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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kot strokovne samostojne vladne službe je zagotavljanje
kakovostnih podatkov o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Pri
tem je dolžen upoštevati načela statistične zaupnosti. Z doslednim spoštovanjem statistične zaupnosti gradi zaupanje dajalcev in uporabnikov
podatkov ter krepi strokovno neodvisnost.
SURS in pooblaščeni izvajalci državne statistike uporabljajo sodobne statistične metode izvajanja statističnih raziskovanj in izkazovanju
statističnih rezultatov. Pri postavljanju letnih in večletnih delovnih načrtov so upoštevane tako domače kot EU in druge mednarodne potrebe in
zahteve. Sodobna statistična zakonodaja krepi institucionalno in profesionalno neodvisnost ter s tem povečuje zaupanje v državno statistiko
doma in mednarodno.
Poleg tega, SURS zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti pri posredovanju in izmenjavi statističnih podatkov z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami.
Vizija državne statistike je družba, v kateri državljani, podjetja in država pri sprejemanju odločitev uporabljajo verodostojne informacije.
Državna statistika deluje in odloča v skladu s svojimi temeljnimi vrednotami:
- uporabnikom zagotavlja vrhunsko storitev,
- spoštuje dajalce podatkov,
- ščiti statistično zaupnost,
- ravna strokovno neodvisno in nepristransko,
- razpoložljive vire uporablja gospodarno.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. Izvaja se po načelih nevtralnosti, objektivnosti,
strokovne neodvisnosti, racionalnosti, statistične zaupnosti in preglednosti. Izvajanje dejavnosti državne statistike je tesno prepletena z
izvajanjem dejavnosti evropske statistike, zato je statistična zakonodaja Evropske unije neločljivi element delovanja slovenske državne
statistike.
SURS se skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike zaveda svoje odgovornosti pri zagotavljanju kakovostnih, pravočasnih
in mednarodno primerljivih statističnih podatkov in tudi obveznosti glede izpolnjevanja zahtev evropske statistične zakonodaje. Vseskozi sledi
postavljenim ciljem ter z izpeljavo ključnih statističnih raziskovanj in dodatnimi projekti omogoča, da so v sistemu državne statistike zastavljeni
trdni temelji za nadaljnji razvoj kakovostnih statistik. Na osnovi Zakona o državni statistiki redno izpolnjuje dogovorjene mednarodne in EU
obveznosti. Kot član Evropskega statističnega sistema (ESS) se dejavno vključuje v delo tega partnerstva na vseh ravneh delovanja in
odločanja v sistemu. Na Stalnem predstavništvu v Bruslju ni svetovalca za statistiko, zato SURS pokriva tudi delovno skupino za statistiko na
Svetu EU. Na mednarodnem področju SURS sodeluje v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) in Organizacije za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (OECD) skladno z načinom delovanja omenjenih mednarodnih organizacij. Mednarodno sodelovanje je zelo pomembno tudi z vidika
mednarodne usklajenosti in primerljivosti statističnih raziskovanj in podatkov, razvojne usmerjenosti in prenosa znanj. Usmerjeno je tudi na
druga področja, zlasti na standardizacijo procesov, informacijskih in tehnoloških rešitev, aplikacij, z namenom skupnih rešitev, ki bi v prihodnje
ustvarjale ekonomije obsega.
SURS si tudi vseskozi prizadeva za učinkovito zbiranje podatkov, zato podrobno analizira vključenost poslovnih subjektov v statistična
raziskovanja z vidika časa in stroškov, ki nastanejo pri tem. Eden od ukrepov za zmanjševanje obremenitve poročevalcev je tudi nadaljevanje
prehoda na elektronsko poročanje pri poslovnih raziskovanjih in spletno anketiranje pri raziskovanjih oseb in gospodinjstev. Razbremenitev
poročevalcev poteka poteka tudi z uporabo obstoječih virov podatkov, zato na številnih področjih že vrsto let uporablja administrativne vire kot
podatkovni vir za pripravo statistik, obenem pa nenehno spremlja nove administrativne vire podatkov in analizira njihovo kakovost za
statistično uporabo. SURS izvaja tudi aktivnosti, katerih cilj je uvedba uporabe masovnih podatkov v redni statistični proces. Proučuje področja,
kjer bi masovni podatki lahko služili kot podatkovni vir, npr. daljinsko zaznavanje, finančne transakcije, prosta delovna mesta, paritete kupnih
moči. Raziskuje tudi možnosti uporabe masovnih podatkov za oceno števila tujih turistov in tujih potnikov. Spreminjanje družbe pomeni tudi
prilagajanje storitve državne statistike, ki želi odgovarjati na njene potrebe. V naslednjih letih svoje aktivnosti usmerja v naslednje glavne
razvojne naloge: izvedba obsežnih raziskovanj Poraba časa, Osebna varnost v zasebnem okolju in Popis kmetijstva, izboljšanje pravočasnosti
podatkov o dohodku in kazalnikih socialne izključenosti, zmanjšanje razlik med finančnimi in nefinančnimi nacionalnimi računi ter plačilno
bilanco ter zmanjšanje asimetrij v podatkih o uvozu in izvozu blaga, implementacija novega sistema za spremljanje menjave blaga s
tujino, uporaba novih administrativnih virov (npr. statistika energetike, industrije, plač), preučitev možnosti za razširitev uporabe skeniranih
podatkov in spletnega strganja, preučitev možnosti za uporabo masovnih podatkov (na področju potrošnje gospodinjstev, statistike mobilnosti,
statistike turizma), prenova procesa vzorčenja in procesa zbiranja ter prenova sistema adresarjev poslovnih subjektov, izboljšanje internega
orodja za objavo podatkov, preučitev izvedljivosti integracije raziskovanj o osebah in gospodinjstvih, prenove statističnih raziskovanj (zunanja
trgovina, trgovina in druge storitve, izdatki za varstvo okolja, vode, energetika, ekonomski računi za kmetijstvo, anketa o delovni sili), priprava
na nov strokovni pregled o izpolnjevanju Kodeksa ravnanja evropske statistike, izvajanje pregledov s področja informacijske varnosti
ter predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko. Povpraševanje po podatkih in storitvah državne statistike nedvomno obstaja in stalno
narašča. Uporabniki so številni in raznovrstni, zato se priložnosti na tem področju kažejo v še širši in raznovrstnejši promociji podatkov in
storitev državne statistike.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
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Oris PU-ja
Statistični urad Republike Slovenije, v nadaljevanju SURS, je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. SURS je po
Zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) strokovno neodvisna vladna služba (njegov predstojnik je pri strokovnih
metodoloških vprašanjih samostojen). Poslanstvo slovenskega statističnega urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in
gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Podatki pa morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in
mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo. SURS je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v
delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje.
Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki. SURS usklajuje tudi izvajanje
statističnih raziskovanj med vsemi ustanovami, ki so za določena področja poleg njega prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske
državne statistike, poleg tega pa je pooblaščen še za mednarodno sodelovanje za področje statistike ter za določanje metodoloških in
klasifikacijskih standardov. Njegova dolžnost je tudi skrb za zaupnost zbranih podatkov in prizadevanje za sodobno izkazovanje podatkov,
prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. V sistem državne statistike spadajo: Statistični
urad RS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike, Statistični svet Republike Slovenije, Statistični sosveti ter druga strokovna
metodološko-posvetovalna telesa. Ustanove in telesa, ki tvorijo sistem državne statistike, so zadolženi za proizvodnjo uradnih statističnih
podatkov, načrtovano v programih statističnih raziskovanj; to pomeni, da skrbijo, da se potrebni podatki po vseh pravilih zberejo in obdelajo in
da so potem na voljo (dostopni) vsem, ki jih potrebujejo. Pri svojem delu se ravnajo po načelih, zapisanih v Kodeksu ravnanja evropske
statistike, in po Temeljnih načelih uradne statistike Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih. Med temi so še posebno zavezujoča
naslednja: nevtralnost, objektivnost, strokovna neodvisnost, varovanja statistične zaupnosti in preglednost. Osnovne naloge pri izvajanju
dejavnosti državne statistike opravlja in usklajuje Statistični urad RS, poleg njega pa izvajajo dejavnost državne statistike za posamezna
področja še pooblaščene ustanove. V srednjeročnem obdobju 2018–2022 sta pooblaščena izvajalca dejavnosti državne statistike še: Banka
Slovenije (statistika plačilne bilance, finančne in denarne statistike) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (statistika zdravja in zdravstvenega
varstva). Vlogo in sodelovanje Statističnega urada RS in pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike določa Zakon o državni statistiki,
in sicer v zvezi z organizacijo, pripravo, izvedbo statističnih programov in poročanju o njih, v zvezi s spoštovanjem osnovnih načel uradnih
statistik, z izkazovanjem (diseminacijo) statističnih podatkov in mednarodnim sodelovanjem.
Cilji so realizirani na podlagi konkretno opredeljenih nalog v letnih programih statističnih raziskovanj. Statistična raziskovanja SURS v letu 2019
so podrobneje predstavljena v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2019 (Uradni list RS, št. 75/18 in 30/19). Letni cilji v 2019 sledijo
temeljnim ciljem državne statistike v srednjeročnem obdobju 2018–2022. Pri načrtovanju nalog so upoštevani tudi predlogi Evropskega
statističnega delovnega programa za leto 2019. SURS v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci vsako leto pripravi Poročilo o izvajanju letnega
programa statističnih raziskovanj in ga predloži Statističnemu svetu do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto. V poročilu bo natančno
navedeno, kako so bile posamezne naloge državne statistike uresničene, veliko teh pa je predstavljenim v samem poslovnem delu
poročila zaključnega računu proračuna.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
SURS je imel na dan 31. 12. 2019, 295 zaposlenih za nedoločen čas in 14 zaposlenih za določen čas. Od slednjih je bilo 7 zaposlenih za določen
čas za delo na projektih, 4 zaposleni so nadomeščali uslužbenke, ki so bile na porodniškem dopustu.
V letu 2019 je veljal Dogovor plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) (v nadaljnjem besedilu Dogovor), ki ga je
bilo potrebno upoštevati, prav tako pa veljavni predpisi in kolektivne pogodbe. Povzete so ključne točke Dogovora, ki so vplivale tudi na
stroške dela na SURS-u.
Delovna mesta v javnem sektorju iz priloge Dogovora so se v plačne razrede uvrstile na naslednji način:
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, so se uvrstila za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega
razreda VII/2, so se uvrstila za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, so se uvrstila za 3 plačne razrede višje.
Javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače, v skladu s tem Dogovorom, glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred
uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi so se delovna mesta in nazivi uvrstili v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji
način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2019 ni izplačevala in se ne bo do 30. junija 2020. Še vedno je bilo omejeno tudi izplačevanje delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, in sicer v višini največ 40% sredstev prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS.
Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se je spremenila tako, da so od 1.
januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobili pravico do plače
v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra 2019.
Kot določeno že v letu 2018, je javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem
uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, pripadala jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v
višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eura. Kljub temu, so bila izplačila jubilejne nagrade omejena, in sicer so pripadale le
javnim uslužbencem, ki je za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju. Članom reprezentativnega sindikata se je, na podlagi zahteve
sindikata na predlog člana, določila 20% višja jubilejna nagrada.
Javnim uslužbencem je od 1. septembra 2019 pripadalo višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da je dodatek za delo
ponoči znašal 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in gre v breme delodajalca, je še vedno določena v
višini 80% osnove.
V letu 2019 se je spremenila obdavčitev regresa. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost,
kar sicer velja le do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (v juniju 2019 je bil ta znesek 1.752,34 evrov).
Minimalni regres za leto 2019 je tako znašal 886,63 EUR. Za tiste javne uslužbence, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejemali
osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pa je bil regres določen v višini 1050 EUR. Regres je bil za zaposlene SURS izplačan
pri plači za mesec maj. Skupni izdatki za regres za letni dopust so znašali 273.598 EUR, od tega 5.277 EUR iz EU projektov (v letu 2018 je skupen
izdatek za regres znašal 263.834 EUR).
V letu 2019 so refundacije iz naslova boleznin in invalidnin znašale 139.966 EUR, v letu 2018 pa 176.736 EUR.
V letu 2019 se je upokojilo 7 uslužbencev. Poleg odpravnin ob upokojitvi je bilo nekaj odpravnin iz naslova zaposlitev za določen čas na
projektu; odpravnine so skupaj znašale 53.819 EUR (v letu 2018 jih je bilo za 104.776 EUR), od tega 813 EUR iz EU sredstev.
Višina regresa za prehrano med delom se določa vsakih šest mesecev z ugotovitvenim sklepom glede na rast cen prehrambnih izdelkov. Za
obdobje januar-junij 2019 je višina regresa za prehrano znašala 3,81 EUR na dan, za obdobje julij-december 2019 pa 3,97 EUR na dan.
Na podskupini Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo v letu 2019 evidentiranih 8.052.723 EUR, od tega 990 EUR iz lastne dejavnosti
(namenska sredstva) in 118.294 EUR iz EU sredstev in prenesenega izvrševanja nalog. V letu 2018 je bilo skupno evidentiranih 7.748.517 EUR, od
tega 586 EUR iz lastne dejavnosti in 230.364 EUR iz EU sredstev in prenesenega izvrševanja nalog.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
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Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na podskupini Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo v letu 2019 porabljeno 1.284.216 EUR, od tega 18.431 EUR iz EU sredstev. V letu
2018 je poraba znašala 1.219.931 EUR, od tega 34.229 EUR iz EU sredstev. Natančnejša razdelitev je naslednja:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 627.939 EUR in iz EU sredstev 8.856 EUR
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 465.408 EUR in iz EU sredstev 6.564 EUR
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 37.596 EUR in iz EU sredstev 530 EUR
- prispevek za zaposlovanje: 4.294 EUR in iz EU sredstev 259 EUR
- prispevek za starševsko varstvo: 7.092 EUR in iz EU sredstev 100 EUR
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 123.457 EUR in iz EU sredstev 2.123 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na podskupini Izdatki za blago in storitve je bilo v letu 2019 porabljeno 1.075.422 EUR, od tega iz EU sredstev 136.374 EUR. V letu 2018 je bilo
porabljeno 1.369.158 EUR, od tega iz EU sredstev 234.869 EUR.
