrazec. 
Med letom, po 

potrebi. 

Obvezno Izdelava poročila o 
kakovosti podatka o 

poklicu in primerjalna 

analiza med SRDAP in 
ADS. 

Izdelava 
poročila o 

kakovosti 

podatka o 
poklicu in 

primerjalna 

analiza med 
SRDAP in 

ADS. 

 

                          

  R1.02.02 Plače in stroški 

dela 
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SURS R1.02.02.01 Proučitev možnosti 

uporabe podatkov iz 
obrazca za obračun 

davčnih odtegljajev 

od dohodkov iz 
delovnega razmerja 

v obstoječa 

statistična 
raziskovanja 

Z obrazcem DURS 

zbira podatke o 
izplačanih plačah, 

prispevkih, osnovah 

za izračun davčnih 
odtegljajev in 

prispevkov pri 

pravnih in 
registriranih fizičnih 

osebah. Podatki 

obrazca so 
namenjeni za 

obračun davčnih 

odtegljajev, od 
katerih se v skladu z 

Zakonom o 

dohodnini le-ti 
obračunavajo. 

Podatki služijo 

DURS za nadzor 
nad pravilnostjo 

izračuna davčnega 

odtegljaja. 

Preučitev možnosti 

uporabe podatkov 
zbranih z obrazcem v 

obstoječa statistična 

raziskovanja 

DURS Letna Koledarsko 

leto 

Admin.vir: 

DURS 

Obvezno Priprava predloga 

potrebnih aktivnosti za 
uporabo podatkov v 

obstoječa statistična 

raziskovanja. 

Na osnovi 

rezultatov 
analize 

bodo 

nadaljnje 
aktivnosti 

potekale v 

letu 2011. 

 

SURS R1.02.02.02 65. člen Kadrovskih 

predpisov za 

uradnike Evropske 

skupnosti 

A65 

EU Komisija in 

druge EU inštitucije 

potrebujejo za 

spremljanja in 

analizo gibanja plač 
uradnikov Evropske 

skupnosti, ki jih na 

osnovi 65. člena 
Kadrovskih 

predpisov 

usklajujejo vsaj 
enkrat letno, 

podatke o gibanju 

plač nacionalnih 
javnih uslužbencev 

centralne države.  

Spremljanje gibanja 

plač javnih 

uslužbencev 

institucionalnega 

podsektorja centralne 
ravni države za izračun 

specifičnega kazalnika 

(SI) kot mere za 
povprečno spremembo 

v kupni moči plač za 

potrebe prilagajanja 
osebnih prejemkov 

uradnikov in drugih 

uslužbencev Evropske 
skupnosti. 

MJU Letna Kritični dan, 

1. julij 

tekočega leta 

(t) glede na 1. 

julij preteklega 
(t-1) leta. 

Adnin.vir: MJU Obvezno Spremljanje zakonodaje s 

področja sistema plač v 

javnem sektorju, 

preverjanje možnosti 

izboljšanja vzorčnega 
zajetja (vsaj 75 %) in 

referenčne populacije, 

dopolnitev podatkov iz 
preteklih let z dodatnimi 

informacijami z 

namenom boljšega 
razumevanja 

nacionalnega plačnega 

sistema s strani Eurostata, 
spremljanje sprememb 

metodologije za 
izračunavanje 

specifičnega kazalnika.  

Podatki 

niso 

namenjeni 

objavi, so 

vhodni vir 
za izračun 

specifičneg

a kazalnika 
na 

Eurostatu. 

32005R0031 
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BS R1.02.02.03 Analiza dinamike 

plač in stroškov dela 

Z anketo za vzorec 

podjetij, 
stratificiranih po 

panogah, velikosti 

in regijah, bodo 
zbrane informacije o 

razlogih za togost 

plač in cen navzgor 
in navzdol, o 

prenosu gibanja plač 

v cene, o temporalni 
povezanosti gibanja 

plač in cen, o vplivu 

stroškovnih in 
povpraševalnih 

šokov na 

postavljanje cen, in 
o morebitni 

nesimetričnosti 

gibanja cen navzgor 
in navzdol. 

Podrobno proučiti 

dinamike plač in 
stroškov dela v 

Sloveniji ter njihovega 

pomena za denarno 
politiko v 

evroobmočju. Rezultati 

raziskovanja bodo 
koristni tako za bolj 

celovito strokovno 

oceno tekočih gibanj 
na trgu dela in inflacije 

kakor tudi za natančne 

empirične raziskave. 

SURS Letna oziroma 

po potrebi 

Koledarsko 

leto 

SURS sodeluje 

pri pripravi 
vzorca. Poslovni 

subjekti podatke 

posredujejo 
Banki Slovenije 

v januarju. 

Obvezno Izdelava vzorca, izdelava 

vprašalnika, priprava 
elektronskega 

vprašalnika, izdelava 

aplikacije za vnos in 
obdelavo podatkov. 

Podatki 

bodo 
vključeni v 

nadaljnje 

raziskave. 

Naloga v 

okviru ESCB. 

SURS R1.02.02.04 Raziskovanje o 
delovnem času 

Z raziskovanjem 
bodo zbrani podatki 

o strukturi 

delovnega časa pri 

poslovnih subjektih 

in njihovih enotah v 

sestavi: dejansko 
opravljene ure, čas 

za dopust, malico, 

bolniške odsotnosti, 
nadurno delo, 

prazniki in dela 

prosti dnevi. 

Spremljanje strukture 
delovnega časa. 

Podatki bodo 

uporabljeni tudi za 

izračun indeksa 

stroškov dela, letnih 

ocen stroškov dela, za 
kratkoročne indikatorje 

(STS), za izračun 

produktivnosti in na 
področju nacionalnih 

računov.  

SURS, DURS Triletna Koledarsko 
leto, po 

četrtletjih 

DURS, izbrani 
poslovni subjekti. 

Obvezno Priprava metodologije 
(določitev vsebine 

vprašalnika, določitev 

enot opazovanja in načina 

zbiranja podatkov) za 

izvajanje raziskovanja. 

Preverjanje možnosti 
elektronskega zbiranja 

podatkov pri AJPES. 

Rezultati 
razvojne 

naloge 

bodo 

uporabljeni 

pri rednem 

raziskovanj
u v letu 

2011. 

31998R1165 
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SURS, 

AJPES 

R1.02.02.05 Anketa o strukturi 

plače 2010 

Podatki o lastnostih 

poslovnih subjektov 
oz. njihovih enot: 

velikost,dejavnost, 

lokacija 
dela,lastništvo, trg, 

število zaposlenih 

oseb; o 
demografskih in 

zaposlitvenih 

lastnostih pri njih 
zaposlenih oseb: 

ime in priimek, 

EMŠO, spol starost, 
poklic, izobrazba, 

delovna doba, 

delovni čas, vrsta 
zaposlitve; o 

strukturi plač in 

delovnih urah 
zaposlenih oseb za 

celo leto in 

reprezentativni 
mesec: bruto plača, 

plača za nadure, 

bonusi, socialni 
prispevki in 

akontacija 
dohodnine, število 

plačanih ur in nadur, 

dnevi odsotnosti, 
bolniške, dopusta. 

Daje vpogled v 

strukturo plač po 
različnih zaposlitvenih 

in demografskih 

karakteristikah 
zaposlenih oseb 

(starost, spol, poklic, 

šolska izobrazba) in 
karakteristik 

delodajalcev 

(dejavnost, velikostni 
razred).  

SURS, DURS, 

AJPES 

Štiriletna Koledarsko 

leto 

Povezovanje 

obstoječih 
administrativnih 

in statističnih 

podatkov: SURS 
(SRDAP, 

vprašalnik), 

DURS, ZPIZ, 
AJPES. DURS 

do 31.01. za 

predpreteklo leto. 

Obvezno Priprava dogovora in 

tehničnega protokola z 
AJPES, priprava 

metodologije 

elektronskega vprašalnika 
in potrebnih podatkovnih 

baz za izvedbo redne 

Ankete o strukturi plače 
2010. ki se bo po načrtu 

izvajala v letu 2011. 

Priprava pogodbe za 
obdelavo osebnih 

podatkov. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
pri rednem 

raziskovanj

u v letu 
2011. 

31999R0530 

                          

  R1.02.93  Statistični registri 

statistike dela 

                    

SURS R1.02.93 .01 SRDAP - tehnična 

in metodološka 

posodobitev 

Spremljanje 

zaposlitvenih in 

demografskih 
lastnosti delovno 

aktivnega 

prebivalstva po 
poslovnih subjektih 

(oz. delih poslovnih 

subjektov), v katerih 
delajo. 

Vodenje in 

vzdrževanje podatkov 

SRDAP. 

 Kontinuirana  Poslovni subjekti 

poročajo ZZZS 

na obrazcih M.  
ZZZS do 03. v 

mesecu za 

pretekli mesec.  

Obvezno Nadgradnja aplikacije in 

oplemenitenje podatkov v 

SRDAP z novimi viri.  

Podatki se 

neposredno 

ne bodo 
objavljali, 

bodo vhod 

v druga 
raziskovanj

a. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

  R1.03 Izobraževanje in 

usposabljanje 

                    

  R1.03.01 Statistika 

začetnega 

izobraževanja 

                    

SURS R1.03.01.01 Posodobitev načina 
spremljanja 

podatkov, 

racionalizacija 
raziskovanj s 

področja 

izobraževanja 

Prilagajanje 
raziskovanj oz. 

metodologije 

zajema podatkov 
razvoju 

administrativnih 

evidenc oziroma 
informacijskega 

sistema 

izobraževanja. 

Racionalizacija, 
razbremenitev 

poročevalskih enot, 

večja ažurnost 
podatkov. 

MŠŠ, MVZT, 
vzgojno-

izobraževalne 

institucije.  

Kontinuirana  MŠŠ, MVZT, 
DIC, CPI, Obrtna 

zbornica, 

Gospodarska 
zbornica 

Slovenije, 

Trgovinska 
zbornica, 

izobraževalne 

institucije.  

Obvezno Sodelovanje z MŠŠ, 
Višješolsko prijavno 

službo ter 

izobraževalnimi zavodi, 
pri aktivnostih, vezanih 

na poenotenje spremljanja 

podatkov o študentih in 
diplomantih v 

višješolskem strokovnem 

izobraževanju (uskladitev 
vsebine evidence, 

šifrantov, metodološka 

navodila za vodenje 
evidenc); sodelovanje z 

MVZT pri aktivnostih, 

povezanih z 
vzpostavljanjem 

načrtovanega 

informacijskega sistema 

na področju visokega 

šolstva. 

Razvojna 
aktivnost 

bo vplivala 

na 
posodobitev 

načina 

spremljanja 
podatkov. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.03.01.02 Mednarodno 

posredovanje 
podatkov o 

izobraževanju - 

Sodelovanje v 
okviru Eurostata, 

OECD-ja in na 

nacionalni ravni 

Sodelovanje z 

Eurostatom pri 
razvojnih 

aktivnostih 

povezanih s 
poročanjem 

podatkov; 

sodelovanje v 
OECD projektu 

razvoj kazalnikov o 

izobraževalnih 
sistemih INES; 

sodelovanje z MŠŠ 

in MVZT v zvezi z 
metodologijo UOE 

poročanja podatkov 

za Slovenijo in pri 
preverjanju izračuna 

kazalnikov INES 

Zagotavljanje 

ustreznih in kvalitetnih 
podatkov za izračun 

mednarodno 

primerljivih 
kazalnikov o 

izobraževanju kot 

podlage za spremljanje 
in načrtovanje politik 

na nacionalni in 

mednarodni ravni. 

MŠŠ, MVZT Kontinuirana Šolsko leto 

2008/2009; 
finančno leto 

2008 

MŠŠ, MVZT, 

lastni viri SURS-
a. 

Obvezno Sodelovanje z Eurostatom 

pri pripravi vsebine EU 
izvedbenega akta za UOE 

poročanje, pri razvoju 

metod za ocenjevanje 
podatkov, pri reviziji 

mednarodne klasifikacije 

ISCED. Posredovanje 
podatkov UOE v skladu z 

dogovorjeno 

metodologijo poročanja; 
posredovanje dodatnih 

podatkov in meta 

podatkov OECD-ju v 
povezavi z razlago 

vsebine in izboljševanjem 

kakovosti kazalnikov, 
preverjanje izračunanih 

kazalnikov za Slovenijo 

za prikaz v publikaciji 
Education at a Glance. 

Sodelovanje z MŠŠ, 

MVZT pri navedenih 
aktivnostih.  Sodelovanje 

v projektu EU: 

Feasisbility study for 
creating a European 

Univeristy data 
collection; evidentiranje 

in priprava razpoložljivih 

podatkov;  proučitev 
metodologije, zahtev po 

podatkih in razpoložljivih 

podatkov v obstoječih 
evidencah glede na 

zahteve mednarodne 

metodologije oz. 
vprašalnika o karieri 

doktorjev znanosti; 

evidentiranje zahtevanih 
podatkov, ki v obstoječih 

evidencah niso na voljo. 

Podatki 

bodo 
objavljeni v 

okviru 

rednih 
raziskovanj 

in v 

publikaciji 
OECD 

Education 

at a Glance. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.03.02 Statistika 

(nadaljnjega) 

izobraževanja in 

usposabljanja 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.03.02.01 Mednarodna anketa 

o izobraževanju 
odraslih (Adult 

education survey- 

AES) 

Podatki o 

anketirancu (spol, 
starost, drugi socio-

ekonomski in 

demografski 
podatki), o 

vključenosti 

udeleženca v 
različne oblike 

izobraževanja in 

usposabljanja.. 
Anketa, posebej 

namenjena 

ugotavljanju 
udeležbe 

prebivalstva v vseh 

oblikah 
izobraževanja in 

učenja v povezavi s 

socio-ekonomskimi 
značilnostmi 

prebivalstva. 

Pridobitev podatkov o 

izobrazbi, 
izobraževanju in 

učenju prebivalcev s 

perspektive 
vseživljenjskega 

učenja na mednarodno 

primerljiv način. 

ACS, MŠŠ, 

MVZT  

Petletna Preteklo leto Predvideno: v 

vzorec izbrani 
prebivalci v 

starosti 15-65 let.  

September-
december 2011 

Admin. viri MŠŠ 

in MVZT. 

Obvezno za 

administrativn
e vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Sodelovanje pri pripravi 

vsebine anketnega 
vprašalnika, 

metodoloških navodil in 

izvedbenega akta za 
izvedbo ankete v letu 

2011 v okviro 

Eurostatove ožje delovne 
skupine (AES task force). 

Razultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
pri rednem 

raziskovanj

u v letu 
2011. 

32008R0452 

SURS R1.03.02.02 Statistično 

raziskovanje o 

nadaljnjem 

izobraževanju in 

usposabljanju 

zaposlenih 
ŠOL-ZAP 

Podatki o udeležbi 

zaposlenih v 

različnih programih 

izobraževanja in 

usposabljanja; o 

porabljenih 
delovnih urah za to 

izobraževanje; o 

izdatkih podjetij-
delodajalcev 

povezanih z 

izobraževanjem 
zaposlenih. 

spremljanje interesa 

podjetij-delodajalcev 

za vlaganja v 

izobraževanje svojih 

zaposlenih 

ACS, 

MDDSZ, 

MŠŠ, MVZT, 

UMAR 

Petletna Koledarsko 

leto 

Podjetja, pravne 

osebe 

Maj 2011 

Obvezno Sodelovanje pri pripravi 

vsebine vprašalnika, 

metodoloških navodil in 

sprememb Uredbe, za 

izvedbo raziskovanja v 

letu 2011, v okviru 
Eurostatove ožje delovne 

skupine (CVTS4 task 

force); 

Razultati 

razvojne 

naloge 

bodo 

uporabljeni 

pri rednem 
raziskovanj

u v letu 

2011. 

32005R1552 

                          

  R1.03.93 Register 

kvalifikacij  

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.03.93.01 Statistični register 

izobrazbe 

Razvoj statističnega 

registra izobrazbe 
kot interne 

individualne 

podatkovne baze o 
osnovnih 

izobrazbenih 

značilnostih 
prebivalstva.  

Analiza različnih 

vidikov izobrazbe. 

Različne 

institucije s 
področja 

izobraževanja 

v Republiki 
Sloveniji. 

  Obstoječi viri 

znotraj SURS 
(SRDAP, 

raziskovanja 

ŠOL-DIPL, 
ŠOL-ŠTUD, 

ŠOL-ŠTIP, Popis 

2002) in 
administrativne 

evidence 

zunanjih 
institucij: DIC, 

Obrtna, 

Gospodarska, 
Trgovinska 

zbornica, ZRSZ, 

CPI, MŠŠ. 

Obvezno Priprava vhodnih 

podatkov za 
spremenljivko Dosežena 

raven izobrazbe za 

registrski popis 
prebivalstva 2011 na 

podlagi obstoječih virov 

znotraj SURS in 
razpoložljivih 

administrativnih evidenc 

drugih institucij 
(kontaktiranje in sklenitev 

formalnih dogovorov in 

tehničnih protokolov z 
instituciajmi, nosilkami 

administrativnih evidenc 

o izobrazbi, ter prevzem 
podatkov od njih; 

priprava vsebine ,sheme 

zapisov, šifrantov in 
prevajalnikov, navodil za 

procesiranje, končnih 

vhodnih datotek) 

Uporaba 

podatkov za 
spremenljiv

ko 

»Dosežena 
raven 

izobrazbe« 

za registrski 
popis 

prebivalstva 

2011. 

