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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



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
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. Vsebina 
demografske baze je 

enaka vsebini 

statističnih raziskovanj, 
ki so že navedena pod 

rednimi nalogami: 

Število prebivalcev 
Republike Slovenije 

(DEM-PREB/ČL), 

Prijava rojstva (DEM-
ROJ), Prijava smrti 

(DEM-UMR), 
Priznanje in ugotovitev 

očetovstva, posvojitev 

otroka (DEM-PRIZ), 
Prijava sklenitve 

zakonske zveze (DEM-

POR), Razveza 
zakonske zveze (DEM-

RAZ), Prijava, odjava, 

sprememba 
prebivališča (SEL), 

Socio-ekonomske 

značilnosti prebivalstva 
in selivcev (SEL-SOC)  

Zagotavljanje 

programske podpore za 

izvajanje demografskih 
in drugih statističnih 

raziskovanj, ki jih 

izvaja SURS, za 
osveževanje zbirk 

podatkov z 

demografskimi 
vsebinami, procesiranje 

podatkov ter za 

enostaven in 
standardiziran dostop 

do podatkov. 

Priprava aplikacij, 

testiranje in evalvacija 

metodoloških rešitev 
in začetek redne 

produkcije izbranih 

statističnih 
raziskovanj. 

n.s. MNZ - Centralni 

register 

prebivalstva; IVZ - 
Perinatalni 

informacijski 

sistem, IVZ - 
Zdravniško poročilo 

o umrli osebi, 

Okrožna sodišča, 
DURS - dohodnina, 

ZPIZ - prejemniki 

pokojnin, ZRSZ - 
brezposelne osebe, 

ZZZS - 

zavarovanci, 
MDDSZ - 

prejemniki 
socialnih 

transferov, RIC - 

maturanti in 
nacionalno 

preverjanje znanja, 

OZS, TZS in GZS - 
poklicno in 

strokovno 

izobraževanje, 
lastni viri SURS. 

Sproti po potrebi v 

dogovoru in 
skladno s 

sporazumi 

sklenjenimi z 
dajalci podatkov in 

na zahtevo SURS. 

Obvezno Četrtletno in 

letno 

2009-2011 Junij 2011 

(izbrana 

demo-
grafska 

razisko-

vanja) 

n.s. 

                          

  R1.02 Trg dela                     

  R1.02.01 Aktivno 

prebivalstvo 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R1.02.01.01 Statistika delovnih 

sporov 

Kazalci o oblikah 

razreševanja delovnih 
sporov: podatki o 

delodajalcu (dejavnost 

in lokacija), število 
zaposlenih oseb, 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. 

Dopolnitev 

metodologije, skladno 
z mednarodnimi 

priporočili, priprava 

vsebinskih navodil in 
izdelava postopkov. 

MDDSZ Poslovni subjekti, 

pri katerih je 
potekal delovni 

spor sporočajo 

podatke SURS. 
Poslovni subjekti, 

pri katerih je 

potekal delovni 
spor sporočajo 

podatke SURS, 
najkasneje 7 dni po 

končanem 

delovnem sporu. 

Obvezno Preteklo leto 2011 9 mesecev 

po obdobju 
opazovanja 

ZEPDSV UL 

RS, št. 
40/2006 

                          

  R1.02.02 Plače in stroški 

dela 

                    

SURS R1.02.02.01 Proučitev možnosti 
uporabe podatkov 

iz individualnega 

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. Podatki o 
prejemniku plače: 

EMŠO, davčna številka 

zaposlene osebe, 
rezidentstvo, vrsta 

dohodka, vrsta osnove 

za prispevke, prispevki 
v breme zaposlene 

osebe, prispevki v 

breme delodajalca, 
davčni odtegljaj 

Preučitev možnosti 
uporabe podatkov 

zbranih z obrazcem v 

obstoječa statistična 
raziskovanja 

Na podlagi analize iz 
2010 bodo potekale 

nadaljnje aktivnosti v 

letu 2011. 

n.s. DURS (podatki iz 
iREK obrazca) 

Po dogovoru 

Obvezno Preteklo leto 2011 Podatki 
niso 

namenjeni 

neposredni 
objavi, 

temveč kot 

vir za druga 

razisko-

vanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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. 

Izdelava vzorca, 

izdelava vprašalnika, 
priprava elektronskega 

vprašalnika, izdelava 

aplikacije za vnos in 
obdelavo podatkov. 

SURS SURS sodeluje pri 

pripravi vzorca. 
Poslovni subjekti 

podatke posredujejo 

Banki Slovenije v 
januarju. 

Obvezno Preteklo leto 2011 (letno 

oz. po 
potrebi). 

Podatki 

bodo 
vključeni v 

nadaljnje 

raziskave. 

Naloga v 

okviru ESCB. 

                          

  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. načina 
pridobivanja podatkov 

razvoju 

administrativnih 
evidenc oziroma 

informacijskega 

sistema izobraževanja. 

Racionalizacija, 

razbremenitev 
poročevalskih enot, 

večja ažurnost 

podatkov. 

Sodelovanje z MŠŠ, 

Višješolsko prijavno 
službo ter 

izobraževalnimi 

zavodi, pri aktivnostih, 
vezanih na poenotenje 

spremljanja podatkov 

o študentih in 
diplomantih v 

višješolskem 

strokovnem 
izobraževanju in 

sodelovanje z MVZT 

pri aktivnostih, 
povezanih z 

vzpostavljanjem 

informacijskega 
sistema na področju 

visokega 

šolstva(usklajevanje 
vsebine 

evidenc,šifrantov,zako

nskih podlag) 

MŠŠ, 

MVZT, 
vzgojno-

izobraževal

ne 
institucije.  

Administrativni 

viri: MVZT, MŠŠ 
2012 

Obvezno n.s. 2010-2012 2012 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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 

mednarodnimi 
institucijami (Eurostat, 

OECD, UNESCO-UIS) 

in relevantnimi 
institucijami na 

nacionalni ravni (MŠŠ, 

MVZT) pri razvojnih 
aktivnostih, povezanih 

z metodologijo oz. 
vsebino poročanja 

podatkov o formalnem 

izobraževanju;  

Zagotavljanje ustreznih 

in kvalitetnih podatkov 
za izračun mednarodno 

primerljivih kazalnikov 

o izobraževanju kot 
podlage za spremljanje 

in načrtovanje politik 

na nacionalni in 
mednarodni ravni. 

- aktivnosti, povezane 

s prilagoditvijo 
vsebine oz. metod 

ocenjevanja nekaterih 

podatkov glede na 
zahteve EU 

izvedbenega akta za 

UOE poročanje 
podatkov, ki bo sprejet 

v l. 2011; - 
sodelovanje v 

razvojnem projektu na 

ravni EU: Kreiranje 
Evropskega registra 

visokošolskih 

institucij; 
posredovanje 

podatkov, meta 

podatkov za projekt; - 
sodelovanje pri reviziji 

mednarodne 

klasifikacije ISCED 
oziroma aktivnostih 

povezanih z uvajanjem 

te klasifikacije v 

mednarodno poročanje 

podatkov; - 

posredovanje podatkov 
UOE in dodatnih 

podatkov in meta 

podatkov OECD-ju v 
povezavi z razlago 

vsebine in 

izboljševanjem 
kakovosti kazalnikov, 

preverjanje 

izračunanih 
kazalnikov.  

MŠŠ, 

MVZT 

MŠŠ, MVZT, lastni 

viri SURS-a. 
2011 

Obvezno Šolsko leto 

2010/2011; 
finančno leto 

2010 

2009-

2013(predvido
ma) 

Podatki 

bodo 
objavljeni v 

okviru 

rednih 
raziskovanj 

in v 

publikaciji 
OECD 

Education 
at a Glance. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.03.93 Register 

kvalifikacij  

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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. 

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 (prevzem 
podatkov od institucij, 

nosilk administrativnih 

evidenc o izobrazbi za 
leto 2010; priprava 

vsebine ,sheme 

zapisov, šifrantov in 
prevajalnikov, navodil 

za procesiranje, 

končnih vhodnih 
datotek) 

Različne 

institucije s 
področja 

izobraževan

ja v 
Republiki 

Sloveniji. 