SURS so v prvih mesecih leta 2018 še bremenili stroški plačila poslovne najemnine in stroški upravljanja, tekočega vzdrževanja ter energije,
vode, komunalne storitve, varovanje zgradbe, čistilni material in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so nastali v letu 2017, a zapadli
v plačilo v letu 2018. Omenjeni stroški so se nato prenesli na MJU, ki je na podlagi državnega projekta Centralizacija nepremičnega premoženja, v
letu 2017 postal upravljalec nepremičnega premoženja, s čimer se je nanj prenesla najemna pogodba za stavbo in garažo ter navedeni stroški
vzdrževanja. SURS je v začetku leta 2018 odplačeval tudi še pisarniško opremo v najemu. Vsega navedenega v letu 2019 ni bilo več, zato
nekoliko nižja poraba.
SURS sicer na tej podskupini izdatkov vodi še ostale stroške osnovnega delovanja SURS-a (drugo tekoče vzdrževanje, pisarniški in posebni
material ipd.), materialne stroške za izvajanje letnega programa statističnih raziskovanj, stroške službenih potovanj v državi in za mednarodno
sodelovanje ter druge operativne odhodke. Pojavljajo se tudi stroški za blago in storitve z zvezi z EU projekti, ki so sofinancirani s strani
Evropske Komisije oziroma Eurostata. V nadaljevanju sledi razmejitev stroškov te podskupine.
Pisarniški in splošni material in storitve: 401.350 EUR in iz EU sredstev 16.595 EUR, in sicer za:
- pisarniški material in storitve: 14.269 EUR in iz EU sredstev 149 EUR
- čistilni material in storitve: 34 EUR
- založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja: 36.476 EUR in 753 EUR iz lastne dejavnosti ter 2.748 EUR iz EU sredstev
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: 4.506 EUR
- stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno: 3.186 EUR
- stroški oglaševalskih storitev in stroški objav: 6.193 EUR
- računalniške storitve: 4.985 EUR
- izdatki za reprezentanco: 7.154 EUR in iz EU sredstev 2.553 EUR
- storitve informacijske podpore uporabnikom: 244 EUR
- drugi splošni material in storitve: 323.541 EUR in iz EU sredstev 11.145 EUR.
Posebni material in storitve: 41.530 EUR in iz EU sredstev 50.704 EUR, in sicer za:
- drobni inventar: 4.111 EUR in iz EU sredstev 28 EUR
- zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev: 9.122 EUR
- protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve: 10.038 EUR in iz EU sredstev 22.567 EUR
- drugi posebni material in storitve: 18.258 EUR in iz EU sredstev 28.114 EUR.
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: 163.568 EUR in iz EU sredstev 17.029 EUR, in sicer za:
- telefon, faks, elektronska pošta: 52.506 EUR in iz EU sredstev 1.233 EUR
- poštnina in kurirske storitve: 110.551 EUR in iz EU sredstev 15.795 EUR
- druge storitve komunikacij in komunale: 510 EUR.
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Prevozni stroški in storitve: 11.580 EUR, in sicer za:
- goriva in maziva za prevozna sredstva: 3.251 EUR
- vzdrževanje in popravila vozil: 4.075 EUR
- nadomestni deli za vozila: 3 EUR
- pristojbine za registracijo vozil: 713 EUR
- zavarovalne premije za motorna vozila: 1.580 EUR
- stroški nakupa vinjet in urbane: 1.027 EUR
- drugi prevozni in transportni stroški: 931 EUR.
Izdatki za službena potovanja: 174.769 EUR in iz EU sredstev 28.070 EUR, in sicer za:
- dnevnice za službena potovanja v državi: 753 EUR
- hotelske in restavracijske storitve v državi: 2.348 EUR
- stroški prevoza v državi: 1.047 EUR
- dnevnice za službena potovanja v tujini: 29.059 EUR in iz EU sredstev 4.783 EUR
- hotelske in restavracijske storitve v tujini: 78.879 EUR in iz EU sredstev 9.744 EUR
- stroški prevoza v tujini: 62.418 EUR in iz EU sredstev 13.523 EUR
- drugi izdatki za službena potovanja: 264 EUR in iz EU sredstev 20 EUR.
Tekoče vzdrževanje: 69.313 EUR, in sicer za:
- zavarovalne premije za objekte: 27 EUR
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme: 5.266 EUR
- tekoče vzdrževanje druge opreme: 7.398 EUR
- zavarovalne premije za opremo: 74 EUR
- tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme: 34.999 EUR
- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: 13.838 EUR
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme: 7.500 EUR
- drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: 211 EUR.
Poslovne najemnine in zakupnine: 23.944 EUR, in sicer za:
- najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore: 28 EUR
- najem programske računalniške opreme: 19.063 EUR
- najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov: 1.258 EUR
- druge najemnine, zakupnine in licenčnine: 3.594 EUR.
Drugi operativni odhodki: 189.369 EUR in iz EU sredstev 23.968 EUR, in sicer za:
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: 3.809 EUR in iz EU sredstev 4.150 EUR
- plačila avtorskih honorarjev: iz EU sredstev 4.500 EUR
- plačila po podjemnih pogodbah: 49.364 EUR in iz EU sredstev 1.751 EUR
- plačila za delo preko študentskega servisa: 82.845 EUR iz EU sredstev 4.272 EUR
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: 19.520 EUR in iz EU sredstev 6.672 EUR
- posebni davek na določene prejemke: 12.342 EUR iz EU sredstev 438 EUR
- plačilo članarin v mednarodnih organizacijah: 35 EUR
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- plačilo članarin v domačih neprofitnih organizacijah: 48 EUR
- plačilo drugih članarin: 266 EUR
- plačila bančnih storitev: 13 EUR
- prejemki zunanjih sodelavcev: 20 EUR in iz EU sredstev 183 EUR
- izdatki za izobraževanje z informacijskega področja: 5.613 EUR in iz EU sredstev 1.416 EUR
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju): 9.790 EUR
- drugi operativni odhodki: 5.289 EUR in iz EU sredstev 586 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na podskupini Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v letu 2019 porabljeno 788.421 EUR, od tega 238.912 EU iz EU sredstev. V letu 2018 je
poraba znašala 603.641 EUR, od tega 106.935 EUR iz EU sredstev. Razmejitev stroškov podskupine je naslednja:
Nakup opreme: 347 EUR in iz EU sredstev 92.064 EUR, in sicer za:
- nakup pisarniškega pohištva: iz EU sredstev 85.873 EUR
- nakup pisarniške opreme: 28 EUR
- nakup telekomunikacijske opreme: 319 EUR
- nakup druge opreme in napeljav: iz EU sredstev 6.191 EUR
Nakup nematerialnega premoženja: 547.015 EUR in iz EU sredstev 146.848 EUR, in sicer za:
- nakup licenčne programske opreme: 399.640 EUR in iz EU sredstev 21.887 EUR
- nakup druge (nelicenčne) programske opreme: 147.375 EUR in iz EU sredstev 124.961 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Na podlagi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018 (UL RS, št.53/2019), z dnem 5. 9. 2018, je
bilo omejeno prevzemanje obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna RS. Tako je SURS do
konca novembra za vsak nov nakup ali plačilo storitev potreboval soglasje Ministrstva za finance. Ključne naloge upravljanja finančne
stabilnosti v okviru danega finančnega načrta, kot so učinkovit pregled nad prevzemanjem obveznosti, sprotno načrtovanje in postavljanje
prioritet pri porabi finančnih sredstev, so pripomogle k strokovnemu ter neodvisnemu izvajanju državne statistike.