32008R0763, 

32003R1177 

                          

  R1.04 Kultura                     

  R1.04.01 Statistika kulture                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.04.01.01 Revizija raziskovanj 

s področja statistike 
kulture 

Revizija statistike 

kulture. 

Uskladitev raziskovanj 

glede na potrebe 
uporabnikov na 

nacionalni ravni ter z 

mednarodnimi 
zahtevami. 

MK, NUK, 

Filmski sklad 
RS, JSKD, 

Društvo 

slovenskih 
filmskih 

ustvarjalcev, 

Svet za 
radiofuzijo 

RS, Javni 

sklad RS za 
kulturne 

dejavnosti, 

Skupnost 
muzejev, RTV 

Slovenija, 

DURS, 
AJPES, drugi 

nosilci 

admin.evidenc 
s področja 

kulture.  

  Drugi izvajalci 

kulturne 
dejavnosti z 

različnih področij 

kulturne 
dejavnosti, MK, 

Filmski sklad, 

Skupnost 
muzejev, AJPES, 

DURS idr. 

nosilci 
administrativnih 

evidenc s 

področja kulture.  

Obvezno Sodelovanje pri 

metodološkem delu 
povezanim s 

harmonizacijo in 

izboljšanjem 
primerljivosti podatkov 

preko sodelovanja v 

Eurostatovi delovni 
skupini za statistiko 

kulture; posredovanje 

razpoložljivih podatkov 
in meta podatkov 

Eurostatu ter 

posredovanje podatkov 
UNESCU. 

Rezultati 

revizije 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
raziskovanji

h. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS R1.04.01.02 Revizija spremljanja 

kulture -razmejitev 

pristojnosti med 

resornimi in 

državnimi 

statistikami 

Razmejitev 

pristojnosti glede 

obveznosti zbiranja 

podatkov s področja 

kulture med 

Ministrstvom za 
kulturo idr. nosilci 

resornih evidenc in 

SURS. 

Razmejitev med 

resornimi statistikami 

in podatki na 

nacionalni ravni, 

racionalizacija 

spremljanja podatkov, 
razbremenitev 

poročevalskih enot. 

MJU, MK, 

AJPES, 

DURS, idr. 

nosilci 

administrativn

ih evidenc s 
področja 

kulture.  

  MK, AJPES, 

DURS, idr. 

nosilci 

administrativnih 

evidenc s 

področja kulture.  

Obvezno Pogovori z MK glede 

možnosti usklajevanja 

uporabe informatiziranih 

eviden o izvajalcih 

kulturne dejavnosti. 

Aktivnost 

bo vplivala 

na 

racionalizac

ijo 

spremljanja 
podatkov. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.05 Varovanje zdravja                     

  R1.05.01 Javno zdravje                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

IVZ R1.05.01.01 Bolnišnične 

obravnave 

Razvoj in 

usklajevanje 
statistik 

bolnišničnih 

obravnav (obstoječi 
poročevalski sistem 

in sistem skupin 

primerljivih 
primerov) in 

statistike 

bolnišnične 
dejavnosti, 

posodabljanje 

klasifikacij.  

Zagotavljanje 

podatkov o 
bolnišničnih 

obravnavah zaradi 

bolezni, poškodb in 
zastrupitev, porodov, 

fetalnih smrti, 

novorojenčkov na 
tehnološko modernejši 

način po EU 

priporočilih.  

Izvajalci 

bolnišnične 
dejavnosti, 

MZ, ZZZS, 

SURS, MG 

 Polletje, 

Koledarsko 
leto 

Bolnišnice 

Poročilo v letu 
2010. 

Obvezno Delo v interdisciplinarnih 

delovnih skupinah. 
Uskaljevanje z 

Eurostatom, DG Sanco. 

Sprememba 

in 
uskladitev 

metodologij

e ter 
informacijs

kega 

sistema v 
letu 2008, 

rezultati v 

letu 2009. 

Naloga, 

vezana na 
predpise/ 

pilotne 

projekte 
ZZPPZUr.l. 

RS, št. 

65/2000, 
LPSR 2009 

IVZ R1.05.01.02 Obravnave v zunaj 

bolnišničnem 
zdravstvenem 

varstvu 

Razvoj statistik 

zunajbolnišničnih 
obravnav z uvedbo 

identifikatorja 

osebe, 
centraliziranim 

zbiranjem podatkov 

na IVZ ter uvedbo 
spremljanja 

diagnostičnih in 

terapevtskih 

postopkov. 

Spremljanje 

rezultatov 
preventivnih 

programov. Analize 

zdravstvenega 
varstva glede 

opredeljenosti 

prebivalcev pri 
osebnih zdravnikih 

na primarni ravni.  

Zagotavljanje 

podatkov o 
zunajbolnišničnem 

zdravstvenem varstvu s 

spremljanjem po osebi 
in podatkov o 

izvajanju in rezultatih 

preventivnih 
programov ter 

prehranske strategije 

Slovenije. Spremljanje 

vključenosti 

prebivalstva v sistem 

zdravstvenega varstva 
in dostopnosti 

programov.  

Izvajalci 

zunajbolnišnič
ne dejavnosti, 

ZZV, MZ, 

ZZZS, SURS, 
MNZ (CRP).  

 Polletje, 

Koledarsko 
leto 

Izvajalci 

zunajbolnišnične
ga zdravstvenega 

varstva.  

Za preteklo leto.  

Obvezno Delo v interdisciplinarnih 

delovnih skupinah. 
Usklajevanje z 

Eurostatom. 

Sprememba 

in 
uskladitev 

metodologij

e ter 
informacijs

kega 

sistema, 
rezultati 

sredi leta 

2010. 

Naloga, 

vezana na 
predpise/ 

pilotne 

projekte 
ZZPPZ Ur.l. 

RS, št. 

65/2000. 

IVZ R1.05.01.03 Kazalniki zdravja in 

zdravstvenega 

varstva 

Usklajevanje 

zbiranja podatkov z 

metodologijo 
Eurostat in DG 

Sanco.  

Zagotavljanje 

kazalnikov zdravja in 

zdravstvenega varstva 
po metodologiji 

Eurostat in DG Sanco 

v skladu s Programom 
EU za področje 

javnega zdravja 2008-

2013 ter predvidoma 
sprejeto novo 

statistično zakonodajo.  

SURS, MZ.   Koledarsko 

leto 

 Obvezno Delo v interdisciplinarnih 

in medsektorskih 

delovnih skupinah. 
Usklajevanje z 

Eurostatom in DG Sanco. 

Glede na 

tekoči plan 

delovne 
skupine 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

IVZ R1.05.01.04 Strukturni indikator 

Zdrava leta življenja 
(Healthy Life 

Years) in drugi 

kazalniki s področja 
Health Expectancies 

Splošno 

zdravstveno stanje, 
obseg dolgotrajnih 

zdravstvenih težav 

in oviranost pri 
vsakodnevnih 

aktivnostih zaradi 

zdravstvenih težav 
po starostnih 

skupinah in spolu 

(deleži ter število 
odgovorov). 

Izračun strukturnega 

indikatorja Zdrava leta 
življenja (Healthy Life 

Years) in drugih 

kazalnikov s področja 
Health Expectancies iz 

podatkov Ankete o 

življenjskih pogojih. 

 Letna  SURS Obvezno Izračun kazalnikov. Jesen 2010. Naloga vezana 

na letni 
program. 

IVZ R1.05.01.05 Mrliško-pregledna 
služba in 

elektronsko 

zdravniško potrdilo 
o smrti 

Stanje mrliško-
pregledne službe in 

koordinacija uvedbe 

elektronskega 
zdravniškega 

potrdila o smrti in 

informatizacija 
zbirke umrlih.  

Zagotavljanje pogojev 
za uvedbo 

elektronskega 

zdravniškega potrdila o 
smrti.  

MNZ, MZ, 
SURS, MJU, 

Medicinska 

fakulteta, 
izvajalci 

bolnišnične 

dejavnosti.  

  Izvajalci 
zdravstvenega 

varstva, mrliški 

pregledniki.  

Obvezno Ocena stanja mrliško-
pregledne službe in 

predlogi za ustrezne 

ureditev glede na 
obstoječe pravne podlage. 

Predlogi za 

informatizacijo 
posredovanja podatkov o 

umrlih osebah različnim 

uporabnikom.  

Skladno z 
aktivnostmi 

delovne 

skupine. 

Partnersko 
sodelovanje 

IVZ R1.05.01.06 Mreža zdravstvenih 

delavcev in 

izvajalcev 

zdravstvenega 

varstva  

Priprava meril in 

kriterijev za 

načrtovanje mreže. 

Razvoj modela in 

izdelava aplikacije 
za spremljanje, 

vrednotenje in 

načrtovanje mreže. 

Razvoj in 

implementacija enotne 

metodologije 

spremljanja, 

vrednotenja in 
modeliranja mreže 

zdravstvenih delavcev 

in izvajalcev 
zdravstvenega varstva 

IVZ, MZ, 

ZZZS, 

Zdravniška 

zbornica, 

Inštitut Jožef 
Stefan.  

 Vsake 3 

mesece 

Izvajalci 

zdravstvenega 

varstva, ZZZS, 

Zdravniška 

zbornica 
Slovenije, 

Lekarniška 

zbornica 
Slovenije, 

Zbornica 

zdravstvene 
nege, tekoče 

poročanje. 

Obvezno Delo v interdisciplinarnih 

in medsektorskih 

delovnih skupinah.  

V skladu z 

aktivnostmi 

delovne 

skupine 

Naloga, 

vezana na 

predpise/ 

pilotne 

projekte 
ZZPPZ, 

Srednjeročni 

program 
statističnih 

raziskovanj. 

                          

  R1.05.02 Zdravje in varnost 

pri delu 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

IVZ R1.05.02.01 Statistika poklicnih 

bolezni, suma o 
poklicnih boleznih 

in bolezni v zvezi z 

delom. 
Implementacijski 

projekt 

Podatki o delavcu, 

podjetju, 
gospodarski 

dejavnosti, 

prijavljenih 
poklicnih boleznih, 

sumih na poklicne 

bolezni, vzroku, 
delovnem mestu in 

posledicah za 

zdravje delavca. 

Vzpostavitev 

spremljanja poklicnih 
bolezni in uvedba 

metodologije EODS 

MZ, MDDSZ, 

ZPIZ, ZZZS, 
stroka 

medicine dela 

(KC-Klinični 
inštitut za 

medicino dela, 

prometa in 
športa, ZVD 

d.d., itd), 

Zbornica 
varnosti in 

zdravja pri 

delu, SURS.. 

  Delodajalci. 

Izvajalci 
osnovnega 

zdravstvenega 

varstva in 
medicine dela. 

Verifikatorji 

poklicnih 
bolezni. Lastni 

viri ZPIZ 

Obvezno Delo v delovni skupini, 

seznanjanje strokovne 
javnosti. Usklajevanje z 

Eurostatom. 

V skladu z 

aktivnostmi 
delovne 

skupine 

Naloga vezana 

na 
predpise/pilotn

e projekte 

ZZPPZ Ur.l. 
RS, št. 

65/2000 O.J. 

C 28 of 
03/0271988 

IVZ R1.05.02.02 Bolniški stalež 

posameznih 
poklicnih skupin 

Analiza 

izpostavljenosti na 
delovnem mestu pri 

določenih poklicnih 

skupinah. 

Proučevanje 

izpostavljenosti na 
delovnem mestu in 

pogostost bolniškega 

staleža. 

IVZ, 

KIMDPŠ, 
ZZZS 

 2003 do 2008 ZZZS posreduje 

IVZ-ju podatke o 
evidencah 

(EMŠO, številko 

KZZ, poklic, 
matično in 

registrsko 

številko 
zavezanca ter 

dejavnost). 

Obvezno Delo v delovni skupini, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, analiziranje in 

priprava poročila.  

Jesen 2010 Naloga, 

vezana na letni 
program 

                          

  R1.06 Življenjska raven                     

  R1.06.01 Poraba v 

gospodinjstvih 

                    

SURS R1.06.01.01 Revizija Ankete o 

porabi v 

gospodinjstvih 
APG/REV 

Revizija Ankete o 

porabi v 

gospodinjstvih z 
vsebinskega in 

tehničnega vidika, 

kot tudi klasifikacije 
COICOP. 

Posodobitev 

raziskovanja z 

namenom zagotovitve 
boljše kakovosti 

podatkov za 

uporabnike, 
razbremenitev 

poročevalskih enot. 

     Analiza APG, priprava 

metodologije, procesov in 

programov za izvedbo 
ankete in pripravo 

rezultatov, analiza 

rezultatov. 

Rezultati 

revizije 

bodo 
upoštevani 

pri rednem 

raziskovanj
u v letu 

2011. 

Partnerski 

dogovor. 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

BS R1.06.01.02 Harmonizirana 

anketa (evro 
območja) o 

finančnih sredstvih 

in porabi 
gospodinjstev 

Podatki o 

premoženju, 
dohodkih in porabi 

gospodinjstev 

oziroma odločitve 
posameznikov oz. 

gospodinjstev 

različnih socialno- 
ekonomskih skupin 

na teh področjih. 

Namen podatkov so 

raziskati 
izpostavljenosti 

sektorja gospodinjstev 

raznim cenovnim 
šokom; nagnjenosti k 

trošenju iz premoženja; 

vzdržnosti trenutnega 
stanja zadolženosti 

gospodinjstev; vplivu 

reform (pokojninskih) 
na potrošniške in 

varčevalne navade; 

dejavnikov 
povpraševanja po 

različnih imetjih itd.  

SURS Triletna Zadnjih 12 

mesecev in/ali 
zadnje 

koledarsko 

leto 

Slučajno izbrana 

gospodinjstva oz. 
člani 

gospodinjstev; 

adm. viri, registri 
in evidence: 

AJPES (PRS), 

DURS,  GURS, 
KDD, MNZ 

(CRP,  register 

motornih in 
priklopnih vozil),  

Uprava RS za 

pomorstvo 
(ladijski register), 

Ministrstvo za 

promet (Register 
zrakoplovov),  

ZBS (SiSBON),  

občine, UE in 
drugi nosilci 

adm. evidenc, 

druga stat. 
raziskovanja. 

Prostovoljno Izvedba ankete.  Podatki 

bodo 
vključeni v 

nadaljnje 

raziskave. 

Sklep Sveta 

ECB z 240. 
seje 18. 

septembra 

2008. 

                          

  R1.08 Varstvo 

potrošnikov 

                    

  R1.08.01 Statistika varne 

hrane 

                    

SURS R1.08.01.01 Spremljanje 

področja varstva 
potrošnikov 

VP 

Spremljanje razvoja 

tega področja 
statistike; 

opredelitev in izbor 

statističnih 
podatkov s področja 

socialnih in 

storitvenih statistik 
ter statistike cen; 

povezovanje z 

drugimi 
institucijami 

(predvsem MZ, 

IVZ, MKGP), ki 
spremljajo podatke 

tega področja. 

Statistična podpora 

razvoja in spremljanja 
področja varstva 

potrošnikov, zbiranje 

pomembnejših 
podatkov s tega 

področja in njihova 

objava na enem mestu. 

MKGP, MZ, 

IVZ.  

Letna Preteklo leto MKGP, MZ, 

IVZ. 

Obvezno Spremljanje področja in 

priprava spletne strani za 
varno hrano. 

Prva 

polovica 
2010. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

  R1.09 Statistika 

kriminalitete 

                    

  R1.09.01 Statistika 

kriminalitete 

                    

SURS R1.09.01.01 Revizija statistike 

kriminalitete 

Sodelovanje z 

Eurostatom in 
relevantnimi 

agencijami v okviru 

ZN ter ustreznimi 
institucijami na 

nacionalni ravni pri 

aktivnostih 
povezanih z 

vzpostavitvijo 

oziroma razvojem 
sistema primerljivih 

statistik s področja 

kriminalitete v 
Sloveniji in na ravni 

EU. 

poenotenje, 

posodobitev 
spremljanja podatkov 

na nacionalni ravni ter 

mednarodna 
primerljivost podatkov. 

MP, MNZ-

Policija, 
tožilstva, 

sodišča, 

Uprava za 
izvrševanje 

kazenskih 

sankcij, Urad 
za 

preprečevanje 

pranja denarja 
idr.  

  MNZ-Policija, 

MP, sodišča, 
tožilstva, MF 

(UPPD) idr.  

Obvezno Sodelovanje v okviru 

nacionalnega projekta, 
izdelave metodologije 

evidentiranja 

kriminalitete od odkritja 
do pravnomočne sodbe in 

povezave evidenc 

policije, tožilstev, sodišč 
in zaporov, pod vodstvom 

MJU; posredovanje 

podatkov in meta 
podatkov Eurostatu, 

agencijam ZN iz 

obstoječih virov oz. 
raziskovanj; sodelovanje 

pri oblikovanju enotne 

EU klasifikacije kaznivih 
dejanj; sodelovanje pri 

načrtovanem pilotnem 

zbiranju podatkov o 

preprečevanju pranja 

denarja in posredovanje le 

teh Eurostatu in drugim 
organom Evropske 

Komisije; sodelovanje pri 

načrtovanem pilotnem 
zbiranju podatkov o 

trgovini z ljudmi in 

posredovanje le teh 
mednarodnim 

institucijam. 