Obstoječi viri 

znotraj SURS 
(SRDAP, 

raziskovanja ŠOL-

DIPL, ŠOL-ŠTUD, 
ŠOL-ŠTIP, Popis 

2002) in 

administrativne 
evidence zunanjih 

institucij: RIC, 
Obrtna, 

Gospodarska, 

Trgovinska 
zbornica, ZRSZ, 

CPI, MŠŠ. 

Marec 2011 

Obvezno Preteklo leto, 

Akademsko 
leto - tekoče 

2010-2012 2012 32008R0763, 

32003R1177 

                          

  R1.04 Kultura                     

  R1.04.01 Statistika kulture                     

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. 

Sodelovanje pri 

metodološkem delu, 

povezanem s 
harmonizacijo in 

izboljšanjem 

primerljivosti 
podatkov preko 

sodelovanja v 

Eurostatovi delovni 

skupini za statistiko 

kulture in sodelovanja 

v projektu ESS net; 
posredovanje 

razpoložljivih 

podatkov in meta 
podatkov Eurostatu ter 

posredovanje podatkov 

UNESCU. 

MK, drugi 

nosilci 

admin. 
evidenc s 

področja 

kulture-po 
potrebi 

(NUK, 

Filmski 

sklad RS, 

JSKD, Svet 

za 
radiofuzijo 

RS, Javni 

sklad RS za 
kulturne 

dejavnosti, 

Skupnost 
muzejev, 

RTV 

Slovenija)  

Lastni viri SURS, 

MK, drugi nosilci 

administrativnih 
evidenc (po potrebi) 

2011 

Obvezno n.s. 2009-2012 2012 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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 (MK) idr. 

nosilci resornih evidenc 

ter SURS. 

Racionalizacija 

spremljanja podatkov, 
razbremenitev 

poročevalskih enot. 

Uskladitev statističnih 

delov letnih poročil 
MK za javne zavode s 

področja kulture, ki jih 

le-to (so)financira s 
statističnimi 

vprašalniki SURS; 

prevzemanje teh 
podatkov neposredno 

od MK; Dogovori z 
MŠŠ in NUK glede 

možnosti za zbiranja 

podatkov o šolskih 
knjižnicah na NUK. 

MK, MŠŠ, 

NUK, MJU  

Administrativne 

evidence MK (letna 
poročila javnih 

zavodov s področja 

kulture).  
Marec 2011 

Obvezno n.s. 2011 2011/2012 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.05 Varovanje zdravja                     

  R1.05.01 Javno zdravje                     

IVZ R1.05.01.01 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, 

s poudarkom na 
socialno ekonomskih 

determinantah teh 

podatkov. 

Delo v 

interdisciplinarnih in 

medsektorskih 
delovnih skupinah. 

Usklajevanje z 

Eurostatom in DG 
Sanco. 

SURS, MZ.  Lastni viri IVZ, 

SURS 

30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letno 2011 Partnersko 

sodelovanje 

IVZ R1.05.01.02 Pilotno 

raziskovanje o 
zdravju in socialni 

vključenosti  

Podatki o anketirancu 

(EMŠO, spol, starost 
idr. socioekonomski in 

demografski podatki) 

in podatki o 
zdravstvenem stanju in 

socialni vključenosti 

anketiranca. Vsebina 
pilotne ankete bo 

usklajena na ravni EU.  

Spremljanje 

zdravstvenega stanja in 
socialne vključenosti 

prebivalcev Slovenije. 

Prevod in testiranje 

vprašalnika, izvedba 
pilotne ankete in 

obdelava podatkov.  

n.s. Posamezniki, 

izbrani v vzorec, 
stari 15 let in več. 

2011 

Prostovoljno Preteklo leto 2011 2012 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ R1.05.01.03 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. 

Izračun kazalnikov. n.s. Lastni viri IVZ, 

SURS. 
30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna Jesen 2011. Partnersko 

sodelovanje 

IVZ R1.05.01.04 Priprava in 

dopolnitev 
obstoječih poročil 

in analizi za 

področje neenakosti 
v zdravju 

Izdelava dodatnih 

analiz za neenakosti v 
zdravju po različnih 

socio-demografskih in 

socio-ekonomskih 
spremenljivkah 

pacientov (EMŠO, 

stopnja zaključene 
izobrazbe, aktivnost, 

poklic, zakonski stan, 

teritorij, tip družine, 
velikost gospodinjstva). 

Spremljanje neenakosti 

v zdravju glede na 
različne socio-

demografske 

spremenljivke, socio-
ekonomske kazalnike 

in teritorialni vidik. 

Analiza možnosti 

povezovanja različnih 
zbirk podatkov, 

zbranih na podlagi 

ZZPPZ (bolniški 
staleži, bolnišnične 

obravnave, perinatalni 

podatki, podatki o 
umrlih, itd.) in popisa 

prebivalstva 2011.  

SURS Lastni vir IVZ, 

SURS po zaključku 
1. faze Popisa 2011  

Obvezno Preteklo leto 2011 2012 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.05.02 Zdravje in varnost 

pri delu 

                    

IVZ R1.05.02.01 Statistika poklicnih 

bolezni, suma o 
poklicnih boleznih 

in bolezni v zvezi z 

delom. 
Implementacijski 

projekt 

Podatki o delavcu 

(EMŠO, ime in 
priimek, spol, občina 

bivanja, stopnja 

izobrazbe, izobrazba 
Klasius (ali druga), 

poklic SKP, 

zaposlitveni status ob 
verifikaciji, 

državljanstvo), 

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. 

Delo v delovni 

skupini, seznanjanje 
strokovne javnosti. 

Usklajevanje z 

Eurostatom. 

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 

30.6. 

Obvezno Leta 2009, 

2010 in 2011 

2011 December 

2011  

32008R1338 

                          



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  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 
priprava rezultatov, 

analiza rezultatov. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011 Rezultati 
revizije 

bodo 

upoštevani 
pri rednem 

razisko-

vanju v letu 

2012. 

Partnersko 
sodelovanje. 

                          

  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. 

Spremljanje področja 

statistike varnosti živil 
in aktivno sodelovanje 

z inštitucijami 

pristojnimi na 
področju izvajanja 

aktivnosti nadzora in 

spremljanja živil in 
krme.  

MKGP, 

MZ, IVZ.  

n.s. n.s. n.s. 2011 n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.09 Statistika 

kriminalitete 

                    

  R1.09.01 Statistika 

kriminalitete 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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. 

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. 

MP, MNZ-

Policija, 
tožilstva, 

sodišča, 

Uprava za 
izvrševanje 

kazenskih 

sankcij, 
Urad za 

preprečevan
je pranja 

denarja idr.  

MNZ-Policija, MP, 

sodišča, tožilstva, 
MF (UPPD) idr.  

2011 

Obvezno n.s. 2010-2013 

(predvidoma) 

Rezultati 

revizije 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
razisko-

vanjih. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R1.09.01.02 Anketa o žrtvah 

kriminala oz. 
Evropska varnostna 

anketa 

EU-SASU 

Sodelovanje pri 

pripravi metodološkega 
gradiva (metodološka 

navodila, navodila za 

izobraževanje 
anketarjev, 

vzorčenje...). 

Sodelovanje pri 
sprejemanju Uredbe 

Evropskega parlamenta 
in Sveta in Uredbe 

Evropske komisije v 

zvezi z anketo, ki se bo 
predvidoma izvajala v 

drugi polovici leta 

2013. Udeležba na 
sestankih delovne 

skupine (Working 

Gropu) in ožje delovne 
skupine (Task Force). 

Priprava metodologije 

za izvedbo ankete kot 
redne naloge v letu 

2013.  

Priprava metodologije 

za izvedbo ankete kot 
redne naloge v letu 

2013.  

Eurostat, 

Združeni 
narodi, 

Univerza v 

Tliburgu, 
Univerza v 

Lozani 

n.s. n.s. n.s. 2011-2012 2013 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R1.09.01.03 Prenova 

spremljanja 
podatkov s področja 

statistike 

pravosodja 

Prenova nabora 

podatkov, ki jih zbira 
SURS za potrebe 

državne statistike od 

Vrhovnega državnega 

tožilstva (v e-obliki) in 

sodišč (preko 
vprašalnikov na 

papirju) oz. njihova 

uskladitev glede na 
razpoložljivost 

podatkov in zahteve na 

nacionalni ravni in na 
ravni EU; Pridobivanje 

podatkov od 

Vrhovnega sodišča RS 
v e-obliki na podlagi 

vzpostavljenih 

informatiziranih 
evidenc. 