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranih finančnim načrtom ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
SURS ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
SURS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
SURS nima novih obveznosti v skladu s 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
SURS nima izdanih ali unovčeni poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
SURS nima proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 - Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020201 - Statistična raziskovanja

Poročilo o doseženih ciljih
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 - Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020201 - Statistična raziskovanja
Opis podprograma
Vodenje in izvajanje statističnih storitev na ravni države. Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) skupaj s pooblaščenimi
izvajalci programa statističnih raziskovanj izvaja naloge državne statistike tako, da so izpolnjene vse nacionalne, evropske in druge mednarodne
zahteve.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01),
- Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2018–2022 (Uradni list RS, št. 63/17),
- Letni program statističnih raziskovanj za 20192 (Uradni list RS, št. 75/18 in 30/19),
- Uredbe s področja standardnih klasifikacij1, interni akti SURS , dogovori in sporazumi o medinstitucionalnem sodelovanju.
A Dolgoročni cilji podprograma
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2018–20222 (Uradni list RS, št. 63/17) je peti tovrstni dokument državne statistike, ki določa
temeljne cilje in ključna prednostna področja razvoja in delovanja, katerim SURS sledi skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike v
petletnem obdobju. Srednjeročni program je podprt s podrobnejšimi letnimi programi statističnih raziskovanj.
V obdobju 2018-2022 bo slovenska državna statistika osredotočila svoje delovanje v štiri prednostna področja v okviru katerih bo sledila
temeljnim ciljem v tem obdobju:
1. Statistični podatki in storitve
Zajemajo podatke o prebivalcih in poslovnih subjektih, o njihovih značilnostih in ravnanjih, o ekonomskih, socialnih, demografskih in okoljskih
pojavih v slovenski družbi.
- Ohraniti zdajšnji obseg in vsebino statističnih podatkov.
- Razvoj novih statističnih podatkov in nadgraditev obstoječih.
- Pravočasnost ter skladnost in primerljivost statističnih podatkov.
- Dostopnost in jasnost statističnih podatkov.
- Sodelovanje z uporabniki.
2. Podatkovni viri
Podatkovni viri so vhod v statistični proces in s tem nujno potrebni za pripravo statističnih podatkov in storitev. Slovenska državna statistika jih
pridobiva neposredno in posredno: neposredno od prebivalcev in poslovnih subjektov, posredno pa iz že obstoječih evidenc in zbirk podatkov.
- Do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov.
- Sooblikovanje administrativnih zbirk.
- Izkoriščene priložnosti masovnih podatkov.
3. Zmogljivosti
Zmogljivosti zajemajo posamezne infrastrukturne elemente delovanja, tj. kadrovske in finančne vire, procese, organizacijo ter informacijsko
infrastrukturo in tehnologijo.
- Optimizirani in moderni statistični procesi.
- Zavezanost kakovosti in informacijski varnosti.
- Profesionalni zaposleni.
- Ekonomsko učinkovito izvajanje dejavnosti.
4. Sodelovanje
Sodelovanje je večrazsežnostno, s številnimi deležniki, in je bistveno za razvoj in napredek, ki v izolaciji ne bi bila mogoča.
- Aktivno članstvo v mednarodni statistični skupnosti.
- Sodelovanje z znanstveno raziskovalno skupnostjo.
- Izoblikovana skupnost državnih statistikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju ciljev srednjeročnega programa državne statistike za obdobje 2018–2022, se cilji realizirajo na podlagi konkretno opredeljenih
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nalog v letnih programih statističnih raziskovanj. Izvajalci državne statistike so po statističnem zakonu zavezani k poročanju o izvrševanju
statističnih programov. Drugi odstavek 25. člena ZDSta določa, da v tretjem letu izvajanja Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj,
torej v letu 2020, SURS izdela vmesno poročilo o njegovem izvrševanju in ga predloži Statističnemu svetu RS. Po koncu obdobja veljavnosti
navedenega programa pa SURS v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci pripravi končno poročilo o izvajanju srednjeročnega programa in ga
predloži Vladi RS v obravnavo in sprejem. Ugotovimo lahko, da je v letu 2019 izvedba potekala v skladu s predvidenim načrtom.
B Letni cilji podprograma
Statistična raziskovanja SURS v letu 2019 so podrobneje predstavljena v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2019 (Uradni list RS, št.
75/18 in 30/19). Letni cilji v 2019 sledijo temeljnim ciljem državne statistike v srednjeročnem obdobju 2018–2022 . Poleg tega so pri načrtovanju
nalog upoštevani tudi predlogi Evropskega statističnega delovnega programa za leto 2019. V nadaljevanju povzemamo ključne cilje v 2019.
Glavni cilji v letu 2019:
- Razvoj novih statističnih metodologij in podatkov ter nadgradnja obstoječih.
- Zavezanost kakovosti.
- Optimizacija in modernizacija statističnih procesov.
- Usmerjenost k zniževanju bremen poročevalskih enot.
- Razvoj in nadgraditev podatkovnih baz.
- Soočanje z novimi izzivi na področju podatkovnih virov (npr. masovni podatki), digitalizacije in komunikacije.
- Izpopolnjevanje informacijske varnosti podatkov.
- Prenova spletnih mest za poročanje podatkov.
- Prenova spletnega portala SISTAT in dotrajanih aplikacij.
- Nadgraditev aplikacije za spletno strganje podatkov.
- Aktivna promocija krepitve statistične pismenosti pri uporabnikih.
- Vpeljava novih, interaktivnih načinov diseminacije statističnih podatkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Prvi odstavek 25. člena ZDSta določa, da SURS v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci vsako leto pripravi Poročilo o izvajanju letnega
programa statističnih raziskovanj in ga predloži Statističnemu svetu do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto. V poročilu je navedeno, kako so
bile naloge državne statistike uresničene. Poročilo je vedno objavljeno na spletnih straneh SURS-a.
a) Najpomembnejši dosežki v letu 2019 na področju statistične infrastrukture:
- Dokončan je bil razvoj številnih podatkovnih baz: statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva - SRDAP; podatkovna baza PIEO, ki je
namenjena shranjevanju splošnega vzorčnega okvira oseb in gospodinjstev; nova baza in novi postopki za prevzem in polnjenje podatkov iz
spletnega poročanja na področju statistike industrije; baza NIJZ3, ki vsebuje podatke bolniških odsotnosti v okviru raziskovanja opravljenih
delovnih ur; novo vzpostavljena podatkovna baza na področju statistike turizma - TU-TURISTI; vzpostavljena baza na področju stanovanjskih
nepremičnin; nadgradnja baze BAZA_DOHODKOV na področju statistike o dohodkih oseb in gospodinjstev;
- Posodobljen je bil spletni portal SISTAT v katerega je bila vključena nova vstopna stran in namestitev nove različice zaledne aplikacije, za
prikaz diseminacijskih datotek. S prenovo je dobila uporabniku prijaznejši izgled, ki je primeren tudi za mobilne naprave.