Rezultati 

revizije 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
raziskovanji

h. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.09.01.02 Anketa o žrtvah 

kriminala - pilotna 
anketa 

AŽK 

Podatki o 

anketirancu (spol, 
starost idr. socio-

ekonomski in 

demografski 
podatki), o 

izkušnjah 

anketiranca s 
kriminaliteto: po 

tipu kriminalnih 

dogodkov, dodatnih 
značilnostih 

kriminalnih 

dogodkov (kraj 
storitve, storilec, 

resnost dogodka, 

nudena pomoč), o 
prijavljanju 

kriminalnih 

dogodkov policiji, o 
zadovoljstvu z 

delom policije, o 

občutku varnosti, o 
nasilju v družini (v 

intimnih razmerjih), 

o novih tipih 
kriminalnih 

dogodkov (kraja 
identitete, 

potrošniška 

goljufija, 
podkupovanje, 

računalniška 

varnost...) Vsebina 
pilotne ankete je 

usklajena na ravni 

EU. 

Prevod in testiranje 

vprašalnika, 
ugotavljanje obsega 

razširjenosti in 

strukture kriminalnega 
oškodovanja v 

Sloveniji z vidika žrtev 

ter primerjava teh 
podatkov s podatki 

drugih EU držav.  

MNZ-Policija, 

Inštitut za 
kriminologijo. 

Petletna Preteklo leto  Prostovoljno Analiza osnovnih 

rezultatov pilotne ankete, 
izvedene v 2009..  

2010 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.10 Statistika 

diskriminacije 

                    

  R1.10.01 Statistika 

diskriminacije 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.10.01.01 Družbeni položaj 

žensk in družin 

Opredelitev in izbor 

statističnih 
kazalnikov za 

spremljanje 

položaja žensk in 
družin v Sloveniji. 

Spremljanje položaja 

žensk in družin v 
Sloveniji. 

SURS, MNZ, 

IVZ, MDDSZ, 
UEM, ZPIZ, 

MŠŠ, MVZT, 

DURS; 
MKGP, Urad 

za enake 

možnosti. 

Kontinuirana Letno oz. 

večletno 

SURS, MNZ, 

IVZ, MDDSZ, 
UEM, ZPIZ, 

MŠŠ, MVZT, 

DURS; MKGP, 
Urad za enake 

možnosti, 

Sproti po potrebi 
v dogovoru in 

skladno s 

sporazumi 
sklenjenimi z 

dajalci podatkov 

in na zahtevo 
SURS. 

Obvezno Študij metodologije in 

spoznavanje pristopov 
drugih držav k tej 

problematiki. 

Sodelovanje z MDDSZ. 

Spremljanje 

ali 
ključevanje 

izbranih 

kazalnikov 
v različne 

publikacije 

in uporaba 
podatkov za 

spremljanje 

položaja 
žensk in 

moških v 

družbi na 
različnih 

področjih. 

 

                          

  R1.11 Druge socialne 

statistike 

                    

  R1.11.02 Statistika 

stanovanj 

                    

SURS R1.11.02.01 Register 

nepremičnin 

REN 

Prevzem registra 

nepremičnin, ki ga 

je vzpostavil GURS 

in vsebuje podatke 

o: stavbah, delih 
stavb, stanovanjih, 

lastnikih, 
uporabnikih, 

parcelah itd. S 

povezovanjem in 
dopolnjevanjem teh 

podatkov s CRP in z 

drugimi 
statističnimi in 

administrativnimi 

viri bo omogočeno 
oblikovanje in 

spremljanje 

stanovanjske 
statistike ter 

povezovanje 

podatkov o 
stanovanjih in 

stanovalcih itd.  

Vzpostavitev 

kvalitetne baze REN za 

potrebe zagotavljanja 

statistik s področja 

stanovanjskih statistik, 
gradbenih statistik, 

statistike cen in 
nacionalnih računov 

kot tudi za pripravo 

vzorcev.  

GURS, MNZ Četrtletna Stanje konec 

posameznega 

četrtletja. 

GURS, MNZ;  

Četrtletno in - po 

potrebi 

zgodovinski 

podatki. 

Obvezno Prevzemanje REN od 

GURS, vzpostavitev 

metodologije vzdrževanja 

REN, postavitev procesov 

in programov za urejanje 
in imputiranje podatkov 

REN, ki se nanašajo na 
stanovanjske stavbe, 

stanovanja, dele stavb, 

uporabnike, najemnike in 
ostale spremenljivke , ki 

se povezujejo s 

stanovanjsko statistiko. 
Analiza kvalitete 

podatkov REN in 

sodelovanje z GURS na 
večih segmentih REN - 

od kvalitete, do načrtov 

za diseminacijo podatkov 
REN. 

Najkasneje 

konec 2013. 

32008R0763 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.11.02.02 Ocena graditve 

nestanovanjskih 
stavb iz REN 

Uporaba REN za 

statistiko 
gradbeništva - letna 

ocena graditve 

nestanovanjskih 
stavb iz REN: 

lokacija in velikost 

nestanovanjskih 
stavb, število etaž, 

opremljenost z 

napeljavami. 
Opredelitev po 

Enotni klasifikaciji 

vrst objektov (CC-
SI). 

Izračun letne ocene 

dokončanih 
nestanovanjskih stavb 

iz REN in primerjava z 

redno objavljenimi 
podatki z namenom 

študije izvedljivosti 

zamenjave 
dosedanjega vira 

podatkov z na novo 

uvedenim (REN). 

GURS Letna Koledarsko 

leto 

Administrativni 

vir: GURS oz. 
Register 

nepremičnin 

(REN) 

Obvezno Primerjava podatkov o 

dokončanih 
nestanovanjskih stavbah 

iz dveh različnih virov, tj. 

iz lastnih virov SURS 
(sekundarni vir) in iz 

novega administrativnega 

vira (REN).  

Predvidoma 

18 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

32008R0763 

SURS R1.11.02.03 Dokončane 
stanovanjske stavbe 

in BSS iz REN 

DSS-BSS 

Podatki o 
dokončanih 

stanovanjskih 

stavbah in bilanci 
stanovanjskega 

sklada (BSS), na 

podlagi REN. 

Nadomestitev 
podatkov o dokončanih 

stanovanjskih stavbah 

in BSS, ki izhajajo iz 
ocen izpeljanih na 

podlagi izdanih 

gradbenih dovoljenj, s 
podatki REN. 

 Letna Preteklo leto GURS, 
administrativni 

vir 

 Priprava metodologije, 
priprava procesov in 

programov za izvedbo 

naloge, analiza rezultatov. 

Najkasneje 
konec 2013. 

Nacionalne 
potrebe in 

mednarodna 

priporočila. 

                          

  R1.11.03 Invalidi                     

SURS R1.11.03.01 Invalidi Opredelitev in izbor 
statističnih 

kazalnikov za 

spremljanje 
položaja invalidov v 

Sloveniji. 

Spremljanje položaja 
invalidov v Sloveniji.  

SURS, MNZ, 
IVZ, MDDSZ, 

UEM, ZPIZ, 

MŠŠ, ZRSZ, 
Sklad za 

vzpodbujanje 

zaposlovanja 
invalidov. 

Kontinuirana Letna oz. 
večletna 

SURS, MNZ, 
IVZ, MDDSZ, 

UEM, ZPIZ, 

MŠŠ, ZRSZ, 
Sklad za 

vzpodbujanje 

zaposlovanja 
invalidov. 

Sproti po potrebi 

v dogovoru in 
skladno s 

sporazumi 

sklenjenimi z 
dajalci podatkov 

in na zahtevo 

SURS. 

Obvezno Študij metodologije in 
spoznavanje pristopov 

drugih držav k tej 

problematiki. 
Sodelovanje z MDDSZ 

izbor kazalnikov in 

možnih podatkovnih 
virov.  

Uporaba 
podatkov za 

spremljanje 

položaja 
invalidov in 

predvidoma 

v letu 2011 
pri zasnovi 

spletne 

strani. 

Partnersko 
sodelovanje 

                          

  R1.11.05 Osnovne socialne 

spremenljvke 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R1.11.05.01 Harmonizirane 

osnovne socialne 
spremenljivke 

Postopna uvedba 

omejenega nabora 
harmoniziranih 

socialnih 

spremenljivk v 
socialna 

raziskovanja 

(geografski podatki, 
stopnja izobrazbe, 

poklic, nekateri 

demografski 
podatki, nekateri 

podatki o aktivnosti, 

izbrani podatki o 
dohodku, izvedena 

socialno ekonomska 

klasifikacija ESeC).  

Harmoniziran nabor 

osnovnih socialnih 
spremenljivk v 

socialnih raziskovanjih 

po državah članicah 
EU, ki bo omogočal 

večjo primerljivost in 

uporabo v analitične 
namene.  

 Kontinuirana    Spremljanje razvoja in 

aktivnosti Eurostata ter 
sodelovanje z njim pri 

harmonizaciji in uvedbi 

osnovnih socialnih 
spremenljivk v ankete 

oseb in gospodinjstev. 

Postopno 

uvajanje v 
raziskovanj

a, skladno z 

akcijskim 
načrtom. 

Smernice 

Eurostata. 

                          

  R2 Makro-ekonomske 

statistike 

                    

  R2.01 Nacionalni računi                     

  R2.01.02 Računi države                     

BS R2.01.02.01 Statistika državnih 
financ po ESR 95 v 

skladu z zahtevami 

ECB 

Nefinančni in 
finančni račun 

države; podatki 

EDP dolga; 
transakcijske države 

s proračunom EU; 

nominalna stanja in 
transakcije z 

instrumenti EDP 

dolga; razdelitev 
instrumentov po 

valutah; terjatve in 

obveznosti v okviru 

sektorja države in 

drugo.  

Konsistentna združitev 
podatkov MF, SURS 

in BS.  

SURS, MF Letna Preteklo in 
koledarsko 

leto 

SURS, MF in 
BS. 

Roki so 

spreminjajo glede 
na zahteve ECB. 

Obvezno Pridobitev razpoložljivih 
podatkov, analiza njihove 

ustreznosti in 

posredovanje ECB. 

Podatki 
niso 

namenjeni 

objavi, 
uporabljeni 

bodo za 

nadaljnje 
analize. 

32009O0020 

                          

  R2.01.03 Nefinančni računi 

institucionalnih 

sektorjev 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.01.03.01 Četrtletni nefinančni 

računi za nefinančne 
družbe, finančne 

družbe in 

gospodinjstva z 
NPISG 

Nefinančni 

institucionalni 
sektorski računi za 

nefinančne družbe, 

finančne družbe in 
gospodinjstva z 

NPISG. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

 Četrtletna Četrtletje DURS, MF, BS, 

AJPES in lastni 
viri SURS-a. 

Obvezno Razvoj metodologije. Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

objavljeni 
do konca 

leta 2014. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                          

  R2.01.06 Bilance stanj 

osnovnih sredstev 

                    

SURS R2.01.06.01 Ocena stanj 

osnovnih sredstev 

Stanje osnovnih 

sredstev v skladu z 
ESR 1995. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

 Letna  DURS, AJPES in 

lastni viri SURS-
a.  

Obvezno Razvoj metodologije. Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 
objavljeni 

do konca 

leta 2012. 

31996R2223 

                          

  R2.02 Finančni računi                     

  R2.02.02 Četrtletni finančni 

računi 

                    

BS R2.02.02.01 Raziskava 

konsistentnosti med 

nefinančnimi in 
finančnimi 

sektorskimi računi  

Raziskava razlik v 

zajemu in strukturi 

podatkovnih virov. 
Zajem podatkov: 

Četrtletno poročilo 

temelječe na 
računovodskih 

izkazih (bilanca 

stanja, izkaz 
poslovnega izida), 

dodatek o 

poslovanju s tujino, 
dodatni moduli. 

Raziskava razlik med 

nefinančnimi in 

finančnimi sektorskimi 
računi. 

SURS, IZR, 

AJPES 

(zbiranje 
podatkov). 

Četrtletna Četrtletje Poslovni subjekti 

v S.11, S.12, 

S.13 in S.14.  

Obvezno Uvedba poročanja in 

začetek analize. 

Podatki 

bodo 

uporabljeni 
za nadaljnje 

analize. 

Uradni list RS 

št. 45/1995, 

stran 3524 in 
Uradni list št. 

9/2001, stran 

817. 

                          

  R2.04 Denar in finance                     

  R2.04.01 Evro in statistika                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

BS R2.04.01.01 Podatki nedenarnih 

finančnih 
posrednikov (Evro 

in statistika EMS) 

Podatki iz bilance 

stanja drugih 
finančnih 

posrednikov razen 

zavarovalnic in 
pokojninskih 

skladov (OFI). 

Izpolnitev zahtev ECB 

in primerljivost z 
evropskim sistemom 

širše denarne statistike. 

AZN, ATVP, 

Združenje 
lizing podjetij, 

Združenje 

DZU 
investicijskih 

skladov, KDD.  

Četrtletna Četrtletje Enote iz 

institucionalnih 
sektorjev S.123, 

S.124 in S.125. 

Obvezno Spremljanje zahtev ECB. Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

upoštevani 
pri rednih 

nalogah. 

31998R2533, 

32007O0009. 

BS R2.04.01.02 Podatki o 

vrednostnih papirjih 

(Evro in statistika 
EMS) 

Podatki o 

izdajateljih, imetjih 

in trgovanju z 
vrednostnimi 

papirji. 

Izpolnitev zahtev ECB 

in primerljivost z 

evropskim sistemom 
širše denarne statistike. 

Centralna baza 

vrednostnih papirjev.  

 Mesečna Mesec BS, ATVP, 

KDD. 

Obvezno Spremljanje in izvajanje 

zahtev ECB. 

Rezultati 

razvojne 

naloge 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
nalogah. 

31998R2533, 

32007O0009 

BS R2.04.01.03 Podatki o izvedenih 
finančnih 

instrumentih (Evro 

in statistika EMS) 

Podatki o izvedenih 
finančnih 

instrumentih. 

Izpolnitev zahtev ECB 
in primerljivost z 

evropskim sistemom 

širše denarne statistike. 

 Mesečna Mesec Finančni in 
zavarovalniški 

posredniki: 

področje K po 
SKD. 

Obvezno Spremljanje zahtev ECB. Rezultati 
razvojne 

naloge 

bodo 
upoštevani 

pri rednih 

nalogah. 

31998R2533, 
32007O0009 

BS R2.04.01.04 Podatki o izdaji 

plačilnih bonov 

Podatki o izdaji 

plačilnih bonov s 

strani trgovskih 

podjetij.  

Spremljanje izdaj 

bonov; za interne 

potrebe BS.  

 Po odločitvi 

BS 

Mesec Trgovska 

podjetja 

(populacija bo 

natančneje 

definirana 
naknadno) 

Obvezno Priprava podzakonskega 

akta (navodilo).  

Rezultati 

razvojne 

naloge 

bodo 

upoštevani 
pri rednih 

nalogah. 

Uradni list RS 

št. 72/2006 z 

dne 11.7.2006, 

stran 7667. 

BS R2.04.01.05 Posredno merjene 

storitve finančnega 

posredništva 

Postopni izračun 

posredno merjenih 

storitev celotnega 
finančnega sektorja. 

Konsistentna 

izpolnitev uredb. 

 Četrtletna Četrtletje Poslovni subjekti 

v S.12 

Obvezno Priprava metodologije in 

virov. 

Rezultati 

razvojne 

naloge 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
nalogah. 

31998R0448, 

32002R1889. 

                          

  R2.04.06 Bilance javnega 

financiranja  

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

MF R2.04.06.01 Objavljanje 

podatkov za celotni 
institucionalni 

sektor države v 

skladu s 
priročnikom 

GFSM2001 

Razširjeni izkazi 

bilanc javnega 
financiranja z 

vključitvijo javnih 

skladov in agencij, 
javnih zavodov ter 

ostalih enot sektorja 

država.  

Celovitost zajemanja 

institucij širšega 
sektorja država pri 

spremljanju 

javnofinančnih tokov. 
Izkazovanje podatkov 

o javnofinančnih 

prihodkih in odhodkih 
po ekonomski 

klasifikaciji in 

izkazovanje 
javnofinančnih 

odhodkov glede na 

funkcije, ki se 
financirajo iz 

državnega proračuna, 

proračunov občin, 
ZPIZ in ZZZS. 

MF, AJPES, 

ZPIZ, ZZZS, 
občine, SOD, 

KAD. 

Letna Pretekla leta MF, AJPES, 

občine, ZPIZ, 
ZZZS, SOD, 

KAD  

Do konca 1. 
kvartala. 

Obvezno Zbiranje in obdelava 

podatkov ter objava v 
letopisu MDS. 

Najkasneje 

do 30.9. 