Prenova, 

racionalizacija 
spremljanja podatkov, 

razbremenitev 

poročevalskih enot 

Dogovor glede nabora 

podatkov in glede 
posredovanja podatkov 

v e-obliki tudi s strani 

Vrhovnega sodišča 

(predvidoma za 

referenčno leto 2011 v 
l. 2012), formalizacija 

dogovorov; 

Vrhovno 

državno 
tožilstvo 

RS, 

Vrhovno 

sodišče RS, 

okrožna 
državna 

tožilstva, 

okrožna in 
okrajna 

sodišča 

Administrativne 

evidence: Vrhovno 
državno tožilstvo 

RS, Vrhovno 

sodišče RS 

2012  

Obvezno 2011 2010-2012 2012 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.11 Druge socialne 

statistike 

                    

  R1.11.02 Statistika 

stanovanj 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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 

(statistični 

identifikator), 
uporabnikih, parcelah 

za oblikovanje in 
spremljanje 

stanovanjske statistike 

s pomočjo povezovanja 
z drugimi 

administrativnimi viri. 

Vzpostavitev baze 

REN za potrebe 
zagotavljanja statistik s 

področja stanovanjskih 

statistik, gradbenih 
statistik, statistike cen 

in nacionalnih računov 

kot tudi za pripravo 
vzorcev.  

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 kakovosti do 

načrtov za 
diseminacijo podatkov 

REN. 

GURS, 

MNZ. 

GURS, MNZ;  

Četrtletno in - po 
potrebi zgodovinski 

podatki. 

Obvezno Stanje konec 

posameznega 
četrtletja. 

2011-2013 Najkasneje 

konec 2013. 

32008R0763 

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). 

Primerjava podatkov o 

dokončanih 

nestanovanjskih 
stavbah iz dveh 

različnih virov, tj. iz 

lastnih virov SURS 
(sekundarni vir) in iz 

novega 

administrativnega vira 
(REN).  

GURS. Administrativni vir: 

GURS oz. Register 

nepremičnin (REN) 

Obvezno Preteklo leto 2011 2012 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 

registra nepremičnin 

(REN). 

Nadomestitev podatkov 
o dokončanih 

stanovanjskih stavbah 

in BSS, ki izhajajo iz 
ocen izpeljanih na 

podlagi izdanih 

gradbenih dovoljenj, s 
podatki REN. 

Priprava metodologije, 
priprava procesov in 

programov za izvedbo 

naloge, analiza 
rezultatov. 

n.s. GURS (register 
nepremičnin) 

Četrtletno in - po 

potrebi zgodovinski 
podatki. 

Obvezno Preteklo leto 2011-2013 Najkasneje 
konec 2013. 

Nacionalne 
potrebe in 

mednarodna 

priporočila. 

                          

  R1.11.03 Invalidi                     



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R1.11.03.01 Invalidi Izbor statističnih 

kazalnikov za 
spremljanje položaja 

invalidov v Sloveniji. 

Spremljanje položaja 

invalidov v Sloveniji.  

Študij metodologije in 

spoznavanje pristopov 
drugih držav k tej 

problematiki. 

Sodelovanje z 
MDDSZ izbor 

kazalnikov in možnih 

podatkovnih virov.  

SURS, 

MNZ, IVZ, 
MDDSZ, 

UEM, 

ZPIZ, MŠŠ, 
ZRSZ, 

Sklad za 

vzpodbujan
je 

zaposlovanj
a invalidov. 

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 Letna oz. 

večletna 

2011 Uporaba 

podatkov za 
spremljanje 

položaja 

invalidov. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R1.11.05 Osnovne socialne 

spremenljivke 

                    

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.  

Spremljanje razvoja in 

aktivnosti Eurostata ter 

sodelovanje z njim pri 
harmonizaciji in 

uvedbi osnovnih 

socialnih spremenljivk 

v ankete oseb in 

gospodinjstev. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2013 Postopno 

uvajanje v 

razisko-
vanja, 

skladno z 

akcijskim 

načrtom. 

Smernice 

Eurostata. 

                          

  R2 Makro-ekonomske 

statistike 

                    

  R2.01 Nacionalni računi                     

  R2.01.01 Temeljni agregati                     



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS, 

SURS 

R2.01.01.01 Uvajanje 

Evropskega sistema 
računov 2010 

Uvajanje Evropskega 

sistema računov 2010. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov v skladu z 

Evropskim sistemom 

nacionalnih in 
regionalnih računov 

2010. 

Spremljanje 

revizijskega procesa, 
preučevanje 

metodologije, zbiranje 

podatkov, priprava 
novih in spremenjenih 

zbiranj, usklajevanje 

rokovnikov. 

n.s. n.s. n.s. Pretekla leta 2011-2014 2014 31996R2223 

SURS R2.01.01.02 Pokojninske 

obveznosti  

Priprava modela za 

ocenjevanje 

pričakovanih 

pokojninskih izdatkov 

pokojninske sheme 
ZPIZ. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov v skladu z 

Evropskim sistemom 

nacionalnih in 
regionalnih računov 

2010. 

Spremljanje razvoja 

metodologije, 

sodelovanje s 

strokovnjaki, 

oblikovanje 
metodoloških izhodišč. 

n.s. ZPIZ, DURS in 

sekundarni viri 

podatkov. 

Obvezno 31.12. 2011-2014 2014 31996R2223 

SURS R2.01.01.03 Računi za raziskave 

in razvoj 

Kapitalizacija izdatkov 

za raziskave in razvoj. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov v skladu z 
Evropskim sistemom 

nacionalnih in 

regionalnih računov 
2010. 

Spremljanje razvoja 

metodologije, 

sodelovanje s 
strokovnjaki, 

oblikovanje 

metodoloških izhodišč, 
priprava izračunov. 

n.s. BS, lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Pretekla leta 2011-2014 2014 1996R2223 

SURS R2.01.01.04 Sredstva za delo Sredstva za delo po 

dejavnostih, spolu, 

starosti in izobrazbi. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov za potrebe 

projekta EUKLEMS. 

Razvoj metodologije, 

priprava izračunov. 

n.s. Lastni viri SURS-a. n.s. Pretekla leta 2011-2012 2012 Partnersko 

sodelovanje 

                          

  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.  

Pridobitev 

razpoložljivih 
podatkov, analiza 

njihove ustreznosti in 

posredovanje ECB. 

SURS, MF SURS, MF in BS. 

Roki so spreminjajo 
glede na zahteve 

ECB. 

Obvezno Preteklo leto Letno Podatki 

niso 
namenjeni 

objavi, 

uporabljeni 
bodo za 

nadaljnje 

analize. 

32009O0020 

                          



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R2.01.03 Nefinančni računi 

institucionalnih 

sektorjev 

                    

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. 

Razvoj metodologije, 
priprava izračunov. 

n.s. DURS, MF, BS, 
AJPES in lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Četrtletje 2010-2012 2012 Partnersko 
sodelovanje 

                          

  R2.01.06 Bilance stanj 

osnovnih sredstev 

                    

SURS R2.01.06.01 Stanje osnovnih 

sredstev 

Bruto in neto vrednosti 

osnovnih sredstev ter 

potrošnja stalnega 
kapitala v tekočih in 

stalnih cenah od 

začetka leta 2000 dalje. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Razvoj metodologije, 

priprava in objava 

izračunov. 

n.s. DURS, AJPES, 

MNZ, GURS in 

lastni viri SURS-a.  

Obvezno Stanje na 

začetku 

preteklih let, 
pretekla leta. 

2009-2011 2011 31996R2223 

                          

  R2.04 Denar in finance                     

  R2.04.01 Evro in statistika                     

BS R2.04.01.01 Podatki nedenarnih 
finančnih 

posrednikov (Evro 

in statistika EMS) 

Podatki iz bilance 
stanja drugih 

(nedenarnih) finančnih 

posrednikov (OFI). 

Izpolnitev zahtev ECB 
in primerljivost z 

evropskim sistemom 

širše denarne statistike. 

Spremljanje zahtev 
ECB. 

AZN, 
ATVP, 

Združenje 

lizing 
podjetij, 

Združenje 

DZU 
investicijski

h skladov, 

KDD.  