- Spletna aplikacija Imena in rojstni dnevi je v septembru 2019 dobila novo grafično podobo. Postala je sodobna spletna stran z atraktivno
vsebino, ki je podkrepljena tako z grafi kot tudi s tabelami.
- Uvedeno je splošno orodje za spletno strganje podatkov. Redno je uporabljeno za strganje cen računalniških komponent in počitniških storitev
s spleta ter strganje števila prostih delovnih mest na zaposlitvenih portalih.
- V letu 2019 je bila izvedena obsežna vsebinska in tehnološka prenova sistema za sporočanje podatkov INTRASTAT. V prvi fazi je bila
prenovljena spletna aplikacija za sporočanje podatkov v drugi pa administrativni modul za kontrolo poročanih podatkov.
- Tudi v 2019 je SURS uvajal elektronsko poročanje podatkov ESTAT v raziskovanja (Investicije v osnovna sredstva, v pilotni raziskovanji TUTURISTI in TU-POTNIKI, raziskovanje APEEG).
- Vsebinsko in tehnično so bili prenovljeni postopki za polnjenje in osveževanje statističnega registra kmetijskih gospodarstev (SRKG).
- Razvita je bila informacijska rešitev za mesečno avtomatsko osveževanje podatkov registra motornih vozil (MRVL) ter rešitev za prevzem
podatkov obrazca za obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (iRek) preko spletnega servisa.
- Razvita je bila rešitev za programiranje spletnih vprašalnikov v novem okolju Blaise5.
- Za potrebe portala eVem je bila dopolnjena aplikacija Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), razvit je bil tudi model za samodejno
razvrščanje računalniških skupin v klasifikacijo s področja individualne potrošnje po namenu - ECOICOP, podprt z nadzorovanim strojnim
učenjem.
- Razvoj informacijske varnosti na SURS se je nadaljeval tudi v letu 2019. Izboljšave so nastale na podlagi redne obravnave varnostnih
dogodkov informacijske varnosti, ocenjevanja tveganj informacijske varnosti, presoj informacijske varnosti ter spremljanja dnevniških zapisov
informacijskega sistema.
- SURS je v letu 2019 kot pomemben gradnik nenehnega izboljševanja informacijske varnosti drugič izvedel notranji pregled oziroma presojo s
področja informacijske varnosti. Notranja presoja je obsegala pregled implementacije priložnosti za izboljšavo, ki so bile prepoznane v presoji
informacijske varnosti 2018 ter pregled 10 naključno izbranih raziskovanj iz LPSR 2019. Na podlagi ugotovitev so bile prepoznane priložnosti za
izboljšave informacijske varnosti na posameznih področjih. Pripravljen je bil program pregledov s področja informacijske varnosti za leto 2020.
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- V Evropskem statističnem sistemu so potekale intenzivne priprave na naslednji krog strokovnih pregledov. SURS je v letu 2019 sodeloval v
strokovni skupini, ki je pripravila posodobljen Okvir za zagotavljanje kakovosti (QAF – Quality Assurance Framework ), ki bolj podrobno določa
metode, prakse in orodja s katerimi je moč doseči skladnost z načeli Kodeksa. V tem letu je v ESS potekala tudi intenzivna razprava glede same
metodologije in orodij za izvedbo strokovnega pregleda, pri kateri je aktivno sodeloval tudi SURS.
- SURS je razvil aplikacijo za upravljanje referenčnih metapodatkov in kazalnikov kakovosti (STATMIK) in jo v letu 2019 začel postopoma
implementirati pri svojem delu. Aplikacija STATMIK je izboljšala pregled nad vrednostmi kazalnikov kakovosti za statistična raziskovanja na
SURS in omogoča primerjavo vrednosti med leti oziroma med raziskovanji. Poleg tega aplikacija omogoča enostavnejšo in bolj standardizirano
pripravo metodoloških gradiv za uporabnike (metodološka pojasnila in poročila o kakovosti).
- SURS je v 2019 nadaljeval s sistematičnim testiranjem vprašalnikov, spletnih aplikacij in drugih gradiv, ki jih potrebuje pri zbiranju podatkov
poslovnih subjektov ter oseb in gospodinjstev. Testiranja so bila izvedena pri prenovah raziskovanj, pri uvedbi novih raziskovanj ter pri
dodajanju sklopov novih vprašanj. V 2019 je SURS prvič izvedel spletno kognitivno testiranje vprašalnika.
- Tudi v 2019 je SURS izvajal številne vsebinske in tehnične prenove posameznih vsebinskih statističnih področij.
- V letu 2019 je SURS prejel okoli 2.500 pisnih zahtevkov po podatkih, kar je bilo približno 10 % več kot v letu prej. Odgovoril je na približno 2.000
klicev uporabnikov, ki so povpraševali po podatkih (2 % manj kot v 2018).
- Z mediji (televizija, radio, internet) SURS zelo dobro sodeluje, saj se zaveda moči najpomembnejšega razširjevalca objavljenih statističnih
podatkov. V letu 2019 so sodelavci SURS dali 59 izjav za medije in gostovali v oddajah; v različnih oddajah ter različnih tiskanih in spletnih
časopisih so bili objavljeni tudi prispevki z izjavami.
- SURS se zaveda dejstva, da so uporabniki različni in temu primerno išče načine, da jih nagovarja na različnih kanalih, v različnih oblikah. V 2019
je SURS tako objavil 341 Facebook objav, kar je 50 % več kot v letu prej. Najbolj uspešne so objave z videi, ki imajo med uporabniki Facebooka
največji doseg. Število sledilcev se je povečalo za 167 % v enem letu.
- SURS je v letu 2019 izdal na spletni strani stat.si kar 711 statističnih objav, vse tudi v angleškem jeziku. Kar 90 % objav se je nanašalo na redne
objave, objavil pa je tudi priložnostne objave, ki izhajajo ob aktualnih dogodkih, posebnih spominskih dneh, praznikih ali drugih posebnih
priložnostih.
- SURS je v maju 2019 objavil prenovljeno različico podatkovne baze SiStat, v kateri uporabnikom nudi okoli 3.500 dvojezičnih matrik iz različnih
statističnih raziskovanj. S prenovo podatkovne baze SiStat uporabnikom nudi ključni novosti: dodatne, sodobnejše formate za shranjevanje
podatkov na lokalni računalnik in strojno branje podatkov ter izboljšano upravljanje s poizvedbami po meri uporabnika.
- SURS je izvedel 2. Evropske statistične igre – srednješolsko tekmovanje iz poznavanja statistike in statističnih podatkov. V 2019 je na
tekmovanju sodelovalo 223 ekip oz. 598 dijakov, kar je za 50 % več kot leta 2018. Sodelovalo je 42 mentorjev in 30 srednjih šol.
- SURS širi statistično pismenost in nagovarja mlade tudi na sejmih ter na srednjih šolah, osnovnih šolah in fakultetah, kjer izvaja delavnice z
različno tematiko, katere cilj je širjenje statistične pismenosti ter promocija SURS in podatkov.
- Organizirano je bilo 28.statistično posvetovanje – Statistični dan 2019, izvedeno na Brdu pri Kranju. Naziv posvetovanja je bil: ''Spoznajmo
D1G1TAL1ZAC1J0 - Inovativne rešitve, ki spreminjajo družbo''.