SDDS 

standardi 
(IMF,1996) 

MF R2.04.06.02 Implementacija 
nove metodologije 

Mednarodnega 

denarnega sklada 
GFS (Government 

Finance Statistics) 

Nova metodologija 
Mednarodnega 

denarnega sklada za 

izkazovanje 
javnofinančnih 

tokov in 

premoženjskih 

bilanc širšega 

sektorja države. 

Mednarodna 
primerljivost in 

skladnost z 

metodologijo SNA 93 
oz. ESR 95, ki jo 

uporabljajo tudi v 

Evropski uniji. 

MF, SURS. Kontinuirana   Obvezno Spremljanje metodoloških 
dopolnil in vključitev v 

zakonske akte. 

 SDDS 
standardi 

(IMF,1996) 

                          

  R2.05 Cene                     

  R2.05.01 Indeksi cen 

življenjskih 

potrebščin in ostali 

kazalci dinamike 

in ravni 

drobnoprodajnih 

cen 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.05.01.01 Optimizacija 

vzorcev in uvajanje 
novosti v statistiki 

drobnoprodajnih 

cen 

Ocena in 

izpopolnjevanje 
vzorcev, tj. izbora, 

razporeditve in 

števila krajev 
(lokacij) in 

prodajnih mest ter 

izbora in števila 
reprezentativnih 

izdelkov in storitev. 

Postopno uvajanje 
dogovorjenih metod 

popravkov cen 

zaradi sprememb v 
kvaliteti izdelkov in 

storitev pri 

posameznih 
skupinah 

proizvodov. 

Uvajanje drugih 
sprememb in 

novosti, povezanih s 

spremembami 
zakonodaje na 

področju ICŽP in 

HICŽP ter 
spremembami na 

trgu. 

Namen je oceniti in 

zagotoviti takšen izbor 
cenovnih vzorcev, ki 

bodo upoštevajoč 

stroške zbiranja cen 
zagotavljali optimalno 

statistično zanesljivost 

indeksov 
drobnoprodajnih cen 

(ICŽP, HICŽP in 

HICP-CT) na 
publikacijskih ravneh 

objavljanja indeksov 

ter statistično 
zanesljivost 

povprečnih cen na 

nacionalni ravni. Z 
uporabo priporočenih 

metod kvalitativnih 

prilagoditev pri 
izbranih skupinah 

proizvodov izločiti 

vpliv sprememb 
kvalitete na cene 

izdelkov in storitev. 

Zadostiti zahtevam iz 
novih uredb za to 

področje. 

MG, UMAR, 

BS, trgovine 
in drugi posl. 

subjekti 

Kontinuirana Koledarsko 

leto 

Sekundarni viri 

in lastni viri 
SURS-a. 

Kontinuirano 

Obvezno Proučevanje različnih 

pristopov in ocena vzorca 
na podlagi nekaterih 

statističnih kazalnikov 

zanesljivosti. Proučevanje 
dokumentov, priporočil in 

priprava osnov za 

postopno uvajanje 
izbranih metod 

kvalitativnih prilagoditev 

in drugih sprememb, 
povezanih s spremembo 

zakonodaje v sam proces 

dela; priprava navodil in 
potrebne dokumentacije, 

izdelava oz. prilagoditev 

računalniških programov. 
Izdelava izračunov, analiz 

in priprava drugih 

dokumentov. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
ob prehodu 

na novo 

leto tj. z 
januarjem 

2011. 

31995R2494, 

31996R1749, 
32007R1334, 

32009R0330 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.05.01.02 Statistika cen 

stanovanjskih 
nepremičnin 

Spremljanje gibanja 

cen stanovanjskih 
nepremičnin za 

statistične in druge 

potrebe. Razvoj in 
postavitev 

metodoloških osnov 

za pridobitev 
podatkov in 

računanje različnih 

indeksov cen tj. 
skupnega indeksa 

cen stanovanjskih 

nepremičnin, 
indeksa cen novih in 

obstoječih stanovanj 

in hiš, indeksa cen 
stroškov, povezanih 

z nakupom 

stanovanja, indeksa 
cen za velika 

popravila in 

renovacije, indeksa 
cen stanovanjskih 

zemljišč. Računanje 

in objava različnih 
vrst indeksov cen 

nepremičnin.  

Spremljanja gibanja 

cen nepremičnin preko 
različnih vrst indeksov 

cen; v končni fazi tudi 

zagotovitev ustreznih 
podatkov za potrebe 

HICŽP (harmonizirani 

indeks cen življenjskih 
potrebščin). 

Zagotovitev podatkov 

in drugih informacij o 
gibanjih cen na 

slovenskem 

nepremičninskem trgu 
za domače in 

mednarodne potrebe. 

GURS, BS, 

Eurostat, 
gradbena 

podjetja, 

investitorji oz. 
izbrani 

poslovni 

subjekti, ki 
razpolagajo s 

podatki o 

cenah in 
lastnostih 

nepremičnin 

Četrtletna Mesec GURS oz. 

evidenca trga 
nepremičnin in 

register 

nepremičnin, 
gradbena podjetja 

in drugi posl. 

subjekti, ki 
gradijo in 

prodajajo 

nepremičnine ter 
razpolagajo s 

podatki o 

njihovih cenah in 
lastnostih. 

V 60 dneh po 

koncu 
referenčnega 

četrtletja 

Obvezno Računanje in objava 

indeksov cen za 
stanovanja in hiše, 

indeksov cen za zemljišča 

ter transakcijskih stroškov 
na četrtletni ravni. 

Pridobitev drugih 

informacij in podatkov, 
povezanih s prodajo 

nepremičnin. Proučitev 

obstoječe metodologije 
ter oblikovanje statistične 

metodologije za 

pridobitev podatkov in 
računanje ostalih 

indeksov cen s področja 

nepremičnin (stroški 
velikih popravil in 

renovacij). Sodelovanje in 

izmenjava podatkov z 
drugimi ustanovami in 

posl. subjekti, ki se 

ukvarjajo s spremljanjem 
gibanja cen nepremičnin 

oz. razpolagajo s podatki 

s tega področja. Analiza 
rezultatov in izdelava 

različnih statistik.  

90 dni po 

zaključku 
referenčneg

a četrtletja 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R2.05.04 Indeksi cen 

proizvodov in 

storitev pri 

proizvajalcih 

                    

SURS R2.05.04.01 Revizija indeksov 

cen industrijskih 
proizvodov in 

storitev pri 

proizvajalcih ter 
uvoznega indeksa 

cen 

Uvajanje 

metodološki in 
drugih sprememb in 

novosti v indekse 

cen industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih 

(ICIPP-SKUPAJ/M, 
ICIPP-DOMA/M in 

ICIPP-IZVOZ/M), 

uvozni indeks cen 
(IUC/M) ter indekse 

cen storitev pri 

proizvajalcih 
(ICSP). 

Namen revizije je 

izboljšati zajem 
poročevalskih enot, 

proučiti nove vire 

ponderacije in 
oblikovanja vzorcev 

ter pripraviti izhodišča 

za prehod nanje, 
izboljšati kakovost 

podatkov; uvajati 

zahteve in spremembe 
iz veljavnih predpisov 

za to področje.  

Ministrstva, 

UMAR, GZS, 
združenja in 

drugi izbrani 

poslovni 
subjekti, ki 

razpolagajo s 

podatki s tega 
področja 

Kontinuirana Mesec, 

Četrtletje 

Administrativni 

viri, izbrani 
poslovni subjekti, 

ki razpolagajo s 

podatki s tega 
področja, druga 

statistične 

raziskovanja. 
Kontinuirano 

Obvezno Povečanje in optimiranje 

vzorca poročevalskih 
enot; preučevanje novih 

virov za oblikovanje 

vzorcev poročevalskih 
enot, proizvodov, storitev 

in določitev uteži; 

uvajanje drugih novosti in 
sprememb. Priprava 

različnih dokumentov in 

izdelava analiz. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
ob prehodu 

na novo 

leto tj. z 
januarjem 

2011. 

31998R1165 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.05.04.02 Gradbene cene pri 

proizvajalcih 
CENE-GRAD/ČL 

Spremljanje gibanja 

gradbenih cen pri 
proizvajalcih v 

okviru kratkoročnih 

statističnih 
kazalnikov. Razvoj 

in postavitev 

metodoloških osnov 
za računanje 

različnih indeksov 

cen. 

Zagotovitev informacij 

in spremljanje gibanja 
gradbenih cen pri 

proizvajalcih preko 

računanja indeksov cen 
za domače in 

mednarodne potrebe.  

 Četrtletna Četrtletje Gradbena 

podjetja in drugi 
posl. subjekti, ki 

razpolagajo s 

podatki o cenah v 
gradbeništvu. 

Obvezno Proučevanje dokumentov, 

priporočil, mednarodne 
prakse, izmenjava 

informacij z drugimi 

statističnimi uradi. 
Priprava metodoloških 

osnov za začetek 

spremljanja gradbenih 
cen pri proizvajalcih, 

preučitev področja, izbor 

poročevalskih enot in 
proizvodov, priprava 

navodil, vprašalnikov, 

poskusno zbiranje 
podatkov in analiza 

rezultatov. 

Podatki se 

ne 
objavljajo, 

so osnova 

za izračun 
indeksov 

cen oz. 

povprečnih 
vrednosti.  

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R2.06 Menjava blaga                     

  R2.06.01 Metodologija                     

SURS R2.06.01.01 Nadaljnji razvoj 

statistike blagovne 
menjave med 

državami članicami 

(INTRASTAT) 
ZT-R-PPINTRA 

Razvoj 

metodologije in 
tehnična nadgradnja 

informacijskega 

sistema za statistiko 
zunanje trgovine na 

področju izvajanja 

kontrol in analiz 
podatkov o blagovni 

menjavi med 
državami članicami 

z uporabo davčnih 

podatkov iz sistema 
VIES.  

Nadaljnja 

harmonizacija 
statistike zunanje 

trgovine s statistično 

zakonodajo za 
Intrastat; izboljšanje 

kakovosti Intrastat 

podatkov.  

Evropska 

komisija 
(Eurostat) 

Do konca leta 

2010; nato se 
bodo 

aktivnosti 

izvajale v 
okviru rednih 

nalog v 

Intrastatu. 

Serija 

četrtletnih 
podatkov 

Osnovni ZT 

podatki SURS; 
administrativni 

viri: DURS 

(obračun davka 
na dodano 

vrednost), DURS 

(podatki iz 
sistema VIES). 

Osnovni ZT 
podatki SURS: 

70 dni po 

obdobju 
opazovanja; 

DDV podatki: do 

20. v mesecu za 
predpretekli 

mesec; podatki iz 

sistema VIES: 50 
dni po koncu 

referenčnega 

četrtletja. 

Obvezno Razvoj metodologije in 

tehnična nadgradnja 
informacijskega sistema 

za statistiko zunanje 

trgovine na področju 
izvajanja medsebojnih 

kontrol med Intrastat 

podatki, DDV podatki in 
podatki iz sistema VIES, 

četrtletne kontrole 
kakovosti podatkov in 

analize podatkov, 

sodelovanje s 
poročevalskimi enotami 

na področju kakovosti 

Intrastat podatkov.  

Izboljšave 

bodo 
uvedene v 

redne 

naloge v 
letu 2011. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                          

  R2.07 Menjava storitev 

in plačilna bilanca 

                    

  R2.07.01 Plačilna bilanca                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

BS R2.07.01.01 Viri podatkov za 

izračunavanje 
plačilne bilance 

Proučitev obstoječih 

virov podatkov za 
izračunavanje 

plačilne bilance in 

določitev potrebnih 
dopolnilnih virov za 

obdobje po pristopu 

v monetarno unijo. 

Plačilna bilanca. BS, SURS, 

CURS, DURS, 
MNZ, AJPES, 

APEK.  

Mesečna Mesec SURS, AJPES. Obvezno Metodološka delavnica za 

proučitev potreb po 
podatkih; analize 

obstoječih podatkov 

sodelujočih in drugih 
inštitucij, definiranje 

možnih potreb po 

dodatnih virih. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
v statistiki 

plačilne 

bilance. 

Partnersko 

sodelovanje 

BS R2.07.01.02 Celotni koncept 

neposrednega 
poročanja za 

plačilno bilanco 

Razvoj 

neposrednega 
vzorčnega 

poročanja. 

Nadomestitev virov na 

plačilnem prometu s 
tujino zaradi posledic 

uveljavitve regulative 

EU – čezmejna plačila 
v EUR. 

SURS   SURS, AJPES, 

MF. 

Obvezno Analiza možnosti 

dopolnitve koncepta. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
v statistiki 

plačilne 

bilance. 

Partnersko 

sodelovanje 

BS R2.07.01.03 Statistika 

mednarodne 
menjave storitev 

Podatki o menjavi 

storitev Slovenije s 
tujino. 

Z vključitvijo 

Slovenije v EMU je 
treba nadomestiti 

obstoječi vir podatkov 

za statistiko menjave 
storitev z novimi viri. 

SURS, BS.  Mesečna, 

Četrtletna, 
Letna 

Mesec Izbrane 

poročevalske 
enote. 

Obvezno Analiza obstoječih virov 

in predlog za njihovo 
dopolnitev. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
v statistiki 

plačilne 

bilance. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.07.01.04 Kazalniki 

globalizacije 

Celostno 

spremljanje gradiv, 
razvoja metodologij 

in virov podatkov 

na področju 
statističnega 

spremljanja 

ekonomske 
globalizacije 

(Eurostat, OECD, 

drugi viri); 
sodelovanje in 

koordinacija med 

različnimi 
statistikami, ki se 

navezujejo na 

merjenje 
globalizacije 

(statistika tujih 

neposrednih naložb, 
strukturna statistika 

podjetij, statistični 

poslovni register, 
statistika zunanje 

trgovine, statistika 

mednarodne 
menjave storitev, 

statistika 
raziskovalno-

razvojne dejavnosti, 

register skupin 
podjetij); 

spremljanje 

razpoložljive 
literature s področja 

vpliva globalizacije 

na druga področja 
(socialno, delovno, 

ekološko, itd.).  

Postopna vzpostavitev 

sistema osnovnih 
kazalnikov, ki bodo 

merili vključenost 

slovenskega 
gospodarstva v 

svetovne 

globalizacijske tokove 
in vpliv tujega nadzora 

na uspešnost, 

zaposlenost itd. 
gospodarskih 

subjektov v primerjavi 

s poslovnimi subjekti 
pod domačim 

nadzorom in s tem dali 

ustrezne informacije za 
odločitve ekonomskih 

politik na področju 

gospodarskih povezav 
s tujino.  

Eurostat, BS, 

OECD  

Kontinuirana  Administrativni 

viri: BS, AJPES, 
DURS, podatki iz 

različnih 

registrov, 
partnersko 

sodelovanje, 

Sekundarni viri: 
dokumentacija 

SURS.  

Obvezno Spremljanje in 

proučevanje metodologij, 
virov podatkov in 

registrov s področja 

statističnega spremljanja 
ekonomske globalizacije 

in predlog osnovne liste 

kazalnikov.  

Postopno 

vzpostavlja
nje in 

dopolnjeva

nje 
kazalnikov 

globalizacij

e. Interno 
poročilo o 

izsledkih in 

delu v 
tekočem 

letu: januar 

2011 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R2.08 Druge makro-

ekonomske 

statistike 

                    

  R2.08.02 Satelitski računi                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.08.02.01 Dopolnitev 

nacionalne 
metodologije in 

izvajanja okoljskih 

računov - NAMEA 
emisije v zrak 

Izračun podatkov za 

spremljanje 
satelitskih računov 

za okolje na osnovi 

dopolnjene 
Eurostatove 

metodologije za 

okoljske račune 
NAMEA emisije v 

zrak, ki so 

konceptualno 
prilagojeni sistemu 

nacionalnih 

računov. 

Namen razvoja 

izdelave nacionalnih 
okoljskih računov 

NAMEA emisije v 

zrak je spremljanje in 
preračun podatkov o 

emisijah v zrak z 

ustrezno, dopolnjeno 
in mednarodno 

primerljivo nacionalno 

metodologijo ter 
priprava podatkov za 

izpolnjevanje 

mednarodnih 
obveznosti. 

ARSO, SURS Letna Predpreteklo 

leto 

ARSO, SURS Obvezno Priprava okoljskih 

računov NAMEA emisije 
v zrak za leto 2008 z 

upoštevanjem nove 

dopolnjene metodologije 
pri preračunu podatkov o 

emisijah v zrak za 

posamezne SKD 
dejavnosti. 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
pri objavi 

redne 

naloge, 24 
mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

32002D2367, 

21994D0330 

SURS R2.08.02.02 Dopolnitev 
nacionalne 

metodologije in 

izvajanja okoljskih 
računov - Računi 

snovnih tokov 

Izračun podatkov za 
spremljanje 

satelitskih računov 

za okolje na osnovi 
dopolnjene 

Eurostatove 

metodologije za 
račune snovnih 

tokov. 

Namen razvoja 
izračuna nacionalnih 

računov snovnih tokov 

je spremljanje in 
preračun podatkov z 

dopolnjeno in 

mednarodno 
primerljivo nacionalno 

metodologijo ter 

priprava podatkov za 

izpolnjevanje 

mednarodnih 

obveznosti. Računi 
snovnih tokov se 

upoštevajo pri analizah 

prispevka različnih 
sektorjev družbe k 

nacionalnim in 

mednarodnim ciljem 
ter s tem povezano 

udeležbo gospodarstva. 