Enote iz 
institucionalnih 

sektorjev S.123, 

S.124 in S.125. 

Obvezno Četrtletje 2011  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.  

Spremljanje in 

izvajanje zahtev ECB. 

n.s. BS, ATVP, KDD. Obvezno Mesec 2011 Rezultati 

razvojne 
naloge bodo 

upoštevani 

pri rednih 
nalogah. 

31998R2533, 

32007O0009 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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. 

Spremljanje zahtev 

ECB. 

n.s. Finančni in 

zavarovalniški 
posredniki: 

področje K po 

SKD. 

Obvezno Mesec 2011 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.  

Priprava 
podzakonskega akta 

(navodilo).  

n.s. Trgovska podjetja 
(populacija bo 

natančneje 

definirana 

naknadno) 

Obvezno Mesec Po odločitvi 
BS 

Rezultati 
razvojne 

naloge bodo 

upoštevani 

pri rednih 

nalogah. 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006. 

BS R2.04.01.05 Posredno merjene 

storitve finančnega 

posredništva 

Postopni izračun 

posredno merjenih 

storitev celotnega 
finančnega sektorja. 

Konsistentna izpolnitev 

uredb. 

Priprava metodologije 

in virov. 

n.s. Poslovni subjekti v 

S.12 

Obvezno Četrtletje 2011 Rezultati 

razvojne 

naloge bodo 
upoštevani 

pri rednih 

nalogah. 

31998R0448, 

32002R1889. 

                          

  R2.04.06 Bilance javnega 

financiranja  

                    

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. 

Zbiranje in obdelava 
podatkov ter objava v 

letopisu MDS. 

MF, 
AJPES, 

ZPIZ, 
ZZZS, 

občine, 

SOD, KAD. 

MF, AJPES, 
občine, ZPIZ, 

ZZZS, SOD, KAD  
Do konca 1. 

kvartala. 

Obvezno Pretekla leta 2011 September 
2011 

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. 

Spremljanje 

metodoloških dopolnil 
in vključitev v 

zakonske akte. 

MF, SURS. n.s. n.s. n.s. 2011 2012 SDDS 

standardi 
(IMF,1996) 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

                          

  R2.05 Cene                     

  R2.05.01 Indeksi cen 

življenjskih 

potrebščin in ostali 

kazalci dinamike 

in ravni 

drobnoprodajnih 

cen 

                    

SURS R2.05.01.01 Statistika cen 

stanovanjskih 

nepremičnin 

Četrtletno 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 stanovanjskih 

nepremičnin preko 
računanja 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. 

Podatki se uporabljajo 

tudi v druge analitične 
in statistične namene.  

Zbiranje podatkov o 

cenah in lastnostih 

izbranih nepremičnin, 
kontrola podatkov, 

priprava računalniških 

aplikacij, računanje in 
objava različnih 

indeksov cen na 

četrtletni ravni. 
Pridobivanje drugih 

informacij in 

podatkov, povezanih s 
prodajo nepremičnin. 

Proučitev obstoječe 
metodologije ter 

oblikovanje statistične 

metodologije za 
pridobitev podatkov in 

računanje indeksov 

cen za velika popravila 
in renovacije. 

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.  

GURS, BS, 

Eurostat, 

gradbena 
podjetja, 

investitorji 

oz. izbrani 
poslovni 

subjekti, ki 

razpolagajo 
s podatki o 

cenah in 

lastnostih 
nepremični

n 

Gradbena podjetja 

in drugi posl. 

subjekti, ki gradijo 
in prodajajo 

nepremičnine ter 

razpolagajo s 
podatki o njihovih 

cenah in lastnostih 

kot tudi z drugimi 
informacijami, 

povezanimi s 

transakcijami 
nepremičnin; 

Administrativni 
viri: GURS (ETN, 

REN); Lastni vir 

SURS-a: ICŽP, 
CENE-80/M, 

ICIPP, ICSP. 

V 60 dneh po koncu 
referenčnega 

četrtletja 

Obvezno Četrtletje Četrtletno 90 dni po 

zaključku 

referenč-
nega 

četrtletja 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R2.05.04 Indeksi cen 

proizvodov in 

storitev pri 

proizvajalcih 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R2.05.04.01 Gradbene cene pri 

proizvajalcih 
CENE-GRAD/ČL 

Spremljanje gibanja 

gradbenih cen pri 
proizvajalcih in 

računanje različnih 

indeksov cen v okviru 
kratkoročnih 

statističnih kazalnikov.  

Zagotovitev informacij 

o gibanju gradbenih 
cen pri proizvajalcih 

preko računanja 

različnih indeksov cen 
za domače in 

mednarodne potrebe.  

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. 

n.s. Gradbena podjetja 

in drugi posl. 
subjekti, ki 

razpolagajo s 

podatki o cenah in 
drugimi 

informacijami v 

gradbeništvu. 

Obvezno Četrtletje Četrtletno Podatki se 

ne 
objavljajo, 

so osnova 

za izračun 
indeksov 

cen oz. 

povprečnih 
vrednosti.  

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R2.08 Druge makro-

ekonomske 

statistike 

                    

  R2.08.01 Regionalni računi                      

SURS R2.08.01.01 Izdatki sektorja 

država po regijah 

Izdatki sektorja država 

po regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Razvoj metodologije, 

priprava izračunov. 

n.s. MF, lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Pretekla leta 2011-2014 2014 1996R2223 

                          

  R2.08.02 Satelitski računi                     



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R2.08.02.01 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 

in delavnicah 

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. 

Razvoj metodologije 
cen zdravstvenih 

storitev je sestavni del 

razvoja metodologije 
PKM s pomočjo katere 

se obračunavajo 

mednarodno primerljivi 
makroekonomski 

agregati. 

Sodelovanje pri 

projektu PKM in 
uvoza in izvoza 

zdravstvenih storitev. 

Sodelovanje pri drugih 
mednarodnih projektih 

in delavnicah 

povezanih z revizijo 
SHA (System of 

Health Accounts). 

SURS, IVZ, 

UMAR, 
MF, ZZZS, 

MZ, Zavod 

za 
zdravstveno 

varstvo RS.  

ZZZS, izvajalci 

zdravstvenih 
storitev, 

institucionalni 

plačniki 
zdravstvenih 

storitev, SURS, BS, 

MF, AJPES, MZ, 
MDDSZ, MNZ, 

MORS, 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 n.s. 2011-2012 2013 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R2.08.02.02 Satelitski računi za 
turizem 

Spremljanje denarnih 
tokov turistične 

ponudbe in 

povpraševanja 
(turistična ponudba, 

potrošnja in 

proizvodnja). 

Ocenjevanje 
ekonomskega pomena 

turizma v 

gospodarstvu. 

Priprava metodologije, 
zbiranje podatkov, 

priprava in izdelava 

posameznih tabel za 
leto 2009. 

n.s. Lastni viri SURS-a, 
administrativni viri, 

zunanji viri. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

2010-2012 2012 Partnersko 
sodelovanje 

SURS R2.08.02.03 Dopolnitev 

nacionalne 
metodologije in 

izvajanja okoljskih 

računov - Vodni 
računi 

VR 

Razvoj vodnih računov 

po novi Eurostat/ZN 
metodologiji. 

Vzpostavitev vodnih 

računov v naš 
statistični sistem - 

pregled virov podatkov 

in izračun podatkov. 

Proučitev 

metodologije izdelave 
vodnih računov in 

proučevanje možnosti 

pridobivanja ustreznih 
podatkov za izračune. 

ARSO, 

SURS 

ARSO, SURS 

Junij 2011. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

2011-2012 Konec leta 

2012. 

32002D2367, 

21994D0330 

SURS R2.08.02.04 Dopolnitev 
nacionalne 

metodologije in 

izvajanja okoljskih 
računov - 

Energetski računi  

ER 

Razvoj energetskih 
računov po novi 

metodologiji Eurostata. 

Vzpostavitev 
energetskih računov v 

naš statistični sistem in 

uporaba za izračun 
NAMEA emisije v zrak 

- pregled virov 

podatkov in izračun 
podatkov. 

Proučitev stare 
metodologije in 

sodelovanje pri 

vzpostavitvi nove 
metodologije. 

ARSO, 
SURS 

ARSO, SURS 
Junij 2011. 

Obvezno Predpreteklo 
leto. 