- SURS je ob 75-letnici ustanovitve Statističnega urada pripravil razstavo infografik na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Gre za niz 22 plakatov s
skupnim naslovom Statistično gledano. SURS je s strani uporabnikov prejel veliko pozitivnih odzivov na razstavljene infografike. Prav tako je
prejel tudi priznanje Brumen za odlično slovensko oblikovanje.
- SURS je tudi v 2019 aktivno sodelovali v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju. Kot član Evropskega statističnega sistema (ESS) se
dejavno vključuje v delo tega partnerstva na vseh ravneh delovanja in odločanja v sistemu. Na mednarodnem področju dejavno sodeluje v
okviru Organizacije združenih narodov (OZN), Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter z mednarodnimi znanstvenimi
združenji na področju statistike.
b) Glavni dosežki za izboljšanje razpoložljivosti in kakovosti statističnih podatkov na posameznih statističnih področjih
Makroekonomske statistike
SURS je opravil obsežno revizijo podatkov nacionalnih računov, ki je v večini držav članic EU potekala v letu 2019 v skladu s poenoteno
evropsko revizijsko politiko. Ta predvideva večje revizije podatkov nacionalnih računov vsakih pet let. Revidirane so bile celotne podatkovne
serije bruto domačega proizvoda (BDP), primanjkljaja in dolga sektorja države, sektorskih in regionalnih računov ter podatki vseh ostalih
makroekonomskih agregatov od leta 1995 dalje.
V letu 2019 se je nadaljevalo delo na področju merjenja ekonomsko-socialne neenakosti gospodinjstev v nacionalnih računih, ki temelji na
povezavi makro in mikro podatkov. Glede na to, da je SURS v zadnjih letih na tem področju pridobil veliko izkušenj in da je razvita mednarodna
metodologija, z letom 2020 prehaja iz razvojnega dela v redno objavljanje podatkov s triletno periodiko. Na področju tabel ponudbe in porabe je
bil skrajšan rok objave podatkov za šest mesecev. Konec leta 2019 je bila v okviru raziskovalnih prispevkov prvič objavljena oceno vrednosti
človeškega kapitala za Slovenijo. Znanje, veščine in kompetence posameznika so za družbo izjemno pomembne, zato se krepijo tudi prizadevanja,
da bi se vrednost človeškega kapitala tudi statistično merila.
V 2019 je bil zaključen dvoletni projekt priprave metapodatkov, ki so vsebinsko in strukturno skladni s standardno predlogo Evropskega
statističnega sistema. Namen projekta je bil priprava, izmenjava in diseminacija skladnih in primerljivih metapodatkov na mednarodni ravni, kar je
podprto z ustrezno spletno aplikacijo. Slovenija je bila edina država, ki je metapodatke pripravila kar za trinajst področij nacionalnih in
regionalnih računov.
SURS je v 2019 pričel objavljati četrtletne podatke o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin za vse vrste stanovanjskih
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nepremičnin. Na voljo je časovna serija od 2010 naprej. Podatki o številu in vrednosti prodaje hiš in stanovanj, prodanih v Sloveniji in kupljenih
s strani gospodinjstev, dopolnjujejo indekse cen stanovanjskih nepremičnin in s tem omogočajo celovitejši prikaz razmer na nepremičninskem
trgu. SURS je v 2019 izpeljal tudi več aktivnosti, namenjenih izboljšavam statističnega procesa na področju stanovanjskih nepremičnin,
posodobljeni pa so bili tudi postopki izračunavanja indeksov.
Področje indeksov cen storitev pri proizvajalcih je SURS obogatil z objavljanjem podatkov za pet novih storitvenih dejavnosti: za gostinske in
nastanitvene dejavnosti (I55), za dejavnost strežbe jedi in pijač (I56), za poslovanje z nepremičninami (L68), za dajanje v najem in zakup (N77) in
za dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (N79). V 2019 so se pripravile tudi metodološke
osnove in vsi potrebni postopki za izračunavanje indeksov še za novih 5 dejavnosti, objava pa je predvidena v 2020. Tako bo SURS z 2020
zagotavljal indekse za vse storitvene dejavnosti, zahtevane po novi uredbi o evropski poslovni statistiki.
V 2019 je SURS intenzivno pripravljal metodološke osnove in razvijali postopke za izračunavanje indeksov cen poslovnih nepremičnin. Objava
podatkov za lokale in pisarne je predvidena v 2020.
SURS je tudi v 2019 nadaljeval delo na racionalizaciji zbiranja podatkov in zmanjšanju obremenitve poročevalskih enot. Tako je v 2019 zadnjič
izvedel raziskovanje o lizing podjetjih, katerega podatke bodo v prihodnje nadomestili podatki Banke Slovenije (BS).
Področje makroekonomskih statistik je močno vpeto v mednarodno statistično skupnost in tesno sodeluje tako z Eurostatom kot tudi
statističnimi uradi drugih držav. V 2019 je bil v Sloveniji Eurostat na rednem dialoškem obisku, namenjenem kontroli kakovosti podatkov sektorja
država, poročanih v okviru postopka čezmernega primanjkljaja. Zaključki obiska so pokazali, da so poročani podatki kakovostni in skladni z
mednarodno metodologijo.
Prebivalstvo in socialni pogoji
V letu 2019 so bili objavljeni podatki o stanovanjih, ki so bili zbrani v okviru registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2018.
Poleg rednih objav o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu je SURS podatkovno bazo SI-STAT dopolnil s podatki zbranimi v priložnostnem
modulu 2018 o usklajevanju dela in družinskega življenja. Pričel pa je tudi s prenovo raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (DAK), da
bo usklajeno z zahtevami uredb, sprejetimi v letu 2019, ki določajo vsebino in način izvedbe ankete od leta 2021 naprej. V okviru prenove bo
SURS prenovil in izboljšal tudi standardne postopke obdelave podatkov za to raziskovanje. SURS je v letu 2019 končal s prenovo Statističnega
registra delovno aktivnega prebivalstva in z njim tesno povezanega mesečnega raziskovanja o delovno aktivnem prebivalstvu (DAK), v okviru
katere je poleg tehnične prenove, prenovil in izboljšal tudi standardne postopke obdelave podatkov. Prvi podatki iz prenovljenega raziskovanja
DAK bodo objavljeni marca 2020 (za januar 2020).
SURS je v letu 2019 v sodelovanju z AJPES z elektronskim vprašalnikom zbral podatke za Raziskovanje o strukturi plače. Podatki se zbirajo na
ravni posameznih oseb v vzorčni populaciji podjetij vsaka štiri leta. Podatki za leto 2018 bodo objavljeni konec junija 2020.
Podatke o kakovosti življenja je SURS ponovno dopolnil s podatki o porabi gospodinjstev, in sicer s podatki za leto 2018. S tem raziskovanjem se
pridobivajo in objavljajo podatki o ravni in sestavi izdatkov za življenjske potrebščine. Raziskovanje pomeni precejšno obremenitev sodelujočih
respondentov, zato je SURS začel z razvojem novih, sodobnejših načinov za zbiranje podatkov. V okviru mednarodnega sodelovanja statističnih
uradov SURS sodeluje pri razvoju in testiranju mobilne aplikacije, ki je namenjena zbiranju podatkov o izdatkih gospodinjstev.