Omogočajo izračun 
različnih kazalnikov 

trajnostnega razvoja, 
kot so DMI, DMC, 

TMR in TMC. 

ARSO, GZRS, 
GIS, DARS, 

SURS 

Letna Predpreteklo 
leto. 

ARSO, GZRS, 
GIS, DARS, 

SURS 

Obvezno Izdelava pilotnega 
projekta, pri katerem 

bomo pripravili račune 

snovnih tokov za leto 
2008 z upoštevanjem 

nove dopolnjene 

metodologije pri 
preračunu podatkov 

snovnih tokov in izpolnili 

delno spremenjen 

Eurostatov vprašalnik za 

račune snovnih tokov. 

Rezultati 
razvojne 

naloge 

bodo 
uporabljeni 

pri objavi 

redne 
naloge, 24 

mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32002D2367,  
21994D0330 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.08.02.03 Satelitski računi za 

zdravstvo 

Revizija sistema 

računov za 
zdravstvo (A 

System of Health 

Accounts - SHA), ki 
vključuje 

klasifikacije 

zdravstvenih 
obravnav, 

zdravstvenih 

dejavnosti, 
financerjev 

zdravstva, virov 

sredstev, zajetje 
dejavnosti v račune, 

pravil obračuna 

transakcij, izvoza in 
uvoza zdravstvenih 

storitev, obračuna 

cen zdravstvenih 
storitev, opredelitev 

metodologije 

obračuna izdatkov 
za zdravstvo glede 

na bolezen, spol in 

starost bolnika. 
Sodelovanje pri 

drugih mednarodnih 
projektih povezanih 

z revizijo SHA. 

Namen razvoja 

izdelave nacionalnih 
zdravstvenih računov 

je spremljanje 

financiranja in 
izdatkov za zdravstvo 

z ustrezno, čim 

popolnejšo in 
mednarodno 

primerljivo metodo za 

potrebe oblikovanja 
zdravstvene politike. 

SURS, IVZ, 

UMAR, MF, 
ZZZS, MZ, 

Zavod za 

zdravstveno 
varstvo RS.  

Letna Koledarsko 

leto 

ZZZS, izvajalci 

zdravstvenih 
storitev, 

institucionalni 

plačniki 
zdravstvenih 

storitev, SURS, 

BS, MF, AJPES, 
MZ, MDDSZ, 

MNZ, MO, 

ZPIZ, DURS, 
Lekarniška 

zbornica, 

Zdravniška 
zbornica, 

zavarovalnice, 

IVZ, izvajalci 
zdravstvenih 

storitev, 

Združenje 
zdravstvenih 

zavodov. .  

Revidirana 
verzija SHA bo 

prvič upoštevana 

pri sestavi 
zdravstvenih 

računov v 2012. 

Obvezno Sodelovanje pri projektu 

PKM in uvoza in izvoza 
zdravstvenih storitev. 

Sodelovanje pri drugih 

mednarodnih projektih 
povezanih z revizijo SHA 

(System of Health 

Accounts). 

2010 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R2.08.02.04 Satelitski računi za 
turizem 

Spremljanje 
denarnih tokov 

turistične ponudbe 

in povpraševanja 
(turistična ponudba, 

potrošnja in 

proizvodnja). 

Ocenjevanje 
ekonomskega pomena 

turizma v 

gospodarstvu. 

 Triletna Koledarsko 
leto 

Statistična 
raziskovanja 

SURS, 

administrativni 
viri, zunanji viri. 

Obvezno Priprava metodologije, 
zbiranje podatkov, 

priprava in izdelava 

posameznih tabel za leto 
2009. 

Rezultati 
razvojne 

naloge 

bodo 
objavljeni 

do konca 

leta 2012. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R2.08.02.05 Vodni računi Podatki za 

spremljanje 
satelitskih računov 

za okolje - vodnih 

računov v skladu z 
UN/Eurostat 

metodologijo za 

vodne račune. 

Razvoj izdelave 

nacionalnih okoljskih 
računov - vodnih 

računov je izbira 

razpoložljivih virov 
kakovostnih podatkov 

za spremljanje in 

preračun podatkov 
vodnih računov z 

ustrezno in 

mednarodno 
primerljivo 

metodologijo, priprava 

podatkov za 
izpolnjevanje tabel, 

uporaba za analize in 

izvajanje kazalnikov. 

ARSO, SURS Letna Predpreteklo 

leto 

ARSO, SURS Obvezno Proučitev metodologije 

izdelave vodnih računov 
in proučevanje možnosti 

pridobivanja ustreznih 

podatkov za izračune. 

 32002D2367,  

21994D0330 

SURS R2.08.02.06 Energetski računi Podatki za 

spremljanje 
energetskih računov 

v skladu z NAMEA 

okvirom prikažejo 
povezavo med 

emisijami v zrak in 

rabo energije. 

Energetski računi 

omogočajo 

uporabnikom 
NAMEA emisije v 

zrak, da podrobno 

analizirajo 
povezavo med 

emisijami v zrak in 

rabo energije v 
pomenu glede na 

posamezne 

dejavnosti in 
gospodinjstva. 

Namen razvoja 

izdelave energetskih 
računov je izbira 

razpoložljivih virov 

kakovostnih podatkov 
za spremljanje in 

preračun podatkov 

energetskih računov z 

ustrezno in 

mednarodno 

primerljivo 
UN/Eurostat 

metodologijo, priprava 

podatkov za 
izpolnjevanje tabel, 

uporaba za analize in 

izvajanje kazalnikov. 

ARSO, SURS Letna Predpreteklo 

leto. 

ARSO, SURS Obvezno Proučitev in uvajanje 

metodologije izdelave 
energetskih računov v naš 

sistem. 

 32002D2367, 

21994D0330 

SURS R2.08.02.07 Računi okoljskih 
izdatkov 

EPEA 

Razvoj računov 
izdatkov za okolje 

po metodologiji 

Eurostata. 

Vzpostavitev računov 
izdatkov za okolje v 

naš statistični sistem. 

 Dvoletna Predpreteklo 
leto. 

Administrativni 
viri (SURS, 

ARSO, MF, 

MOP, MP idr.) 
31.12.2009 

Obvezno Proučitev virov podatkov 
in vzpostavitev osnovne 

sheme za izdelavo 

računov izdatkov za 
varstvo okolja. 

24 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

se sprejema 

                          

  R3 Poslovne statistike                     

  R3.01 Letne poslovne 

statistike 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

  R3.01.01 Strukturna 

statistika podjetij 

                    

AJPES R3.01.01.01 Strukturni 

vprašalnik 
Poslovnega registra 

Slovenije 

PRS/L 

Upravljavec 

Poslovnega registra 
Slovenije za 

zagotavljanje 

kakovostnih 
podatkov o glavni in 

stranskih 

dejavnostih 
poslovnega subjekta 

in o popolnosti 

podatkov o vseh 
njegovih delih od 

poslovnega subjekta 

enkrat letno zbere 
podatke, potrebne 

za določitev glavne 

dejavnosti in 
podatke o 

posameznih delih 

poslovnega 
subjekta. Deli 

poslovnega subjekta 

lahko na istem 

naslovu kot 

poslovni subjekt 

opravljajo drugo 
dejavnost ali na 

drugem naslovu 

opravljajo enako ali 
drugo dejavnost kot 

poslovni subjekt.  

S strukturnim 

vprašalnikom PRS se 
preverjajo podatki o 

dejanski glavni 

dejavnosti poslovnega 
subjekta in njegovih 

delov ter o drugih 

pomembnih 
dejavnostih, ki jih 

poslovni subjekt 

dejansko opravlja. 
Podatki se preverjajo v 

poslovno-statistične 

namene in tako služijo 
kot podlaga za 

pravilno statistično 

izkazovanje glavnih in 
drugih dejavnosti 

poslovnih subjektov. 

SURS Letna Preteklo in 

koledarsko 
leto 

Podatke 

sporočajo 
poslovni subjekti, 

vpisani v PRS, 

skladno s 13. 
členom Uredbe o 

vodenju in 

vzdrževanju 
Poslovnega 

registra Slovenije 

(Uradni list RS, 
št. 121/06) in 

skladno z 

metodološkim 
navodilom, ki ga 

sprejmeta SURS 

in AJPES. 

Obvezno Sprejeti dogovor o načinu 

izvajanja anketiranja 
poslovnih subjektov 

(vključitev anketiranja v 

četrtletno poročanje 
poslovnih subjektov). 

Potrebna bo priprava 

predloga sprememb 
pravnih podlag.  

Podatki se 

objavijo 45 
dni po 

prvem 

četrtletnem 
poročanju 

poslovnih 

subjektov 
(za 

četrtletne 

sektorske 
račune). 

Uredba o 

vodenju in 
vzdrževanju 

poslovnega 

registra 
Slovenije 

(Uradni list 

RS, št. 121/06) 
in 

32008R01777. 

SURS R3.01.01.02 Pilotni projekt 

"Povezovanje 

mikropodatkov o 
mednarodnem 

oddajanju del" 

Povezovanje 

mikropodatkov ad-

hoc mnenjske 
statistične ankete o 

mednarodnem 

oddajanju  del 
(MOD) s podatki iz 

rednih statističnih 

raziskovanj/ 
administrativnih 

virov s področja 

strukturne statistike 
podjetij in 

mednarodne 

menjave blaga (intra 
in ekstrastat).  

Analiza vplivov 

mednarodnega 

(ne)oddajanja del na 
ekonomski položaj 

podjetij, zaposlovanje 

ter tokove in vzorce 
mednarodne blagovne 

menjave ter s tem 

pridobitev novih 
informacij o vplivih 

internacionalizacije 

podjetij. Metodološke 
in praktične izkušnje o 

možnostih in načinih 

povezovanja 
mikropodatkov.  

 Enkratna 2001 do 2008 Sekundarni viri: 

statistična 

raziskovanja in 
baze podatkov 

SURS 

(Strukturna 
statistika podjetij, 

ZT statistika ter 

pilotni projekt o 
MOD. 

Februar 2010  

Obvezno Metodološke priprave in 

razvoj ter izvedba 

povezovanja 
mikropodatkov. 

Predvidoma 

36 mesecev 

po zadnjem 
referenčne

m letu. 

32007R0716 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 
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tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

                          

  R3.01.02 Razvoj strukturne 

statistike podjetij 

                    

SURS R3.01.02.01 Razvoj strukturne 

statistike podjetij 

SSP-R 

Spremljanje 

poslovanja lokalnih 

enot in enot 
enovrstne dejavnosti 

v skladu z uredbo o 

strukturni statistiki 
podjetij (CR 

295/08): število, 

zaposleni, plače, 
prihodki, vrednost 

proizvodnje, 

investicije. 

Zagotavljanje 

mednarodno 

primerljivih podatkov 
v skladu z evropskimi 

standardi o strukturni 

statistiki podjetij (CR 
295/08); spremljanje 

rezultatov poslovanja 

lokalnih enot in enot 
enovrstne dejavnosti.  

AJPES Letna Preteklo leto Izbrani poslovni 

subjekti; 

Administrativni 
vir: AJPES 

(strukturni 

vprašalnik); 
Sekundarni vir: 

dokumentacija 

SURS 
30.06.2010 

Obvezno Zbiranje, priprava in 

analiziranje podatkov o 

zaposlenih, prihodkih in 
plačah. 

21 mesecev 

po obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 

                          

  R3.02 Kratkoročne 

poslovne statistike 

                    

  R3.02.01 Izvajanje in razvoj 

kratkoročne 

statistike podjetij 

                    

SURS R3.02.01.01 Spremljanje razvoja 

kratkoročnih 

kazalnikov na 
področju industrije, 

gradbeništva, 

trgovine na drobno 
in ostalih storitev 

Spremljanje razvoja 

Uredbe o 

kratkoročnih 
kazalnikih (STS-R), 

prenos razvoja, 

znanja, informacij 
na SURS in 

koordinacija z 

Eurostatom.  

Harmonizacija z 

zahtevami EU. 

 Kontinuirano    Tekoče spremljanje dela 

Eurostata na področju 

STS ter prenos razvoja, 
znanja, informacij na 

SURS. Preverjanje 

kakovosti rezultatov in 
serij kratkoročnih 

kazalnikov, preračunanih 

na novo bazno leto 2005 
in po SKD 2008 z 

namenom zagotoviti 

zanesljivost in 
primerljivost statistike 

kratkoročnih kazalnikov. 

Tekoče 

prenašanje 

novosti v 
redna 

raziskovanj

a. 

31998R1165, 

32005R1158, 

32006R1893 

SURS R3.02.01.02 Statistika gradbenih 

stroškov 

stanovanjske 
gradnje 

Razvoj statistike 

gradbenih stroškov 

stanovanjske 
gradnje: stroški 

materiala in stroški 

dela pri graditvi 
stanovanj.  

Spremljanje statistike 

gradbenih stroškov - 

stroškov dela in 
stroškov materiala iz 

že obstoječih virov na 

SURS in računanje 
indeksov. 

GZS - 

Zbornica za 

gradbeništvo 
in industrijo 

gradbenega 

materiala in 
izbrani posl. 

subjekti s 

področja 
gradbeništva. 

Četrtletna Četrtletje Lastni viri 

SURS-a. 

Sekundarni vir. 
105 dni po 

preteku četrtletja. 

Obvezno Priprava metodologije in 

postopkov za računanje 

kazalnika iz že obstoječih 
virov na SURS. Izvedba 

pilotnega projekta. 

180 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165, 

32005R1158, 

32006R1893 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R3.02.01.03 Četrtletni vprašalnik 

o poslovanju 
poslovnih subjektov 

POSL-P/ČL 

Podatki iz bilance 

stanja, iz izkaza 
poslovnega izida, 

izkaza prihodkov in 

odhodkov, 
investicije in drugi 

podatki o 

poslovanju; podatki 
o glavni in drugih 

dejavnostih ter 

podatki o vseh delih 
poslovnih 

subjektov. 

Spremljanje 

premoženjsko-
finančnega položaja in 

poslovnega izida 

poslovnih subjektov ter 
zagotavljanje 

popolnosti in ažurnosti 

podatkov o poslovnih 
subjektih - določitev 

pravilne glavne in 

drugih dejavnosti ter 
zagotovitev vpisa 

delov poslovnih 

subjektov v PRS zaradi 
pravilnega spremljanja 

delovanja poslovnega 

subjekta na različnih 
lokacijah. Obračun 

bruto domačega 

proizvoda in priprava 
celovitih četrtletnih 

institucionalnih 

sektorskih računov 
Slovenije.  

AJPES, BS Četrtletna, 

Letna 

Četrtletje, 

Preteklo in 
koledarsko 

leto 

AJPES, izbrani 

poslovni subjekti 
Izbrani poslovni 

subjekti AJPES-u 

30 dni po 
opazovanem 

obdobju, AJPES 

SURS-u 35 dni 
po opazovanem 

obdobju. 

Obvezno Priprava vprašalnika in 

navodil, zbiranje, 
sprejem, obdelava in 

analiza podatkov. 

Razvojna 

naloga je 
vezana na 

prenos in 

postavitev 
na AJPES. 

31996R2223 

                          

  R3.03 Energetika in 

surovine 

                    

  R3.03.03 Obnovljivi viri 

energije 

                    

SURS R3.03.03.01 Obnovljivi viri 

energije 

Analiziranje 

dogajanja, iskanje 
administrativnih 

virov in izboljšava 

kakovosti podatkov 
na področju uporabe 

obnovljivih virov 

energije (lesne 
biomase, bioplina, 

vetrne energije, 

sončne energije, 
itd.). 

Izboljšanje statistike 

obnovljivih virov 
energije in pridobitev 

podatkov.  

IJS, MG, FS  Koledarsko 

leto 

Administrativni 

viri (MG, IJS, 
AURE, Geološki 

zavod) 

 Spremljanje razvoja in 

priprava na zbiranje 
podatkov. Identifikacija 

obstoječih 

administrativnih virov in 
njihova sistematična 

vključitev v statistiko 

energetike. 

Rezultati 

analiz bodo 
objavljeni 

pri rednem 

raziskovanj
u z letom 

2011.. 

32004D0520, 

32008R1099  

                          

  R3.03.06 Poraba energije in 

soproizvodnja 

električne in 

toplotne energije 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R3.03.06.01 Anketa o porabi 

energije in goriv v 
gospodinjstvih 

APEGG 

Poraba energije in 

goriv v 
gospodinjstvih za 

ogrevanje stanovanj, 

segrevanje vode in 
kuhanje. 

Opremljenost 

stanovanj z 
gospodinjskimi 

električnimi 

napravami in 
njihova povprečna 

starost. Ugotavljanje 

strukture porabe 
energije in goriv v 

gospodinjstvih 

glede na vir in 
namen, ocena 

vplivov kurjenja in 

porabe goriv na 
okolje, načrtovanje 

porabe energetskih 

virov, oblikovanje 
programov 

varčevanja z 

energijo. Vsebina 
bo dokončno 

usklajena glede na 
priporočeno 

metodologijo 

Eurostata. 

Postavitev 

metodologije za 
izboljšanje statistike o 

strukturi končne rabe 

energije v 
gospodinjstvih. 