2011-2012 Konec leta 
2012. 

32002D2367, 
21994D0330 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 
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Obdobje 
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objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R2.08.02.05 Dopolnitev 

nacionalne 
metodologije in 

izvajanja okoljskih 

računov - Računi 
okoljskih izdatkov 

EPEA 

Razvoj računov 

izdatkov za okolje po 
metodologiji Eurostata. 

Vzpostavitev računov 

izdatkov za okolje v 
naš statistični sistem. 

Proučitev virov 

podatkov in 
vzpostavitev osnovne 

sheme za izdelavo 

računov izdatkov za 
varstvo okolja. 

n.s. Administrativni 

viri: ARSO, MF, 
MOP, MP idr., 

lastni viri SURS, 

januar 2010 

Obvezno Predpreteklo 

leto. 

2011 24 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R3 Poslovne statistike                     

  R3.01 Letne poslovne 

statistike 

                    

  R3.01.01 Strukturna 

statistika podjetij 

                    

AJPES R3.01.01.01 Strukturni 

vprašalnik 

Poslovnega registra 
Slovenije 

PRS/L 

AJPES naj bi po 13. 

členu Uredbe o 

vodenju in vzdrževanju 
Poslovnega registra 

Slovenije (Uradni list 

RS, št. 121/06) vsako 
leto s posebnim 

vprašalnikom preverjal 

podatke o dejanski 
glavni dejavnosti vseh 

poslovnih subjektov 

vpisanih v PRS in 
njihovih delov ter o 

drugih pomembnih 

dejavnostih, ki jih 
poslovni subjekti 

dejansko opravljajo 

(178.000 poslovnih 
subjektov + 35.000 

njihovih delov). Ker 

AJPES s svojimi 
(kadrovskimi in 

finančnimi) viri 

takšnega raziskovanja 
ne more zagotavljati, 

od leta 2007 do 

spremembe pravnih 
podlag, izvaja 

preverjanje dejavnosti 

na vzorcih.  

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. 

AJPES izvede vzorčno 

preverjanje dejavnosti 

na primerih, ki jih 
določita AJPES in 

SURS. Poročilo o 

izvedenem preverjanju 
AJPES pošlje SURS. 

Poslovne subjekte, ki 

so bili vključeni v 
vzorčno preverjanje in 

v PRS nimajo vpisanih 

pravilnih dejavnosti, 
AJPES pozove k 

spremembi v PRS 

vpisanih dejavnosti.  

SURS Podatke sporočajo 

poslovni subjekti, ki 

so vključeni v 
vzorčno 

preverjanje. 

Prva polovica 2011. 

Obvezno Tekoče leto 2011 2011 UL RS, št. 

121/2006, 

stran 12918. 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R3.01.01.02 Pilotni projekt 

povezovanja 
mikropodatkov 

ankete o 

mednarodnem 
oddajanju del s 

podatki strukturne 

in 
zunanjetrgovinske 

statistike. 

Povezovanje 

mikropodatkov ad-hoc 
mnenjske statistične 

ankete o mednarodnem 

oddajanju (MOD) del s 
podatki iz rednih 

statističnih 

raziskovanj/administrat
ivnih 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.  

Metodološke priprave 

in razvoj ter izvedba 
povezovanja 

mikropodatkov. 

n.s. Sekundarni viri: 

statistična 
raziskovanja in 

baze podatkov 

SURS (Strukturna 
statistika podjetij, 

ZT statistika ter 

pilotni projekt o 
MOD. 

Februar 2010  

Obvezno 2001 do 2008 2011 Predvidoma 

36 mesecev 
po zadnjem 

referen-

čnem letu. 

32007R0716 

                          

  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.  

Zbiranje, priprava in 
analiziranje podatkov 

o zaposlenih, 

prihodkih in plačah. 

AJPES Izbrani poslovni 
subjekti; 

Administrativni vir: 

AJPES (strukturni 

vprašalnik); 

Sekundarni vir: 

dokumentacija 
SURS 

30.06.2011 

Obvezno Preteklo leto 2011 - 2012 21 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 

                          

  R3.02 Kratkoročne 

poslovne statistike 

                    

  R3.02.01 Izvajanje in razvoj 

kratkoročne 

statistike podjetij 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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. 

Tekoče spremljanje 

dela Eurostata na 
področju STS ter 

prenos razvoja, znanja, 

informacij na SURS. 
Preverjanje kakovosti 

rezultatov in serij 

kratkoročnih 
kazalnikov, z 

namenom zagotoviti 
zanesljivost in 

primerljivost statistike 

kratkoročnih 
kazalnikov.  

n.s. n.s. n.s. Tekoče leto 2011 2011 31998R1165 

SURS R3.02.01.02 Indeks storitvene 

proizvodnje 

Analiza virov za 

postavitev 
metodoloških osnov za 

računanje indeksa 

storitvene proizvodnje 
v skladu s priporočili 

Eurostat-a in OECD-ja. 

Zagotovitev dodatnih 

informacij za področje 
storitvenih dejavnosti 

potrebnih za 

kratkoročne analize 
ekonomskega cikla in 

za računanje BDP-ja. 

Proučevanje 

dokumentov, poročil, 
mednarodne prakse.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2014 2014 oz. v 

skladu z 
zahtevami 

Eurostata 

Nacionalne 

potrebe in 
mednarodna 

priporočila. 

                          

  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.). 
Vključitev v projekt 

Skupne akcija za 

implementacijo 
direktive o promociji 

rabe obnovljivih virov 

energije (CA-RES). 

Izboljšanje statistike 
obnovljivih virov 

energije in pridobitev 

podatkov. Priprava 
metodologij za izračun 

deležev.  

Identifikacija 
obstoječih 

administrativnih virov 

in njihova sistematična 
vključitev v statistiko 

energetike. Delo na 

projektu - sodelovanje 
na delavnicah. 

IJS, MG, 
FS 

Administrativni viri 
(MG, IJS, Geološki 

zavod) 

Obvezno n.s. 2011 Oktober 
2011 (v 

sklopu 

podatkov 
rednega 

razisko-

vanja). 

32009L0028, 
32008R1099  

                          



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R3.03.06 Poraba energije in 

soproizvodnja 

električne in 

toplotne energije 

                    

SURS R3.03.06.01 Anketa o porabi 

energije in goriv v 

gospodinjstvih 
APEGG 

Poraba energije in 

goriv v gospodinjstvih 

(zasebnih stanovanjih) 
za ogrevanje stanovanj, 

segrevanje vode in 

kuhanje. Opremljenost 

stanovanj z 

gospodinjskimi 

električnimi napravami 
in njihova povprečna 

starost ter energijski 

razred. Ugotavljanje 
strukture porabe 

energije, goriv in 

obnovljivih virov 
energije v 

gospodinjstvih glede na 

vir in namen.  

Postavitev 

metodologije za 

izboljšanje statistike o 
strukturi končne rabe 

energije v 

gospodinjstvih. 

Obdelava zbranih 

podatkov in objava 

rezultatov. 

IJS Gospodinjstva Prostovoljno Preteklo leto 2011 Junij 2011.  32008R1099, 

32006L0032, 

32009L0028 

                          

  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). 

Proučitev evropskih 
priporočil in zahtev ter 

domačih možnosti (viri 

in metode) za redno 
zbiranje tovrstnih 

podatkov. Sodelovanje 

pri aktivnostih delovne 
skupine Eurostata. 

DRSC, MP DRSC, MP in ostali 
viri. 

Obvezno n.s. 2010-2012 Rezultati 
proučevanj 

bodo 

uporabljeni 
pri 

poročanju 

Eurostatu in 
domači 

publicistiki, 

predvidoma 
2013. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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). 

Sodelovanje v projektu 

Eurostata preko 
delavnih skupin za 

posamezna področja 

transporta in 
Koordinacijske 

skupine za statistiko 

transporta 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2010-2012 Rezultati 

razvojne 
naloge bodo 

uporabljeni 

pri 
poročanju 

Eurostatu in 

domači 
publicistiki, 

predvidoma 
2013. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R3.04.98 Druga transportna 

statistika  

                    

SURS R3.04.98.01 Revizija 

četrtletnega 

statističnega 
raziskovanja o 

prevozu potnikov z 

žičnicami 

Analiza stanja in 

priprava nove 

metodologije za 
spremljanje žičniškega 

prometa na ravni 

žičničarskih centrov. 