V letu 2019 je SURS izvedel pilotno raziskovanje Poraba časa, ki je bilo priprava na celoletno (12 mesečno) izvedbo raziskovanja v letih 2020/21.
Podatki so bili zbrani z dnevnikom porabe časa, respondenti pa so lahko izbirali med dnevnikom na papirju in spletnim dnevnikom. Spletni
dnevnik je bil v obliki progresivne spletne aplikacije (PWA), ki je omogočala izpolnjevanje prek različnih naprav (računalnik, mobilni telefon,
tablica). Raziskovanje je bilo v Sloveniji nazadnje izvedeno v letih 2000/01. Podatki o porabi časa bodo uporabljeni za oceno in vrednotenje
neplačanega dela v gospodinjstvu in prostovoljnega dela, pomembni pa so tudi za področje statistike spolov, zdravja, dolgotrajne oskrbe,
časovne revščine, blaginje, izobraževanja ipd.
Na področju mnenja potrošnikov je SURS v letu 2019 uvedel spremembe na vprašalniku pri zbiranju podatkov o dohodku, s čimer bo zagotovil
še boljšo kakovost zbranih podatkov.
SURS je tudi v letu 2019 nadaljeval z izvajanjem aktivnosti, povezanih z EU projektom Izboljšanje podatkov o izdatkih za izobraževanje
(dopolnitev zajema in podrobnejša razčlenitev agregatnih podatkov, izboljšanje pravočasnosti, proučitev usklajenosti z nacionalnimi računi) in s
prihodnjo vzpostavitvijo satelitskih računov za izobraževanje. Sicer SURS na podlagi obstoječih, administrativnih in drugih podatkovnih virov
spremlja podatke o izdatkih za formalno izobraževanje po ravneh izobraževanja in sicer o finančnih vlaganjih v formalno izobraževanje glede na
vire sredstev in vrsto izdatkov ter o porabi sredstev v izobraževalnih ustanovah glede na vrsto porabe. Tudi nabor podatkov, ki jih SURS
spremlja o udeležencih formalnega izobraževanja je zelo širok. Črpa jih iz administrativnih virov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Državnega izpitnega centra, Višjih strokovnih šol in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
SURS je objavil rezultate raziskovanj o muzejski in galerijski dejavnosti ter o odrski dejavnosti za leto 2018. Posodobil je metodologijo
raziskovanja o odrski dejavnosti in s tem zagotovil izboljšanje kakovosti podatkov. Za raziskovanje o muzejski in galerijski dejavnosti je pripravil
dopolnitev metodologije na področju spremljanja e-razstav, ki pa bo uvedena v redno produkcijo za referenčno leto 2020.
V okviru razvojne naloge za celovito ekonomsko ovrednotenje področja kulture in posameznih podpodročij kulture z naslovom satelitski računi
za kulturo (SRK) je bil zaključen študij metodologij držav, ki so take račune že objavile. Izbrana sta bila modela dveh držav, ki imata za osnovo
tabele ponudbe in porabe, rezultat nacionalnih računov. Kljub tem zgledom drugih držav bo oblikovanje metodologije SRK za Slovenijo do
določene mere specifično, izvirnost pa bodo določali predvsem razpoložljivi viri potrebnih podatkov.
Objavljene statistike s področja kriminalitete zajemajo podatke o ovadbah, obtožbah in obsodbah fizičnih in pravnih oseb. Podatke na SURS
posreduje Vrhovno državno tožilstvo in Vrhovno sodišče, kar omogoča spremljanje pojava z administrativnega vidika.
Poslovne statistike
Na področju poslovnih tendenc je SURS začel s celovito tehnično prenovo raziskovanja, v okviru katere bo pripravil nov vprašalnik za leto 2021
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ter posamezne postopke obdelave prilagodili standardnim procesom na SURS.
Na področju kratkoročnih poslovnih statistik SURS nadaljuje s pripravami na novo zakonodajo , pri čemer sodeluje tudi v grantu Development
and quality improvement of short-term statistics, znotraj katerega je pričel z delom na razvoju četrtletne demografije podjetij in vključitvi v
kratkoročne poslovne statistike, na razvoju novih kazalnikov na področju poslovnih nepremičnin (začetek in konec gradnje, prazne površine) ter
na uvedbi KAU kot statistične enote v mesečno statistiko trgovine in storitev.
V letu 2019 je potekala celovita tehnična prenova mesečnega raziskovanja s področja industrije, ki se bo zaključila v začetku leta 2020. V okviru
prenove je bil deloma prenovljen tudi vprašalnik, v raziskovanje pa uvedeni standardizirani postopki ter na novo preračunan indeks industrijske
proizvodnje.
Začela se je prenova mesečnega raziskovanja s področja gradbeništva, ki bo deloma tudi vsebinska, saj bodo z letom 2021 morala vprašalnik
izpolnjevati vsa tista podjetja, ki opravljajo gradbeno dejavnost (in ne več le glavni izvajalci), hkrati pa se bodo, kot je zapisano v novi
zakonodaji FRIBS, podatki spremljali po SKD klasifikaciji in ne več po CC klasifikaciji.
V letnem raziskovanju s področja industrije je bila zaključena nekajletna prenova raziskovanja ter uvedeno selektivno urejanje podatkov,
prenovljeni pa so bili tudi postopki logične kontrole. Zaradi novo zaznanih uporabniških potreb je SURS začel tudi s pripravo agregatnih
podatkov za spremenljivko vrednostna prodaja za posamezno leto (2- in 4-mestni nivo SKD), le-ti bodo objavljeni tudi v bazi SI-STAT.
V letnem raziskovanju s področja gradbeništva je bila izvedena celovita tehnična in vsebinska prenova raziskovanja, kjer je SURS racionaliziral
vprašalnik, ki ga bodo morala izpolnjevati vsa tista podjetja, ki opravljajo gradbeno dejavnost (in ne več le glavni izvajalci). Novi vprašalnik je bil
testiran tudi na terenu, s produkcijo pa SURS prične v letu 2020.
Za potrebe letnega raziskovanja s področja trgovine je SURS pripravil nov predlog nabora blagovnih skupin v trgovini na drobno, ki je usklajen
z revidirano klasifikacijo COICOP. Nov nabor blagovnih skupin naj bi se bolje navezoval na že omenjeno klasifikacijo in naj bi bil nekoliko krajši
od dosedanjega, pri tem pa se bo v prihodnjih mesecih še usklajeval z najpomembnejšimi uporabniki podatkov.
Pri raziskovanju o investicijah je SURS prešel na e-poročanje, vpeljana pa je bila tudi tehnična nadgradnja urejanja podatkov. V letu 2019 je bil
metodološko prenovljen Register skupin podjetij. Prva sprememba metodologije se nanaša na prehod iz države nadzora prvega lastnika v tujini
na državo nadzora končnega lastnika v tujini. Omenjena sprememba je možna zaradi povezave nacionalnih podatkov s podatki Evropskega
registra skupin podjetij (EGR). Druga sprememba metodologije zajema skupine, kjer je na vrhu fizična oseba. Za te skupine se je ohranila
informacija o državi rezidentstva fizične osebe, ki je večinski lastnik vodje skupine podjetij (pravne enote), niso pa več tvorjene skupine podjetij
pod nadzorom fizičnih oseb.