IJS Petletna Preteklo leto Gospodinjstva 

oktober 2010 

Prostovoljno Izvedba pilotnega 

projekta, ki bo zajemala 
postavitev metodologije, 

pridobivanje 

administrativnih virov, 
izvedbo ankete, izdelavo 

modela za ocenjevanje v 

prihodnjih letih in 
izdelavo rezultatov za 

preteklo leto. 

18 mesecev 

po obdobju 
opazovanja.  

32004D0520, 

32008R1099  

                          

  R3.04 Transport                     

  R3.04.01 Informacijski 

sistem o transportu 

                    

SURS R3.04.01.01 Merjenje obsega 

cestnega prometa - 

vozni kilometri 

Spremljanje obsega 

opravljenih voznih 

kilometrov domačih 
in tujih vozil na 

slovenskih cestah. 

Proučitev možnosti 

evropsko usklajenega 

rednega zbiranja 
podatkov o opravljenih 

voznih kilometrih 

cestnih vozil na 
teritoriju Slovenije 

(tudi razvojni projekt 

Eurostata). 

DRSC 2010-2011  DRSC in ostali 

viri. 

Obvezno Proučitev evropskih 

priporočil in zahtev ter 

domačih možnosti (viri in 
metode) za redno zbiranje 

tovrstnih podatkov. 

Rezultati 

proučevanj 

bodo 
uporabljeni 

pri 

poročanju 
Eurostatu in 

domači 

publicistiki, 
predvidoma 

2012. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R3.04.01.02 Statistično 

spremljanje 
intermodalnosti in 

logistike 

Spremljanje 

intermodalnosti in 
logistike v vseh 

vrstah blagovnega 

transporta 

Proučitev možnosti 

evropsko usklajenega 
rednega zbiranja 

podatkov o 

intermodalnosti in 
logistiki v blagovnem 

transportu (nov 

razvojni projekt 
Eurostata) 

 2010-2012   Obvezno Sodelovanje v projektu 

Eurostata preko delavnih 
skupin za posamezna 

področja transporta in 

Koordinacijskega odbora 
za statistiko transporta 

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
pri 

poročanju 

Eurostatu in 
domači 

publicistiki, 

predvidoma 
2013. 

 

                          

  R3.05 Turizem                     

  R3.05.01 Kratkoročna 

statistika turizma 

                    

SURS R3.05.01.01 Vpeljava določil 
nove uredbe 

Evropskega 

parlamenta in sveta 
s področja statistike 

turizma 

Spremljanje razvoja 
sprejemanja nove 

uredbe Evropskega 

parlamenta in sveta 
s področja statistike 

turizma in prenos 

razvoja, znanja in 
informacij na 

SURS. 

Harmonizacija z 
zahtevami EU. 

 Kontinuirana   Obvezno Vpeljava določil uredbe v 
statistična raziskovanja s 

področja turizma. 

Rezultati 
bodo 

uporabljeni 

pri 
izvajanju 

rednih 

nalog 
TU/M in 

TU-ČAP. 

 

SURS R3.05.01.02 Revizija mesečnega 

statističnega 

raziskovanja o 
prihodih in 

prenočitvah turistov 

Analiza stanja in 

priprava predloga za 

centralno evidenco 
nastanitvenih 

obratov v Sloveniji. 

Priprava predloga za 
enotno, 

centralizirano 

spremljanje 
prihodov in 

prenočitev turistov.  

Razbremenitev 

poročevalskih enot in 

različnih inštitucij, ki 
zbirajo podatke o 

nastanitveni statistiki. 

Izboljšava kvalitete 
nastanitvene statistike. 

Predvidevamo 

sodelovanje 

DURS, MG, 
MNZ, MJU, 

slovenskih 

občin 

    Preučiti različne možnosti 

za vzpostavitev centralne 

evidence nastanitvenih 
obratov v Sloveniji. 

Preučiti različne možnosti 

za vzpostavitev 
centralnega zbiranja 

podatkov o razpoložljivih 

in izkoriščenih 
nastanitvenih 

zmogljivostih ter prihodih 

in prenočitvah turistov. 
Usklajevanje možnih 

predlogov z vsemi 

zainteresiranimi 
institucijami. 

  

                          

  R3.06 Statistični poslovni 

register 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

  R3.06.01 Statistični poslovni 

register 

                    

SURS R3.06.01.01 Razvoj statističnega 

poslovnega registra 
(SPR) 

SPR/L 

Razvoj statističnega 

poslovnega registra 
kot interne baze 

individualnih 

podatkov o 
poslovnih subjektih 

in njihovih delih. Pri 

vzpostavitvi in 
vzdrževanju bodo 

uporabljeni 

obstoječi 
administrativni in 

statistični viri. 

Upoštevane bodo 
zahteve nove uredbe 

o statističnih 

poslovnih registrih 
(ES) št. 177/2008 in 

696/93 ter 

metodološka 
priporočila EU za 

vzpostavitev in 

vodenje poslovnih 

registrov za 

statistične namene. 

Namen aktivnosti je iz 

obstoječega 
centralnega 

administrativnega 

registra (PRS) z 
informacijsko 

podprtim sistemom 

izpeljati statistične 
enote in ustrezne 

atribute zanje skladno 

z novimi zahtevami 
EU. Cilj akcije je tudi 

dodati statističnim 

enotam atribute, ki se v 
PRS ne vodijo ter za 

nekatere že obstoječe 

atribute izboljšati vire 
in kakovost podatkov, 

metode ažuriranja ter 

spremljati kakovost 
statističnega registra. 

 Letna Preteklo leto Administrativni 

viri: AJPES 
(PRS, letna 

poročila), DURS 

(obračun davka 
od dohodka iz 

dejavnosti, 

obračun davka na 
dodano 

vrednost), 

statistične 
podatkovne baze, 

poslovni subjekti.  

Tekoče ali po 
potrebi. 

Obvezno Vključitev manjkajočih 

spremenljivk ter izboljšati 
vodenje nekaterih že 

obstoječih spremenljivk 

statističnih enot. 

 32008R0177 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R3.06.01.02 Razvoj statističnega 

registra skupin 
podjetij 

Nadgradnja 

pilotnega 
statističnega registra 

skupin podjetij kot 

interne baze 
individualnih 

podatkov o 

skupinah podjetij. 
Pri nadgradnji in 

vzdrževanju bodo 

uporabljeni 
obstoječi 

administrativni in 

statistični viri. 
Upoštevane bodo 

zahteve EU in 

metodološka 
priporočila 

Eurostata za 

vzpostavitev in 
vodenje 

statističnega 

poslovnega registra. 

Identificirati skupine 

podjetij, ki se 
združujejo na podlagi 

pravnih in/ali finančnih 

povezav z vključitvijo 
novega vira 

evropskega registra 

skupin podjetij (EGR) 
ter zanje zagotoviti 

podatke v skladu z 

evropsko uredbo za 
statistične poslovne 

registre (ES) št. 

177/2008. 

 Letna Predpreteklo 

leto 

Administrativni 

viri: AJPES 
(PRS), KDD 

(register 

nematerializirani
h vrednostnih 

papirjev), 

Vrhovno sodišče 
RS (sodni 

register), 

statistični viri: 
statistični 

poslovni register, 

EGR, BS 
(kapitalske 

naložbe), 

poslovni subjekti. 
Tekoče ali po 

potrebi. 

Obvezno Vzpostavitev 

metodologije in 
tehničnega okolja za 

integracijo podatkov EGR 

v nacionalni register 
skupin podjetij.  

 32008R0177 

SURS R3.06.01.03 Razvoj demografije 

podjetij 

Zbiranje podatkov o 

statusnih in drugih 

spremembah 

poslovne populacije 

na podlagi Eurostat-
OECD metodologije 

(Manual on 

Business 
Demography 

Statistics) , ki ni 

zajeto v rednem 
zbiranju podatkov o 

demografiji podjetij 

na podlagi aneksa 
št. 9 uredbe (ES) št. 

295/2008.  

Spremljanje populacij 

aktivnih podjetij, 

novonastalih podjetij 

brez predhodnika, 

podjetij, ki so 
prenehala poslovati in 

so brez naslednika ter 

preživelih podjetij. Za 
vse omenjene 

populacije velja 

kriterij, da zaposlujejo 
najmanj enega 

zaposlenega. Namen 

zbiranja podatkov je 
tudi spremljanje 

populacij hitrorastočih 
podjetij in gazel. 

 Letna v skladu s 

priporočili 

EU-OECD 

Statistični 

poslovni register, 

administrativni 

viri: AJPES 

(PRS) 
Tekoče ali po 

potrebi 

Prostovoljno Vzpostavitev nacionalne 

metodologije in tehničnih 

rešitev za podporo 

zbiranja podatkov 

demografije podjetij po 
novih EU-OECD 

priporočilih, ki niso zajeta 

med rednim zbiranjem 
podatkov za demografijo 

podjetij. 

  

                          

  R3.07 Dvoletna statistika                      

  R3.07.01 Statistika malih in 

srednjih podjetij 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

BS R3.07.01.01 Anketa v majhnih in 

srednjih podjetij o 
dostopu do financ 

Ugotavljanje 

dostopa majhnih in 
srednjih podjetij do 

finančnih virov.  

Skupna dvoletna 

anketa ECB in 
Evropske komisije. 

AJPES Dvoletna Leto Majhna in 

srednja podjetja 

Prostovoljno Priprave na izvedbo, ki bo 

v 2010 ali 2011.  

Rezultati 

razvojne 
naloge 

bodo 

uporabljeni 
pri izvedbi 

ankete v 

2010/2011. 

 

                          

  R4 Kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

ribištvo 

                    

  R4.03 Kmetijski prihodki 

in cene 

                    

  R4.03.02 Prihodki sektorja 

kmečkih 

gospodinjstev 

                    

SURS R4.03.02.01 Dohodek kmečkih 

gospodinjstev 

Ugotavljanje 

dohodka kmečkih 
gospodinjstev je 

zelo pomembno z 

vidika zagotavljanja 

primernih 

življenjskih pogojev 

kmečke populacije 
in izvajanja skupne 

kmetijske politike. 

Zajema namreč vse 
dohodke vseh 

članov 

gospodinjstva, ne 
samo dohodke iz 

kmetijske 

dejavnosti, kot v 
primeru 

ekonomskih 

računov v 
kmetijstvu in 

knjigovodstva na 

kmečkih 
gospodarstvih. 

Izračunava se po 
metodologiji Skupni 

dohodek kmečkih 

gospodinjstev 
Revizija 1. 

Osnovni namen je 

izračun kategorije neto 
razpoložljivi dohodek 

kmečkega 

gospodinjstva ter 

primerjava rezultatov z 

drugimi tipi 

gospodinjstev in 
ugotavljanje razmerij 

med različnimi tipi 

gospodinjstev. 

 Letna Preteklo leto Lastni viri 

SURS-a. 

Prostovoljno V letu 2010 se bo 

nadaljevalo metodološko 
delo na dohodku kmečkih 

gospodinjstev, ki bo 

temeljilo na ugotovitvah 

študije izvedljivosti in 

usmeritvah Eurostata. 

Rezultati 

proučevanj 
bodo 

uporabljeni 

pri 

kreiranju 

nacionalne 

kmetijske 
politike, če 

bo za to 

izkazan 
interes.  

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

                          

 R4.04 Rastlinska 

pridelava 

          

 R4.04.96 Statistika porabe 

reprodukcijskega 

materiala 

          

SURS R4.04.96.01 Raba pesticidov v 

kmetijstvu 

KME-PEST/R 

Zagotavljanje 

podatkov o uporabi 

pesticidov v 
kmetijstvu (brez 

biocidov) po 

skupinah in po 
aktivnih snoveh za 

posamezne kulture 
za nacionalne 

potrebe in za 

potrebe poročanja 
po EU zakonodaji 

ter za oceno 

izpolnjevanja 
nacionalnega načrta 

za doseganje 

vzdržne rabe 

pesticidov. 

Spremljanje uporabe 

pesticidov v kmetijstvu 

(brez biocidov) za 
vodenje kmetijske 

politike za doseganje  

vzdržne rabe 
pesticidov. 

MKGP - 

FURS 

5 -letna Izbrano 

obdobje 12 

mesecev od 1. 
10. do 30. 9. v 

časovnem 

okviru 5 let 
(2010 do 

2014)  

Z vzorcem 

izbrana 

kmetijska 
gospodarstva, 

marec za obdobje 

12 mesecev, ki se 
zaključuje 30.9. 

preteklega leta 
 

Obvezno za 

kmetijska 

podjetja, 
prostovoljno 

za družinske 

kmetije 

Priprava metodologije 

raziskovanja in 

sodelovanje z drugimi 
inštitucijami 

Rezultati 

razvojnega 

raziskovanj
a bodo 

uporabljeni

pri izvedbi 
rednega 

raziskovanj
a. 

32009R1185 

             

  R4.05 Živinoreja                     

  R4.05.04 Bilanca krme                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R4.05.04.01 Bilanca krme 

KME-BIL-KRM/L 

Bilanca je sklop 

standardiziranih 
informacij o 

proizvodnji in 

porabi krme. 
Uporabnost bilanc 

je večstranska, 

osnovni namen je 
spremljanje tržnih 

gibanj. Izdelava 

bilance za krmo se 
nanaša na tržno leto, 

ki je enako 

koledarskemu letu. 
Bilanca krme se 

izdeluje na podlagi 

dogovora, 
metodologijo in 

prioritete določa 

Eurostat.  

Podatki bilance krme 

zagotavljajo potrebne 
informacije za 

sprejemanje političnih 

odločitev na področju 
kmetijstva in so 

pomembna 

informacijska podlaga 
za urejanje kmetijskih 

trgov. Bilanca krme se 

izdeluje za potrebe 
kmetijske politike 

Slovenije, skupne 

kmetijske politike EU 
ter potreb obrambne 

strategije Ministrstva 

za obrambo RS za 
izredne razmere. 

Bilanca krme se 

izdeluje na podlagi 
dogovora z 

Eurostatom. 

 Letna Preteklo in 

koledarsko 
leto 

SURS  

Končni podatki 
IND/L na voljo 

konec oktobra za 

preteklo leto, 
podatki ZT po 

mesecih so na 

voljo v 80 dneh 
po preteku 

referenčnega 

meseca, začasni 
podatki ZT na 

letni ravni so na 

voljo do konca 
marca za 

predhodno leto, 

končni podatki 
jul/avg za 

predh.leto 

Obvezno V letu 2010 so načrtovane 

aktivnosti v zvezi s 
pripravo bilance krme za 

obdobje od 1995 do 2005 

ter za kasnejše obdobje, 
skladno s potrebami 

MORS. 

Predvidoma 

po 
dokončni 

pripravi 

bilance 
krme za 

celotno 

obdobje. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R4.06 Druge kmetijske 

statistike 

                    

  R4.06.01 Druge kmetijske 

statistike 

                    

SURS R4.06.01.01 Razvoj statistike 
okolja v povezavi s 

področnimi 

statistikami 
(kmetijstvo, 

energetika, 

promet…) 

Spremljanje razvoja 
metodologije 

kratkoročnih in 

srednjeročnih 
predvidenih 

kazalnikov v 

kmetijstvu na 
področju EU.  

Proučitev možnosti 
zagotovitve prvih 

osnovnih podatkov za 

izračune s področja 
kmetijskih statistik. 

 Letna  Drugi 
administrativni 

viri in lastni viri 

SURS.  

Obvezno Spremljanje razvoja 
metodologije 

kratkoročnih in 

srednjeročnih predvidenih 
kazalnikov v kmetijstvu. 

 Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R4.06.01.02 Ekološko kmetijstvo 

EK 

Prevzemanje in 

objavljanje 
podatkov o 

ekološkem 

kmetijstvu ter 
uporaba podatkov o 

ekološkem 

kmetijstvu 
(administrativni vir 

MKGP) za potrebe 

strukturnih 
raziskovanj. 

Uskladitev roka 

priprave končnih 
podatkov med 

MKGP in SURS. 

Zagotavljanje 

nacionalnih in 
mednarodnih potreb po 

podatkih ekološkega 

kmetijstva 
(pridelave/predelave). 

Standardiziranje 

postopkov ter 
uskladitev rokov za 

pripravo končnih 

podatkov med MKGP 
ter SURS. 

MKGP  Letna Koledarsko 

leto 

Administartivni 

vir: MKGP  

Obvezno Spremljanje stanja, 

sodelovanje pri poročanju 
Eurostatu. Objava 

podatkov. 

7 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R4.06.92 Prehranska 

bilanca 

                    

SURS R4.06.92.01 Prehranska bilanca 
RS za potrebe 

Ministrstva za 

obrambo 

Bilanca je sklop 
standardiziranih 

informacij o 

proizvodnji in 

porabi posameznega 

proizvoda. 

Uporabnost bilanc 
je večstranska, 

osnovni namen je 

spremljanje tržnih 
gibanj za posamezni 

proizvod in 

samooskrba države. 
Glavni namen 

izdelave bilanc za 

potrebe Ministrstva 
za obrambo RS je 

ugotavljanje 

samooskrbe oz. 
preskrbe z 

določenimi 

proizvodi za primer 
izrednih razmer. 