Spremljanje števila 

dnevnih obiskovalcev/ 

smučarjev. 
Razbremenitev 

poročevalskih enot. 

Izboljšava kakovosti 
podatkov in dodaten vir 

za nacionalne račune. 

Priprava novega 

vprašalnika. Priprava 

novega vzorčnega 
okvira. Priprava 

novega načina objave 

podatkov. 
Usklajevanje možnih 

predlogov z vsemi 

zainteresiranimi 

institucijami. 

Predvideva

mo 

sodelovanje 
MZP in 

GZS 

n.s. n.s. n.s. 2011 2012 Partnerski 

dogovor 

                          

  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. 

Vpeljava določil 
uredbe v statistična 

raziskovanja s 

področja turizma. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011 2012, 
rezultati 

bodo 

uporabljeni 
pri 

izvajanju 

rednih 
raziskovanj

TU/M in 

TU-ČAP. 

Nova EU 
uredba v 

sprejemanju 

                          

  R3.07 Dvoletna statistika                      

  R3.07.01 Statistika malih in 

srednjih podjetij 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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. 

Priprave na izvedbo, ki 

bo v 2011 ali 2012.  

AJPES Majhna in srednja 

podjetja 

Prostovoljno Leto 2011-2012 Rezultati 

razvojne 
naloge bodo 

uporabljeni 

pri izvedbi 
ankete v 

2012/2013. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  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. 

V letu 2011 se bo 

predvidoma 

nadaljevalo 
metodološko delo na 

dohodku kmečkih 

gospodinjstev, ki bo 
temeljilo na 

ugotovitvah študije 
izvedljivosti in 

usmeritvah Eurostata. 

Delo na tem področju 
trenutno ne spada med 

prioritetne naloge 

SURS in Eurostata. 

n.s. Lastni viri SURS-a. n.s. Preteklo leto 2011 Rezultati 

proučevanj 

bodo 
uporabljeni 

pri 

kreiranju 
nacionalne 

kmetijske 
politike, če 

bo za to 

izkazan 
interes.  

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R4.04 Rastlinska 

pridelava 

                    

  R4.04.04 Statistika 

vinogradništva 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R4.04.04.01 Letno raziskovanje 

o spremembah v 
vinogradih z 

vinskimi sortami 

POPIS-VIN/L 

Spremljanje sprememb, 

ki so bile narejene v 
prejšnjih dveh 

vinorodnih sezonah: 

površine, pridelka, 
izkrčitev; napovedi 

pridelave v vinogradih.  

Spremljanje pridelave v 

vinogradih v vmesnih 
letih med dvema 

osnovnima 

raziskovanjema. 

Izvedba raziskovanja, 

analiza rezultatov 
vendar le v primeru, da 

nova EU zakonodaja s 

področja statistike 
trajnih nasadov, ki je v 

postopku sprejemanja, 

še ne bo sprejeta ali 
veljavna. 

MKGP Administrativni vir: 

MKGP (Register 
pridelovalcev 

grozdja in vina, 

Register kmetijskih 
gospodarstev). 

31.07. 

Obvezno Pretekla 

vinorodna 
sezona 

2011 10 mesecev 

po referen-
čnem 

obdobju 

31979R0357 

                          

  R4.04.05 Statistika 

sadjarstva 

                    

SURS R4.04.05.01 Popis intenzivnih 

sadovnjakov 
POPIS-SAD/5L 

Sadne vrste po sortah, 

letu sajenja, številu 
dreves, sadilni razdalji; 

podrobni podatki o 

tehnoloških 
značilnostih nasadov. 

To raziskovanje 

zagotavlja podatke, ki 
jih moramo zagotoviti 

v okviru EU 

zakonodaje s področja 

statistike kmetijstva.  

Spremljanje pridelave v 

intenzivnih 
sadovnjakih. 

Spremljanje zahtev EU 

po podatkih. 
Spremljanje razvoja 

administrativnih virov 

podatkov. Priprave na 
raziskovanje v letu 

2012. 

MKGP Administrativni vir: 

MKGP  
2012  

Obvezno n.s. 2011 2013 32006D0128, 

32002D0038 

                          

  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. 

Priprava metodologije 

raziskovanja in 
sodelovanje z drugimi 

inštitucijami. 

MKGP - 

FURS, 
MOP, MZ 

n.s. n.s. n.s. 2010 - 2014 Rezultati 

razvojnega 
razisko-

vanja bodo 

uporabljeni 
pri izvedbi 

rednega 

razisko-
vanja. 

32009R1185 

                          

  R4.05 Živinoreja                     



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R4.05.04 Bilanca krme                     

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. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

n.s. Lastni viri SURS-a.  

November 2011. 

n.s. Preteklo leto, 

Predpreteklo 

leto 

Letno Konec 

2011. 

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. 

Spremljanje razvoja 

metodologije 

kratkoročnih in 
srednjeročnih 

predvidenih 

kazalnikov v 
kmetijstvu. 

MOP, KIS, 

MKGP 

Administrativni viri 

in lastni viri SURS.  

Obvezno n.s. 2011 n.s. Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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. 

Spremljanje stanja, 

sodelovanje pri 
poročanju Eurostatu. 

Objava podatkov. 

MKGP  Administartivni vir: 

MKGP  
april 

Obvezno Preteklo leto Letno 7 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R5 Medpodročne 

statistike 

                    

  R5.02 Trajnostni razvoj                     

  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. Eurostat 

v letu 2011 med 
drugim načrtuje 

spremembo nabora 

podatkov oziroma 
kazalnikov in zbiranje 

podatkov, ki naj bi ga 

izvedle države članice s 
pomočjo donacijskih 

sredstev. 

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 oziroma 

evropski politiki 
razvoja podeželja.  

SURS bo sledil 

smernicam EU in 

Eurostata glede 
statistik razvoja 

podeželja ter statistik 
za pomorski sektor in 

izpolnjeval morebitne 

zahteve EU na tem 
področju. 

SVLR, 

MKGP, 

Eurostat.  

Lastni viri SURS.  n.s. n.s. 2011 Odvisno od 

aktivnosti 

Eurostata. 

Partnersko 

sodelovanje 

                          

  R5.03 Statistike okolja in 

kazalniki 

                    

  R5.03.01 Statistika 

odpadkov in 

recikliranja 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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 

ARSO, ki podatke 
pridobiva skladno z 

Waste Framework 
Direktivo ter s pomočjo 

Eurostata, ki bo pričel z 

izdelavo metodologije 
za zbiranje teh 

podatkov. 

Usklajevanje 

raziskovanj z novo EU 
uredbo o statistiki 

odpadkov, ki bo v 

prihodnjih poročanjih 
zajemala tudi uvoz in 

izvoz odpadkov. 

Dopolnitev obstoječih 

raziskovanj, analiza 
podatkov, pridobljenih 

iz ARSO.  

ARSO.  Poslovni subjekti, 

ki so povzročitelji 
odpadkov 

(dejavnosti A - S po 

SKD 2008) ter 
zbiralci in 

predelovalci 

odpadkov do 31. 
marca 2011. Baza 

ARSO o uvozu in 
izvozu nevarnih 

odpadkov do 

septembra 2011. 

Obvezno Preteklo leto 2011 Oktober 

2012 

32002R2150 

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, 

skladno z zahtevami 

Uredbe o statistiki 
odpadkov. 

Pridobitev podatkov 
od koncesionarjev in 

dopolnitev obstoječih 

raziskovanj. 

MOP, 
ARSO 

Koncesionarji.  
31.03.2011 

Obvezno Preteklo leto 2011 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. 

Preučevanje 

metodologije študije 
REACH in 

vzpostavitev načina za 

zbiranje podatkov na 
osnovi zahtev 

Eurostata. 

Urad za 

kemikalije. 

n.s. n.s. n.s. 2011 n.s. 32006R1907 

                          

  R5.03.03 Statistika uporabe 

vode in izpustov v 

vodo 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R5.03.03.01 Revizija vodnih 

statistik 
REV-VOD 

Revizija vodnih 

statistik s poudarkom 
na pregledu 

administrativnih virov 

podatkov o vodah. 
Prilagoditev 

metodologije zajema in 

vprašalnikov domačim 
in tujim zahtevam. 

Izboljšava, 

prilagajanje, 
dopolnjevanje 

vprašalnikov, 

harmonizacija z 
zahtevami EU, pregled 

kakovosti podatkov. 

Pregled ustreznosti 

podatkov iz 
administrativnih virov 

(MOP) in analiza 

primerljivosti z našimi 
podatki ter analiza 

možnosti prevzema 

podatkov. 

MOP Lastni viri SURS-a, 

MOP. 
Julij 2011 

Obvezno Preteklo leto 2011-2012 Konec 2012 32000L0060 

                          

  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. 

Obračun izdatkov za 

preteklo leto. 

n.s. Vse pravne in 

fizične osebe ter 
drugi investitorji iz 

neindustrijskih 

panog dejavnosti po 
vzorcu MOP, 

ARSO, MF. 

25.05.2011 

Obvezno Preteklo leto 2011 24 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

32007R0963 

SURS R5.03.06.02 Spremljanje 

okoljskih taks, 

subvencij in 

transferjev 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. 

Proučitev dejanskih in 

administrativnih virov 

podatkov, možnosti 

njihove uporabe za 

imputiranje v okoljske 
račune v industriji. 

Poročevalsk

e enote, 

MOP, 

ARSO, MF, 

MG in 
druge 

inštitucije, 

ki 
razpolagajo 

z 

zahtevanimi 
podatki. 

Poročevalske enote, 

MOP, ARSO, MF, 

MG, CURS, DURS 

in druge inštitucije, 

ki razpolagajo z 
zahtevanimi 

podatki. 

3.12.2011 

Obvezno Preteklo leto 2011-2012 24 mesecev 

po obdobju 

opazovanja.  

32007R0963 

SURS R5.03.06.03 Računi sektorja 
okoljskega blaga in 

storitev 

EGSS 

Razvoj računov 
sektorja okoljskega 

blaga in storitev po 

metodologiji Eurostata. 

Vzpostavitev računov 
sektorja okoljskega 

blaga in storitev v naš 

statistični sistem. 

Proučitev 
administrativnih virov 

podatkov, njihovo 

kakovost in 
vzpostavitev osnovne 

sheme za izdelavo 

računov sektorja 
okoljskega blaga in 

okoljskih storitev z 

možnostjo 
mednarodne 

primerjave. 

Inštitucije, 
ki 

razpolagajo 

z 
zahtevanimi 

podatki. 

Administrativni viri 
(SURS, GZS, 

ARSO, MF, MOP, 

MP idr.) 
31.12.2010 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

2011 12 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje. 

                          



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R5.05 Znanost in 

tehnologija 

                    

  R5.05.01 Statistika 

raziskovalno 

razvojne 

dejavnosti 

                    

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 in inovacij; 

prilagajanje vsebine 
vprašalnikov glede na 

sprejete metodološke 

rešitve. 

Racionalizacija, 

prilagajanje vsebine 

raziskovanj potrebam 
politik na nacionalni in 

mednarodni ravni oz. 

na ravni EU (strategija 
Europa 2020), 

izboljšanje kakovosti 

podatkov. 

Sodelovanje pri 

aktivnostih na ravni 

EU glede spremljanja 
ključnih kazalnikov za 

spremljanje 

Evropskega razisk. 
prostora; predvidena 

uvedba nekaterih 

dopolnitev pri 
spremljanju podatkov 

(podrob. delitev 

sredstev iz tujine pri 
izvajalcih RRD; 

spremljanje prorač. 

financiranja za 
transnac. koord. razisk. 

projekte). Sodelovanje 

pri aktivnostih, 
povezanih z razvojem 

kombinirane (RR-

inovacije) mere 
intenzivnosti na 

podlagi izdatkov za 

RR in za inovacijsko 
dejav., ki bo prihodnje 

zahtevala prilagoditve 

v raziskovanjih. 
Aktivnosti v povezavi 

z izboljšanjem 
kakovosti podatkov 

glede na zaznano 

problematiko na ravni 
EU in tudi na nac. 

ravni. Opredelitev 

ključnih problemov in 
potrebnih aktivnosti. 

MVZT, 

UMAR, 

ARRS 

Lastni viri SURS n.s. n.s. 2010-2014 

(predvidoma) 

Podatki 

bodo 

objavljeni v 
sklopu 

rednih 

raziskovanj. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                          

  R5.06 Geografske in 

lokalne 

informacije 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R5.06.01 Geografski 

informacijski 

sitem (GISCO) 

                    

SURS R5.06.01.01 Geokodirane baze 
podatkov, 

kartografsko 

prikazovanje, 
posredovanje, 

objava podatkov 

STAT-GIS 

Razvoj postopkov za 
pridobivanje, 

prikazovanje in 

posredovanje podatkov 
v geografskem 

prostoru.  

Razvijanje postopkov 
za obdelavo, 

prikazovanje, 

posredovanje, objavo 
podatkov z različnimi 

orodji za posebne 

skupine uporabnikov 

(npr. uporabniki z GIS 

orodji). 

Vzpostavitev sistema 
za diseminacijo 

prostorskih statističnih 

podatkov na mreži, s 
poudarkom na 

podatkih Popisa 

prebivalstva 2011. 

Prikazovanje 

prostorskih statističnih 

podatkov na Google 
Earthu. Projekt 

GEOSTAT in 

Evropski forum za 
geostatistike - 

sodelovanje v 

projektu, ki pokriva 
področje zahtev 

uporabnikov (analiza 

rezultatov). Celovito 
georeferenciranje 

'historičnih' 

prostorskih statističnih 

podatkov za celotno 

Slovenijo na 
najmanjšo možno 

prostorsko enoto. 

GURS, 
MVZT, 

MOP, MG, 

UMAR, 
IVZ in 

ZPIZ, 

DURS, 

Zemljiška 

knjiga. 

Administrativni 
viri: GURS, 

MVZT, MOP, MG, 

UMAR, IVZ in 
ZPIZ, DURS, 

Zemljiška knjiga. 

Obvezno n.s. 2011 Sproti, v 
skladu z 

izvajanjem 

nalog 

Partnersko 
sodelovanje 

                          

  R6 Statistična 

infrastruktura 

                    

  R6.01 Klasifikacije                     

  R6.01.04 Klasifikacije na 

področju socialnih 

statistik 

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje 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.  

Zaključevanje 

razvojnih aktivnosti. Z 
že uvedenimi postopki 

uporabe KLASIUS-a 

bo SURS skupaj s 
pristojnimi ministrstvi 

in drugimi 

institucijami 
nadaljeval in jih 

izpopolnjeval. 
Nekatere aktivnosti bo 

še opredelil oz. 

dogovoril (npr.: 
postopke, povezane s 

kakovostjo kodiranja 

po KLASIUS-u pri 
akreditaciji 

programov). Skladno z 

doseženo uvedbo 
KLASIUS-a v 

administrativno okolje 

bo SURS zaključeval 
tudi drugo fazo 

uvajanja KLASIUS-a - 

tj. uvedbo KLASIUS-a 

v statistična 

raziskovanja, ki 

temeljijo na 
administrativnih virih.  

MŠŠ, 

MVZT, 
NAKVIS, 

MDDSZ, 

CPI 

n.s. n.s. n.s. 2011 Uvajanje v 

statistična 
razisko-

vanja 

poteka 
skladno z 

internim 

delovnim 
načrtom.  

UL RS, št. 

46/2006, stran 
4933.  

                          

  R6.02 Izobraževanje 

statistikov 

                    

  R6.02.91 Razvoj programa 

za izobraževanje 

statistikov  

                    



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

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. 

Priprava detajlnega 

programa za ključne 
skupine (predstavitev 

sistema državne 

statistike, načina 
zbiranja in izkazovanja 

podatkov, kakovosti 

podatkov). 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011 n.s. n.s. 

                          

  R6.03 Elektronska 

obdelava podatkov 

                    

  R6.03.91 Elektronski 

statistični 

vprašalniki  

                    

SURS R6.03.91.01 Storitev eSTAT - 

Elektronsko 

pridobivanje 
podatkov od 

poročevalskih enot 

Uvajanje storitve 

eSTAT za podporo e-

poslovanja s 
poročevalskimi 

enotami.  

Učinkovitejše in bolj 

kakovostno zbiranje 

podatkov od 
poročevalskih enot. 