V dogovoru z 
Ministrstvom za 

obrambo bo SURS 

pripravil metodologijo 

in izdelal bilance za 

določene proizvode v 

skladu s sklepom 4. 
redne seje Vlade RS 

dne 16.1.2003 glede 

programa uveljavljanja 
doktrine civilne 

obrambe RS.  

MKGP, 
MORS. 

Dvoletna Preteklo leto 
in vsa leta od 

1996 naprej. 

SURS  Obvezno V letu 2010 so načrtovane 
aktivnosti v zvezi s 

pripravo posameznih 

prehranskih bilanc 

(otroška hrana, ribe, kvas, 

sol, ustekleničena pitna 

voda, čaj, kava) za 
obdobje od 1995 do 1999 

ter za obdobje po 2005 na 

osnovi razpoložljivih 
podatkov. 

12 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

                          

  R4.08 Statistika ribištva                     

  R4.08.01 Statistika ribištva                     



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R4.08.01.01 Kazalniki v ribištvu Spremljanje razvoja 

metodologije 
kratkoročnih in 

srednjeročnih 

predvidenih 
kazalnikov v 

ribištvu na nivoju 

EU in ribolovnega 
območja v 

Mediteranu. 

Spremljanje razvoja 

metodologije 
kratkoročnih in 

srednjeročnih 

predvidenih 
kazalnikov v ribištvu. 

   Drugi admin. viri 

in lastni viri 
SURS.  

Obvezno Spremljanje razvoja 

metodologije, 
sodelovanje z drugimi 

ustanovami ter 

proučevanje možnih 
povezav med 

administrativnimi in 

statističnimi viri. 

 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R5 Medpodročne 

statistike 

                    

  R5.02 Trajnostni razvoj                     

  R5.02.01 Trajnostni razvoj                     

SURS R5.02.01.01 Razvoj nabora 

kazalnikov za 
spremljanje 

izvajanja Strategije 

trajnostnega razvoja 
v Sloveniji 

Na pobudo 

Eurostata in s 
pomočjo dodeljenih 

nepovratnih 

sredstev, od 
novembra 2008 

poteka pilotni 

projekt za Razvoj 
nabora kazalnikov 

za spremljanje 

izvajanja Strategije 
trajnostnega razvoja 

v Sloveniji. Projekt 

se bo zaključil 
junija 2010. V 

okviru projekta sta 

predvideni 2 
mednarodni 

delavnici, 

sodelovanje z 

izkušenimi DČ. Cilj 

projekta pa je izbran 

nabor kazalnikov 
objaviti na novo 

vzpostavljeni spletni 
strani, izdaja 

publikacije - brošure 

s kazalniki 
trajnostnega razvoja 

in priprava strategije 

za diseminacijo 
kazalnikov. 

Spremljanje izvajanje 

Strategije za razvoj v 
Sloveniji. 

Sekretariat 

Sveta za 
trajnostni 

razvoj, 

UMAR, IER, 
zainteresirane 

javnosti 

 Preteklo leto Lastni viri SURS 

in UMAR. 

Obvezno Priprava internetne strani 

in brošure s kazalniki 
trajnostnega razvoja. 

Priprava končnega 

poročila.  

15 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

                          

  R5.02.02 Razvoj podeželja                     

SURS R5.02.02.01 Statistike razvoja 

podeželja 

Projekt statistik 

razvoja podeželja se 
je začel v 

sodelovanju z 

Eurostatom in je v 
prvi fazi vključeval 

zbiranje že 

obstoječih podatkov 

s področja 

demografije, 

dostopnosti do 
storitev, sociale in 

gospodarstva.  

Namen projekta je bil 

v prvi fazi zbiranje že 
obstoječih podatkov z 

vsebinskih področij, ki 

jih zajema 3. os 
politike razvoja 

podeželja 

(konkurenčnost, 

varovanje okolja in 

upravljanje z 

zemljišči). Tovrstni 
podatki naj bi služili 

usmerjanju in 

vrednotenju politike 
razvoja podeželja v 

širšem smislu. Projekt 

je bil delno nadgrajen 
v smislu razširitve 

nabora podatkov in 

kazalnikov.  

SVLR, 

MKGP, 
Eurostat.  

  Lastni viri SURS.  Obvezno SURS bo sledil 

smernicam EU glede 
statistik razvoja podeželja 

ter statistik za pomorski 

sektor in izpolnjeval 
morebitne zahteve EU na 

tem področju. 

 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R5.03 Statistike okolja in 

kazalniki 

                    

  R5.03.01 Statistika 

odpadkov in 

recikliranja 

                    

SURS R5.03.01.01 Statistika uvoza in 

izvoza odpadkov 

Spremljanje 

uvoženih in 
izvoženih količin 

nevarnih in 

nenevarnih 
odpadkov. Iskanje 

najprimernejšega 

načina pridobivanja 
teh podatkov s 

pomočjo statistike 

zunanje trgovine ter 
ARSO, ki podatke 

pridobiva skladno z 

Waste Framework 
Direktivo. 

Usklajevanje 

raziskovanj z novo EU 
uredbo o statistiki 

odpadkov, ki bo v 

prihodnjih poročanjih 
zajemala tudi uvoz in 

izvoz odpadkov. 

ARSO.  Dvoletna Preteklo in 

koledarsko 
leto 

Poslovni 

subjekti, ki so 
povzročitelji 

odpadkov ter 

zbiralci in 
predelovalci 

odpadkov. 

31.03.2010 

Obvezno Dopolnitev obstoječih 

raziskovanj, analiza 
podatkov, pridobljenih iz 

zunanje trgovine ter 

analiza podatkov, 
pridobljenih od ARSO.  

10 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R5.03.01.02 Koncesionarji za 

posebne vrste 
odpadkov 

Analiza dodatnih 

enot, ki so dobili 
koncesijo za 

ravnanje s 

posameznimi 
vrstami odpadkov, 

za vključitev v 

raziskovanje o 
predelavi in 

odstranjevanju 

odpadkov. 

Dopolnjevanje 

podatkov o odpadkih 
za potrebe Uredbe o 

statistiki odpadkov. 

MOP Letna Preteklo leto Koncesionarji.  

31.03.2010 

Obvezno Pridobitev podatkov od 

koncesionarjev in 
dopolnitev obstoječih 

raziskovanj. 

10 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 

                          

  R5.03.02 Statistika redkih in 

nevarnih 

materialov 

                    

SURS R5.03.02.01 Spremljanje 

kemikalij - REACH 

Spremljati bo 

potrebno nastajanje 
metodologije za 

registracijo, oceno 

in izdajanje 
dovoljenj za 

kemikalije 

(Registration, 

Evaluation and 

Authorisation of 

Chemicals - 
REACH). Pri tem 

bo nujno treba 

vzpostaviti 
sodelovanje z 

Uradom za 

kemikalije. 

Zadostitev zahtevam 

študije REACH. 
Pregled podatkov, ki 

jih bo Eurostat prevzel 

iz baze COMTEX in 
poslal v pregled 

posameznim državam 

članicam. 

Urad za 

kemikalije. 

Letna Preteklo leto Urad za 

kemikalije. 

Obvezno Preučevanje metodologije 

študije REACH in 
vzpostavitev načina za 

zbiranje podatkov. 

24 mesecev 

po obdobju 
opazovanja 

32006R1907 

                          

  R5.03.06 Statistika izdatkov 

za varstvo okolja 

                    

SURS R5.03.06.01 Spremljanje 
izdatkov za varstvo 

okolja za 

neindustrijske 
dejavnosti 

Razširitev, 
oblikovanje in 

dopolnitev 

raziskovanja o 
izdatkih za varstvo 

okolja še na 

spremljanje 
izdatkov v 

neindustrijskih 

dejavnostih. 

Obračunavanje 
makroekonomskih 

agregatov; 

mednarodno 
poročanje. 

 Letna Preteklo leto Vse pravne in 
fizične osebe ter 

drugi investitorji 

iz neindustrijskih 
panog dejavnosti 

po vzorcu MOP, 

ARSO, MF. 

Obvezno Obračun izdatkov za 
preteklo leto. 

24 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

32007R0963 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R5.03.06.02 Okoljski izdatki s 

poudarkom na 
industrijskih 

dejavnostih 

Izpopolnjevanje 

spremljanja 
okoljskih taks, 

subvencij in 

transferjev s 
poudarkom na 

industrijskih 

dejavnostih. 

Pridobitev podatkov o 

okoljskih taksah, 
subvencijah in 

transferjih s 

poudarkom na 
industrijskih 

dejavnostih. 

Poročevalske 

enote, MOP, 
ARSO, MF, 

MG in druge 

inštitucije, ki 
razpolagajo z 

zahtevanimi 

podatki. 

Letna Preteklo leto Poročevalske 

enote, MOP, 
ARSO, MF, MG, 

CURS, DURS in 

druge inštitucije, 
ki razpolagajo z 

zahtevanimi 

podatki. 

Obvezno Proučitev dejanskih in 

administrativnih virov 
podatkov, možnosti 

njihove uporabe za 

imputiranje v okoljske 
račune v industriji. 

12 mesecev 

po obdobju 
opazovanja.  

32007R0963 

SURS R5.03.06.03 Razvoj 

metodologije za 
zbiranje podatkov 

sektorja okoljskega 

blaga in okoljskih 
storitev  

Razvoj 

metodologije za 
spremljanje 

podatkov iz sektorja 

okoljskega blaga in 
storitev zlasti glede 

izbora dejavnosti in 

vrste okoljskega 
blaga oz. vrste 

okoljskih storitev 

(glede na zahteve 
metodologije 

Eurostata). 

Vzpostavitev načinov 

zbiranja podatkov (iz 
administrativnih virov 

oz. obstoječih 

raziskovanj), možno 
tudi pilotno 

raziskovanje. 

 Letna Preteklo leto Administrativni 

viri (SURS, GZ, 
ARSO, MF, 

MOP, MP idr.) 

31.12.2010 

Obvezno Proučitev virov podatkov 

in vzpostavitev osnovne 
sheme za zbiranje 

podatkov okoljskega 

blaga in okoljskih storitev 

24 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                          

  R5.04 Regionalne 

statistike 

                    

  R5.04.03 Objave regionalnih 

podatkov 

                    

SURS R5.04.03.01 Razvoj regionalno-

analitskih 
statističnih 

kazalnikov za 

različna vsebinska 
področja in 

teritorialne ravni. 

Sooblikovanje 

kazalnikov za 
statistike razvoja 

podeželja, 

strukturne sklade 
EU, regionalni 

razvoj in druge 

različne projekte.  

Sooblikovanje 

kazalnikov za statistike 
razvoja podeželja, 

usmerjanje, 

spremljanje in 
vrednotenje 

regionalnega razvoja, 

regionalne analize, 
različne projekte. 

Eurostat, 

SVLR, 
UMAR. 

Kontinuirana Koledarsko 

leto 

 Obvezno Udeležba na strokovnih 

sestankih, delavnicah, 
seminarjih vseh 

omenjenih institucij; 

dajanje predlogov, pobud; 
uporaba rezultatov pri 

pripravi publikacij z 

regionalno tematiko. 

Sproti, v 

skladu z 
izvajanjem 

naloge 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R5.05 Znanost in 

tehnologija 

                    

  R5.05.01 Statistika 

raziskovalno 

razvojne 

dejavnosti 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R5.05.01.01 Razvojne aktivnosti 

povezane z 
Metodološkimi 

izboljšavami pri 

spremljanju 
raziskovalno 

razvojne dejavnosti 

Sodelovanje z 

Eurostatom, OECD 
ter ustreznimi 

institucijami na 

nacionalni ravni pri 
aktivnostih 

povezanih z 

racionalizacijo in 
metodološkimi 

izboljšavami na 

področju 
spremljanja 

raziskovalno 

razvojne dejavnosti; 
prilagajanje vsebine 

vprašalnikov glede 

na sprejete 
metodološke rešitve. 

Racionalizacija, 

prilagajanje vsebine 
raziskovanj potrebam 

politik na nacionalni in 

mednarodni ravni. 

MVZT, 

UMAR, 
ARRS 

   Obvezno Posredovanje 

razpoložljivih podatkov 
in meta podatkov, 

povezanih z 

internacionalizacijo RR 
dejavnosti in z RR 

dejavnostjo na področju 

biotehnologije, Eurostatu 
in OECD-ju preko ad-hoc 

vprašalnikov; ugotovitev 

oz. predlogi glede 
potrebnih 

sprememb/dopolnitev 

obstoječih vprašalnikov 
glede na sprejete 

metodološke rešitve. 

Podatki 

bodo 
objavljeni v 

sklopu 

rednih 
raziskovanj. 

Partnersko 

sodelovanje. 

SURS R5.05.01.02 Kariera doktorjev 
znanosti 

Doktorji znanosti 
glede na socio-

ekonomske 

karakteristike, 
zaposlitveni status, 

poklic, dosedanje 

zaposlitve, bodoče 

načrte v zvezi s 

kariero. 

Pridobitev 
mednarodno 

primerljivih podatkov 

za spremljanje 
demografskih, 

zaposlitvenih in 

kariernih karakteristik 

doktorjev znanosti s 

kombinacijo 

razpoložljivih 
podatkov iz obstoječih 

evidenc in anketiranja 

doktorjev znanosti. 

MVZT, ACS, 
UMAR 

 Koledarsko 
leto 

Obstoječe 
evidence- 

SRDAP, baza 

brezposelnih, 
Popis 2002, 

register 

prebivalstva, stat. 

raziskovanja o 

diplomantih/ 

doktorjih 
znanosti; doktorji 

znanosti (anketa). 

November 2010 

Prostovoljno Priprava referenčne baze 
doktorjev znanosti iz 

obstoječih registrov in 

statističnih raziskovanj; 
priprava vprašalnika, 

vzorca, navodil v zvezi z 

izvedbo, izvedba ankete; 

18 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

                          

  R5.06 Geografske in 

lokalne 

informacije 

                    

  R5.06.01 Geografski 

informacijski sitem 

(GISCO) 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R5.06.01.01 Geokodirane baze 

podatkov, 
kartografsko 

prikazovanje 

podatkov 
STAT-GIS 

Razvoj postopkov 

za pridobivanje in 
prikazovanje 

podatkov v 

geografskem 
prostoru; 

geokodiranje 

nepremičninskih in 
administrativnih 

enot in tekoč 

prevzem podatkov 
iz raznih virov 

(datoteke ali sloji); 

izkazovanje in 
posredovanje 

podatkov. Razvoj 

hierarhične mreže 
po zahtevah 

INSPIRE iniciative 

(infrastruktura za 
prostorske 

informacije v 

Evropi). 

Povezovanje 

statističnih in 
administrativnih virov 

za analitične namene. 

GURS, 

MVZT, MOP, 
MG, UMAR, 

IVZ in ZPIZ, 

DURS, 
Zemljiška 

knjiga. 

Kontinuirana Koledarsko 

leto 

Administrativni 

viri sodelujočih 
inštitucij. 

Obvezno Raziskovanje novih 

možnih načinov prikaza 
statističnih podatkov na 

tematskih kartah, 

implementacija v orodju 
Map Info. Prikazovanje in 

posredovanje statističnih 

podatkov na hierarhičnih 
mrežah. Sodelovanje v 

ESSnet projektu 

GEOSTAT, katerega 
rezultat bo mreža 1 km x 

1 km s podatki o 

prebivalcih na ravni EU 
27. Usklajena in izdelana 

bodo priporočila pri 

obravnavi podatkov na 
mreži ter analizirane 

potrebe uporabnikov po 

prostorskih podatkih. 
Razvoj nove 

metodologije za 

pokrovnost tal; objava 
podatkov. 

Sproti, v 

skladu z 
izvajanjem 

nalog 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R6 Statistična 

infrastruktura 

                    

  R6.01 Klasifikacije                     

  R6.01.04 Klasifikacije na 

področju socialnih 

statistik 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.01.04.01 Klasifikacijski 

sistem 
izobraževanja in 

usposabljanja 

KLASIUS 

Izgradnja, 

vzdrževanje in 
nadgrajevanje 

sistema klasifikacij 

s področja 
izobraževanja in 

usposabljanja, 

temelječega na 
obstoječem 

nacionalnem 

sistemu ter ob 
upoštevanju 

mednarodnih 

razvojnih trendov 
oz. omogočanju 

primerljivosti z 

mednarodnim 
standardom ISCED-

1997. Medresorsko 

projektno 
organizirano delo v 

več aktivnostih in 

fazah: konceptualno 
metodološko: 

oblikovanje in 

določitev 
spremenljivk in 

njihovih vrednosti, 
uskladitev definicij; 

strokovni in 

politični konsenz o 
prevajanju 

nacionalnih 

kategorij 
izobraževanja v 

mednarodne, itd.; 

operativno: nabor 
programov, njihovo 

opremljanje z 

vrednostmi 
spremenljivk (kod 

po KLASIUS-u), 

itd.; dolgoročno: 
organiziranje 

sistema klasifikacij 

kot podatkovne 
baze, ki se bo 

polnila iz uradnih - 

administrativnih baz 
na tem področju.  