Priprava testnega, 

uvajalnega in 

produkcijskega okolja 
za uvajanje storitve 

eSTAT v prakso.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Postopno in 

v skladu z 

akcijskim 
načrtom. 

n.s. 

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. 

Pripravljena bo baza 
informacij za 

poročevalske enote, ki 
se bo uporabljala za 

namene pomoči 

enotam (Help desk). 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 2012 n.s. 



RAZVOJNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in kdaj 
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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 

načinov npr. telefon, 

elektronska pošta, 
telefaks. Zaradi tega in 

zaradi lažje 

prepoznavnosti bodo 
vzpostavljena interna 

pravila komuniciranja s 
poročevalskimi 

enotami. 

Priprava internih pravil 

komuniciranja in 
uvajanje uporabnikov 

internih pravil. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 2012 n.s. 

                          

  R6.04 Informacijske 

tehnologije 

                    

  R6.04.91 Informacijske 

tehnologije  

                    

SURS R6.04.91.01 Razvoj in uvedba 

obstoječih ter novih 
informacijskih 

rešitev za izvajanje 

statističnega in 

poslovnega procesa 

Nadaljevalo se bo z 

nadgradnjo obstoječih 
in razvojem ter uvedbo 

novih programskih 

rešitev ter z uvajanjem 

integriranega 

informacijskega 

sistema na osnovi 
novih tehnologij in za 

to potrebne IT 

infrastrukture, s ciljem 
zagotoviti učinkovito 

ter kakovostno 

izvajanje statističnega 
in poslovnega procesa. 

Predvidene aktivnosti 

in uvajanje e-
poslovanja bodo 

zahtevale tudi 

organizacijske in 
procesne spremembe. 

Učinkovita nadgradnja 

obstoječih in razvoj ter 
uvedba novih 

programskih rešitev s 

ciljem uvajanja e-

poslovanja ter 

standardizacije in 

avtomatizacije 
procesov. Povezava 

obstoječih in novih 

informacijskih rešitev v 
integrirani 

informacijski sistem za 

učinkovito in 
kakovostno izvajanje 

statističnega in 

poslovnega procesa.  

Nadgradnja obstoječih 

in razvoj ter uvedba 
novih programskih 

rešitev.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011 n.s. n.s. 
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druge podlage 

 

 

SURS R6.04.91.02 Razvoj in uvajanje 

rešitev na področju 
standardizacije za 

izmenjavo 

statističnih 
podatkov in 

metapodatkov 

(SDMX) 

Na področju 

standardizacije 
izmenjave statističnih 

podatkov in 

metapodatkov z 
mednarodnimi 

organizacijami se bo 

uvajalo mednarodno 
sprejeti standard 

SDMX (Statistical Data 
and Metadata 

eXchange). 

Standardizirana 

izmenjava podatkov 
med mednarodnimi 

organizacijami. 

Razvoj tehnične 

platforme za podporo 
izmenjave podatkov na 

podlagi standarda 

SDMX. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom. 

n.s. 

SURS R6.04.91.03 StatARH - e-
hramba 

statističnega 

dokumentarnega 
gradiva  

Priprava 
organizacijskih 

postopkov, navodil in 

orodij za e-hrambo in 
arhiviranje statističnega 

dokumentarnega 

gradiva. 

Vzpostavitev e-hrambe 
s ciljem zagotavljanja 

dostopnosti, celovitosti 

in nespremenljivosti 
statističnega 

dokumentarnega 

gradiva. 

Vzpostavitev okolja in 
opredelitev postopkov 

za pripravo in 

evidentiranje 
statističnega 

dokumentarnega 

gradiva za varno e-
hrambo (odložišče). 

Priprava in sprejem 

notranjih pravil za e-
hrambo. Vse ostale 

aktivnosti, ki bodo 

posledica usmeritev 

projektnega sveta.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Postopno in 
v skladu z 

akcijskim 

načrtom. 

ZVDAGA UL 
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-u 

zahtevajo urejene 
zbirke metapodatkov: 

spremenljivke, 

vprašanja, vprašalnike, 
dokumentacijo 

statističnih raziskovanj, 

pri čemer je treba 
upoštevati predpisane 

standarde.  

Modeliranje, 

dokumentiranje in 
priprava podatkov za 

različne skupine 

notranjih in zunanjih 
uporabnikov. 

Uvajanje standarda za 

pripravo vprašalnikov 
v različna statistična 

raziskovanja, 

registracija 
spremnljivk, vprašanj 

in vprašalnikov v 

podatkovno bazo in 
nadaljnji razvoj 

obstoječe programske 

rešitve. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Postopno in 

v skladu z 
akcijskim 

načrtom do 

2013. 

n.s. 
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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. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 V začetku 

leta 2012. 

n.s. 

                          

  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 
podpopulacijah; zajem 

na vzorcu omogoča 

večjo kontrolo 
kakovosti in zniža 

stroške; na vseh 

področjih (socialne, 
poslovne, kmetijske 

statistike) razvoj metod 

ob hkratni uporabi čim 
več razpoložljivih 

virov.  

Analiza možnosti 

poenostavitev vzorčnih 

načrtov; analiza 

možnosti 

koordiniranega 
vzorčenja in priprava 

vsebinske, 

organizacijske in 
tehnične zasnove 

splošnega vzorčnega 

okvira za raziskovanja 
na področju poslovnih 

statistik.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Sproti oz. 

do 2013. 

n.s. 

SURS R6.08.91.03 Urejanje in 

vstavljanje 

podatkov 

Razvoj metodologije za 

urejanje podatkov na 

mikro in makro ravni in 
vstavljanje manjkajočih 

podatkov v primerih 

neodgovora enote, 
neodgovora 

spremenljivke in 

logično nepravilnih 
podatkov. 

Skrajševanje časa 

obdelave statističnih 

podatkov; 
zmanjševanje 

obremenitve 

poročevalskih enot. 

Uvajanje postopkov 

urejanja podatkov in 

vstavljanja 
manjkajočih podatkov 

pri statističnih 

raziskovanjih in 
nadaljnji razvoj 

sistema za avtomatsko 

urejanje. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Sprotno 

uvajanje 

novosti. 

n.s. 
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  R6.10 Kakovost                     

  R6.10.91 Kakovost                     

SURS R6.10.91.01 Anketa o 

zadovoljstvu 

zaposlenih 

Spremljanje 

zadovoljstva 

zaposlenih na SURS-u. 

Analiza zadovoljstva 

zaposlenih z različnimi 

aspekti dela na SURS 
(delovno okolje, 

notranje komuniciranje, 

pretok informacij in 
organiziranost, 

strokovna 

usposobljenost in 
priložnosti za učenje, 

splošno zadovoljstvo, 

ocena delovnega mesta 
in načrti). 

Izvedba ankete, 

priprava poročila in 

seznanitev vodstva z 
rezultati, priprava 

strategije sprememb.  

n.s. n.s. Prostovoljno n.s. 2011 n.s. n.s. 

SURS R6.10.91.02 Izboljšanje 
kakovosti procesov 

izvedbe statističnih 

raziskovanj 

Z namenom izboljšanja 
kakovosti izvedbe 

statističnih raziskovanj 

je bilo v letu 2010 
opravljeno popisovanje 

procesov, ki potekajo 

na SURS-u, na podlagi 
katerega je bil 

pripravljen dokument s 

smernicami za izvedbo 
(t.i. smernice za 

kakovost). Tovrsten 

dokument predstavlja 
temeljni dokument na 

področju zagotavljanja 

kakovosti; sledi 
glavnim korakom 

statističnega procesa, 

uporabniku predstavi 

standarde in 

uporabljene postopke. 

Prispevek k 
standardizaciji dela na 

SURS-u, lažje 

spoznavanje 
organizacije dela, tako 

za notranje kot tudi za 

zunanje uporabnike.  

Na podlagi dokumenta 
bodo identificirana 

področja, na katerih so 

prednostno potrebne 
spremembe v izvajanju 

statističnih procesov; 

seznanitev notranjih 
uporabnikov z vsebino 

dokumenta; priprava 

spletnega mesta na 
intranetu, kjer bodo na 

enem mestu zbrani vsi 

dokumenti o 
posameznem 

statističnem 

podprocesu.  

n.s. n.s. n.s. n.s. 2011-2012 Sproti oz. 
do 2013. 

Kodeks 
ravnanja 

evropske 

statistike 

 