Razvoj 

klasifikacijskega 
sistema izobraževanja 

in usposabljanja, ki se 

bo uporabljal kot 
obvezen nacionalni 

standard pri 

evidentiranju, 
analiziranju in 

izkazovanju 

izobraževalne 
dejavnosti in 

izobraževalnih izidov - 

izobrazbene strukture 
prebivalstva v 

statističnih 

raziskovanjih in 
uradnih oz. 

administrativnih 

evidencah.  

MŠŠ, MVZT, 

Sekretariat 
SVŠ, 

MDDSZ, CPI 

    SURS bo nadaljeval delo 

na vzpostavljanju nove 
statistične zbirke 

izobraževalnih 

aktivnosti/izidov. Na 
podlagi te baze bo 

pripravil pripomočke za 

enotno in lažje kodiranje 
po KLASIUS-u (kodirni 

seznami, e-iskalnik). 

Temu bo sledila druga 
faza uvajanja KLASIUS-

a, in sicer v zbirke 

podatkov, v katerih je 
primarna enota oseba, 

izobrazba oz. vključenost 

v izobraževanje pa je 
značilnost osebe (na 

primer: evidence na 

področju dela oz. 
socialnega zavarovanja - 

obrazci M). Skladno z 

napredkom uvajanja 
KLASIUS-a v 

administrativno okolje se 

bo nadaljevalo tudi 
uvajanje KLASIUS-a v 

tista statistična 
raziskovanja, ki temeljijo 

na administrativnih virih.  

SURS je 

pričel z 
uporabo oz. 

s postopno 

uvedbo 
KLASIUS-

a v 

posamezne 
faze 

statističnih 

raziskovanj 
v letu 2009. 

SURS 

predvideva, 
da bo v 

glavnino 

statističnih 
raziskovanj 

KLASIUS 

uveden v 
letu 2010.  

Uradni list RS, 

št. 46/2006, 
stran 4933. 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

                          

  R6.02 Izobraževanje 

statistikov 

                    

  R6.02.91 Razvoj programa 

za izobraževanje 

statistikov  

                    

SURS R6.02.91.01 Razvoj in izvedba 

programa za 

izobraževanje 
uporabnikov 

statističnih 

podatkov 

Razvoj, priprava in 

izvedba globalnega 

in detajlnega 
programa (po 

podpodročjih) za 

različne skupine 
uporabnikov 

statističnih 
podatkov. 

Izobraževanje 

uporabnikov 

statističnih podatkov s 
ciljem boljšega 

razumevanja in 

posledično širše 
analitične uporabe 

podatkov, ki jih objavi 
SURS oz. drugi 

pooblaščeni izvajalci. 

 Kontinuirana    Priprava detajlnega 

programa za ključne 

skupine (predstavitev 
sistema državne statistike, 

načina zbiranja in 

izkazovanja podatkov, 
kakovosti podatkov). 

  

                          

  R6.03 Elektronska 

obdelava podatkov 

                    

  R6.03.91 Elektronski 

statistični 

vprašalniki  

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.03.91.01 Elektronsko 

pridobivanje 
podatkov od 

poročevalskih enot 

Razvoj novih 

tehnologij omogoča 
hitrejše in bolj 

učinkovito zbiranje 

statističnih 
podatkov od 

poročevalskih enot 

(zlasti podjetij in 
javne uprave). 

Razvoj 

elektronskega 
pridobivanja 

podatkov bo 

potekalo v dveh 
smereh: v okviru 

Urada in v 

sodelovanju z 
drugimi 

institucijami v 

Sloveniji (AJPES, 
CURS, ...) in v 

smeri enotne 

vstopne točke za 
podjetja. Naloga v 

okviru Urada 

vključuje tri korake: 
modularni pristop k 

graditvi 
vprašalnikov, razvoj 

tehnologije za 

spletno poročanje 
(web obrazci ali 

varno pošiljanje 

datotek) in razvoj 
tehnologije za 

polnjenje vhodnih 

baz (ne glede na 
način poročanja). 

Zmanjšanje bremena 

poročevalskih enot, 
hitrejše in bolj 

kakovostno zbiranje in 

obdelovanje primarnih 
podatkov in njihova 

pravočasna objava.  

 Kontinuirana    Testiranje možnih 

tehničnih rešitev in 
postopna vpeljava 

tehnične rešitve v 

produkcijo. Sodelovanje s 
CURS in AJPES za 

skupno zbiranje 

podatkov.  

Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.03.91.02 Elektronsko 

pridobivanje 
podatkov iz 

administrativnih 

virov 

Razvoj novih 

tehnologij omogoča 
hitrejše in bolj 

učinkovito zbiranje 

statističnih 
podatkov iz 

administrativnih 

virov. Naloga 
vključuje uporabo 

tehnologije za varno 

pošiljanje datotek in 
razvoj tehnologije 

za polnjenje 

vhodnih baz. 

Hitrejše, 

poenostavljeno in bolj 
kakovostno zbiranje 

sekundarnih podatkov 

in pravočasna objava 
podatkov. 

 Kontinuirana    Nadaljnje sprejemanje 

administrativnih virov v 
skladu s sprejetimi 

internimi postopki in 

pravilnikom.  

Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom. 

 

SURS R6.03.91.03 Baza informacij za 

poročevalske enote 

Za preglednejše 

komuniciranje s 
poročevalskimi 

enotami SURS 

potrebuje ustrezen 
tehnološko podprt 

proces 

Priprava in 

dopolnjevanje baze 
informacij za 

poročevalske enote. 

Baza informacij za 
poročevalske enote bo 

omogočala sledenje 

komuniciranju s 
poročevalskimi 

enotami in oblikovanju 

najprimernejših 

odgovorov nanje. 

Splošni odgovori bodo 

objavljeni tudi na 
internetu. Baza bo 

omogočila zaposlenim 

optimalnejši proces 
dela. 

 Kontinuirana    Pripravljena bo baza 

informacij za 
poročevalske enote. 

Konec leta 

2010. 

 

SURS R6.03.91.04 Interna pravila za 
komuniciranje s 

poročevalskimi 

enotami 

Vzpostavitev 
internih pravil za 

komuniciranje s 

poročevalskimi 
enotami. 

SURS komunicira s 
poročevalskimi 

enotami preko 

različnih kanalov. 
Zaradi tega in zaradi 

lažje prepoznavnosti 

bodo vzpostavljena 
interna pravila 

komuniciranja s 

poročevalskimi 
enotami. 

 Kontinuirana    Priprava internih pravil 
komuniciranja in uvajanje 

uporabnikov internih 

pravil. 

Konec leta 
2010. 

 

                          

  R6.04 Informacijske 

tehnologije 

                    



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

  R6.04.91 Informacijske 

tehnologije  

                    

SURS R6.04.91.01 Uvajanje novih 

tehnologij in 
funkcionalnosti v 

proces obdelave 

statističnih 
raziskovanj 

SURS bo nadaljeval 

z uvajanjem razvitih 
orodij v redni 

proces statistične 

produkcije. 
Uvajanje bo 

potekalo 

postopoma, najprej 
bodo na vrsti letna 

in večletna 

raziskovanja, nato 
pa še kratkoročna. 

Uvajanje projektno 

razvitih rešitev bo 
zahtevalo več 

organizacijskih in 

procesnih 
sprememb zlasti na 

področju 

načrtovanja in 
priprave 

statističnega 

raziskovanja ter pri 

procesu statistične 

obdelave podatkov.  

Glavni namen 

aktivnosti sta uvedba 
novih mehanizmov za 

poročanje, kar bo 

zmanjšalo obremenitve 
podjetij, ki so 

obvezana sodelovati v 

različnih raziskovanjih 
na področju poslovnih 

statistik, ter 

vzpostavitev okolja za 
metapodatkovno-

vodeno statistično 

produkcijo, kar bo 
izboljšalo učinkovitost 

in kakovost 

statističnega procesa 
ter olajšalo uporabo 

podatkov v analitične 

namene na poslovnem 
področju. 

     Priprava in izvedba 

akcijskega načrta za 
uvedbo novih 

funkcionalnosti in 

tehnologij. Postopno 
uvajanje projektno 

razvitih rešitev.  

Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom. 

 

SURS R6.04.91.02 Razvoj in uvajanje 

rešitev na področju 

standardizacije za 
izmenjavo 

statističnih 

podatkov in 
metapodatkov 

(SDMX) 

Na področju 

standardizacije za 

izmenjavo 
statističnih 

podatkov in 

metapodatkov z 
mednarodnimi 

inštitucijami bo 

SURS uvajal 
mednarodno 

sprejete postopke - 

standard SDMX 
(Statistical Data and 

Metadata 

eXchange). 

Standardizirana 

izmenjava podatkov 

med mednarodnimi 
institucijami. 

 Kontinuirana    Razvoj tehnične 

platforme za podporo 

izmenjave podatkov na 
podlagi standarda SDMX. 

Skladno z 

načrti in v 

sodelovanju 
z 

Eurostatom. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.04.91.03 Uvajanje smernic in 

dobre prakse ITIL 
(Information 

Technology 

Infrastructure 
Library) pri 

upravljanju 

informacijskih 
sistemov 

ITIL zagotavlja 

skladen niz 
najboljših praks, ki 

izhajajo iz javnega 

in zasebnega 
sektorja na 

mednarodni ravni, 

kar pomeni, da 
SURS z uvajanjem 

dobrih praks ITIL 

sledi najboljšim 
mednarodnim 

standardom na 

področju IT Service 
Management. 

Uvajanje dobrih 

mednarodnih praks v 
proces SURS na 

področju IT Service 

Management. 

 Kontinuirana    Postopno uvajanje 

smernic in dobrih praks 
ITIL v delovni proces 

SURS 

Sproti in 

kontinuirano. 

 

SURS R6.04.91.04 Hramba in 
arhiviranje 

dokumentarnega in 

statističnega gradiva  

Priprava 
organizacijskih 

postopkov, navodil 

in orodij za hrambo 
in arhiviranje 

dokumentarnega in 

statističnega 
gradiva. 

Zagotavljanje 
dostopnosti, celovitosti 

in nespremenljivosti 

dokumentarnega in 
statističnega gradiva. 

 Kontinuirana    Nadaljevanje priprave 
notranjih navodil. 

 Zakon o 
varstvu 

dokumentarne

ga in 
arhivskega 

gradiva ter 

arhivih 
(ZVDAGA) 

Ur.l. RS, št. 

30/2006. 

                          

  R6.05 Diseminacija                     

  R6.05.91 Diseminacija                      

SURS R6.05.91.01 Metapodatki 
statističnega sistema 

Novi 
metapodatkovno 

podprti sistemi za 

zbiranje in obdelavo 
podatkov na SURS 

zahtevajo urejene 

zbirke 

metapodatkov: 

spremenljivke, 

vprašanja, 
vprašalnike, 

dokumentacijo 
statističnih 

raziskovanj, pri 

čemer morajo zbirke 
upoštevati 

predpisane 

standarde.  

Modeliranje, 
dokumentiranje in 

priprava podatkov za 

različne skupine 
notranjih in zunanjih 

uporabnikov. 

 Kontinuirana    Polnjenje baze 
metapodatkov za nov 

metapodatkovno podprt 

sistem za zbiranje in 
obdelavo podatkov ob 

upoštevanju mednarodno 

veljavnih standardov. 

Postopno in 
v skladu z 

akcijskim 

načrtom. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.05.91.02 Prenova spletne 

strani Statističnega 
urada RS 

Vsebinska, 

organizacijska in 
tehnična prenova 

spletne strani Urada 

vključno z 
avtomatizacijo in 

poenostavljanjem 

objave vsebin na 
spletni strani; 

uvajanje spletnih 

storitev, analiza 
možnosti uporabe 

Wiki tehnologije in 

Web 2.0.  

Kakovostnejša 

ponudba statističnih 
podatkov uporabnikom 

na spletu.  

     Priprava vsebinske, 

organizacijske in tehnične 
zasnove prenove spletne 

strani. 

Konec leta 

2010. 

 

                          

  R6.08 Statistično 

raziskovanje in 

metodologija 

                    

  R6.08.91 Statistično 

raziskovanje in 

metodologija  

                    

SURS R6.08.91.01 Razvoj 

metodologije 

vzorčenja 

Uporaba vzorčnih 

metod pri zbiranju 

podatkov v 

konkretnih primerih 

ob predpostavki 
sedanjega varstva 

osebnih podatkov v 
Sloveniji; zgraditev 

potrebnega modela 

podatkov za splošno 
pripravo vzorcev. 

Razbremenjevanje 

poročevalskih enot pri 

raziskovanjih, ki pri 

svoji naravi dopuščajo 

zajem podatkov na 
podpopulaciji; zajem 

na vzorcu omogoča 
večjo kontrolo 

kakovosti in zniža 

stroške; na vseh 
področjih (socialne, 

poslovne, kmetijske 

statistike) razvoj metod 
ob hkratni uporabi 

čimveč razpoložljivih 

virov.  

 Kontinuirana    Priprava vzorčnih okvirov 

in izbori vzorcev za 

različne populacije; 

analiza možnosti 

koordiniranega vzorčenja; 
analiza možnosti 

poenostavitev v vzorčnih 
načrtih na podlagi 

registrskih podatkov. 

Konec leta 

2010. 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.08.91.02 Razvoj metod za 

analizo časovnih 
vrst 

Uporaba in razvoj 

metod za analizo 
časovnih vrst, kar 

vključuje 

desezoniranje, 
prilagajanje številu 

delovnih dni, 

glajenje in testiranje 
napovedovanja. 

Odstranitev sezonske 

komponente zaradi 
primerljivosti 

mesečnih/četrtletnih 

podatkov. Odstranitev 
vpliva delovnih dni 

zaradi primerljivosti 

meseca/četrtletja med 
različnimi leti. 

Objavljanje časovnih 

vrst po evropskih 
standardih.  

 Kontinuirana    Analiza obstoječih 

časovnih vrst; 
vzpostavitev objavljanja 

po evropskih standardih. 

Sprotno 

uvajanje 
novosti. 

 

SURS R6.08.91.03 Urejanje in 
vstavljanje 

podatkov 

Razvoj 
metodologije za 

urejanje podatkov 

na mikro in makro 
nivoju in vstavljanje 

manjkajočih 

podatkov v primerih 
neodgovora enote, 

neodgovora 

spremenljivke in 
logično nepravilnih 

podatkov. 

Skrajševanje časa 
obdelave statističnih 

podatkov; 

zmanjševanje 
obremenitve 

poročevalskih enot. 

 Kontinuirana    Razvoj sistema 
avtomatskega urejanja. 

Postopno uvajanje 

sistema pri različnih 
statističnih raziskovanjih. 

Sprotno 
uvajanje 

novosti. 

 

SURS R6.08.91.04 Projekt enotnega 

sistema 

administriranja 
anket 

PESA 

Priprava in izdelava 

vsebinskih in 

tehničnih 
standardov, ki bodo 

osnova za izdelavo 

aplikacije.  

Izdelava enotne 

aplikacije za 

administriranje anket 
oseb, kmetij in 

gospodinjstev in 

standardizacija vsebin, 
potrebnih za 

administriranje.  

 Kontinuirana    Vzdrževanje šifrantov 

(vzorčnih enot in anketnih 

okolišev). Analiza 
možnosti uvajanje 

sistema adresiranja (na 

osnovi izkušenj iz EU-
SILC). 

  

                          

  R6.10 Kakovost                     

  R6.10.91 Kakovost                     

SURS R6.10.91.01 Anketa o 

zadovoljstvu 
uporabnikov  

Spletna anketa, 

namenjena 
zadovoljstvu 

uporabnikov z 

različnimi vidiki 
dela SURS.  

Ugotavljanje 

zadovoljstva s strani 
uporabnikov ter 

pridobivanje predlogov 

uporabnikov za 
izboljšanje dela in 

zagotavljanja 

podatkov.  

 Letna Preteklo in 

koledarsko 
leto 

Registrirani ter 

naključni 
uporabniki SI-

STAT 

podatkovne baze.  

Prostovoljno Analiza in predstavitev 

rezultatov ter priprava 
akcijskega načrta.  

3 mesece 

po 
končanem 

obdobju 

opazovanja 

 



RAZVOJNE NALOGE 

 

Poobl. 

izvajal. 

Zap.št. 

 

Raziskovanje 

Ime/Oznaka 
Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje 

Obdobje 

ali dan 

opazovanja 

Kdo mora dati 

podatke in kdaj 

Obveznost 

poročanja 

Delo v 

tekočem letu 

Rok prve 

objave/ 

uporabe 

Pravne in 

druge podlage 

 

SURS R6.10.91.02 Izvajanje Kodeksa 

ravnanja evropske 
statistike 

Priprava akcijskega 

načrta za izboljšanje 
izpolnjevanja načel, 

ki jih predpisuje 

Kodeks ravnanja 
evropske statistike 

in uresničitev 

načrta. 

Izvajanje in 

spremljanje uresničitve 
načel, ki jih predpisuje 

Kodeks ravnanja 

evropske statistike. 

Pooblaščeni 

izvajalci v 
sistemu 

državne 

statistike. 

Kontinuirana    V sodelovanju s 

pooblaščenimi izvajalci 
priprava akcijskega 

načrta, spremljanje 

izvajanja akcijskega 
načrta in priprava 

poročila o izpolnjevanju 

Kodeksa ravnanja 
evropske statistike za 

Evropsko komisijo.  

Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom. 

 

 