V raziskovanju Uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih je bil v letu 2019 poudarek na kazalnikih o spletnem nakupovanju, e-veščinah
in varnosti pri uporabi interneta. Pri načrtovanju statističnega raziskovanja je SURS sodeloval z nacionalnimi uporabniki teh podatkov in vključil
v raziskovanje kazalnike nacionalnega pomena, npr. uporaba elektronskih identifikacijskih postopkov pri uporabi storitev eUprave za potrebe
MJU.
Pri raziskovanju Uporaba IKT v podjetjih je bil v letu 2019 poudarek na kazalnikih o varni uporabi IKT v podjetjih. Raziskovanje prav tako ostaja
eden glavnih podatkovnih virov o obsegu spletne prodaje v podjetjih. Podatki o obsegu spletnega nakupovanja in spletne prodaje so bili
predstavljeni na seminarju Trgovske zbornice predstavnikom podjetje, ki razmišljajo o vpeljavi spletne prodaje. SURS je prav tako sodeloval pri
metodoloških razpravah o spremljanju novih digitalnih tehnologij, ki so ključne za digitalni razvoj Slovenije, npr. uporaba umetne inteligence,
interneta stvari.
V letu 2019 je SURS začel s terenskim zbiranjem podatkov za večletno raziskovanje Tuji turisti. Rezultati raziskovanja zagotavljajo zelo iskane
podatke o tujih turistih, o značilnostih njihovega obiska (in bivanja) v Sloveniji, prihoda v Slovenijo ter o tem, koliko denarja so porabili med
bivanjem v Sloveniji in za kaj (višina izdatkov). Podatki o izdatkih so zelo pomembni zlasti za izračun dodane vrednosti turizma v gospodarstvu
Slovenije. Podatke raziskovanja je SURS v 2019 prvič začel objavljati po izbranih sezonah. Tako so bili podatki za april–maj 2019 in julij–avgust
2019 že objavljeni. Sočasno z zbiranjem podatkov je SURS preizkušal nove, sodobnejše načine zbiranja in pridobivanja podatkov o tujih turistih.
V pilotnem raziskovanju je SURS tujim turistom ponudil, da svoje odgovore podajo preko spletnega vprašalnika, v sodelovanju z Banko
Slovenije pa je postavil metodologijo agregiranja podatkov operaterjev mobilne telefonije o dolžini podatkovnega gostovanja. Podatki bodo z
analitskega vidika zelo pomembni za oceno turističnih tokov.
SURS se je v 2019 intenzivno pripravljal tudi na izvedbo raziskovanja Tuji potniki, ki bo na terenu potekalo v letu 2020. Za izboljšanje ocene
skupnega števila vseh tujih potnikov in njihove strukture je v 2019 postavil metodologijo štetja prometa in štetje prometa na vseh štirih mejah
izvedel v treh sezonah. Podobno kot za raziskovanje Tuji turisti, je s pilotnim raziskovanjem v juliju in avgustu 2019 preizkusil sodobnejši način
zbiranja podatkov in nov pristop k anketirancem (uporaba razglednic, kot povabilo k izpolnjevanju spletnega vprašalnika). SURS je v okviru
raziskovanja Tuji potniki izvajal tudi aktivnosti za zagotovitev novih podatkovnih virov: podatkov mobilne telefonije in podatkov finančnih
transakcij.
SURS je v letu 2019 objavil podrobne končne podatke v 2017 izvedenega raziskovanja Dnevna mobilnost prebivalcev Slovenije. Rezultati
raziskovanja so bili med uporabniki in v medijih zelo dobro sprejeti, saj so zapolnili podatkovno vrzel in prinesli podatke o dnevnih poteh, ki jih
prebivalci Slovenije opravimo z različnimi nameni in različnimi prevoznimi sredstvi.
V 2019 je SURS postavil metodologijo za pripravo statistik kombiniranega prevoza in preučil podatkovne vire zanje. Pri kombiniranem prevozu
govorimo o prevozu blaga eni in isti nakladalni enoti (zabojniku, zamenljivem tovorišču, tovorni prikolici, sedlastem polpriklopniku …), pri čemer
se zaporedoma uporablja dva ali več načinov prevoza brez prelaganja tovora samega ob zamenjavi načina prevoza. V luči prizadevanj Evropske
unije, ki želi spodbuditi okolju čim bolj prijazne transportne rešitve, predstavljajo te statistike pomembno podatkovno osnovo za spremljanje
stanja in merjenje razvoja kombiniranega prevoza.
Kmetijstvo, okolje in naravni viri

Stran 14 od 37

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Tudi v letu 2019 je SURS na področju statistik kmetijstva in ribištva izvedel obsežen program statističnih raziskovanj, katerih rezultati izkazujejo
proizvodne in ekonomske značilnosti kmetijstva in ribištva. Poleg tega je SURS na področju podatkov o živinoreji pričel z rednim objavljanjem
podrobnejših podatkov (podatki o konzumnih jajcih). Izvedel je tudi triletno statistično raziskovanje Popis vrtnarstva, katerega rezultati bodo
objavljeni v prvi polovici leta 2020.
Celotno leto 2019 je bil SURS vključen tudi v razpravo o vsebini prihodnjih določil evropske statistične zakonodaje, ki bo na novo določila
agregirane statistike kmetijstva. Prav tako je izvajal tehnično prenovo postopkov izvedbe raziskovanj na področju odkupa kmetijskih pridelkov
(prenova bo predvidoma zaključena v začetku leta 2021) s čimer bo povečal preglednost postopkov in optimiziral izvajanje aktivnosti.
Nadaljevala se je tudi tehnična prenova raziskovanja Ekonomski računi za kmetijstvo, katere namen je prav tako izboljšanje izvajanja aktivnosti in
izboljšanje preglednosti podatkov. Na področju statistike cen in zakupnin kmetijskih zemljišč pa je SURS preučeval možne nove ali dodatne vire
podatkov, ki bi te statistike v prihodnje lahko še izboljšali.
Celotno leto 2019 so potekale priprave na izvedbo naslednjega popisa kmetijskih gospodarstev v katerem bodo osnovni podatki (npr. raba
zemljišč, število živine na kmetijskih gospodarstvih) zbrani pretežno iz administrativnih virov podatkov. Ostali podatki, kot so npr. podatki o
delovni sili na kmetijskih gospodarstvih ali podatki o ravnanju z živinskimi gnojili, pa bodo zbrani v okviru drugih rednih anketiranj, z razširitvijo
vprašalnikov. Zato je SURS v letu 2019 intenzivno preučeval različne administrativne zbirke podatkov ter pripravljal postopke za uporabo v
popisu kmetijskih gospodarstev.
V jeseni 2019 je SURS zaključil tudi preučitev možnosti uporabe podatkov daljinskega zaznavanja v statističnih raziskovanjih ter testno uporabil
prostorske podatke za namen določitve ocenjene površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo kmetijska gospodarstva v zakupu. Postopke in
pridobljeno znanje bo uporabil pri izvedbi popisa kmetijskih gospodarstev; prav tako bo izsledke lahko nadalje uporabil za prihodnje izboljšanje
statistik na področju spremljanja zakupnin kmetijskih zemljišč.
V luči priprav na popis kmetijskih gospodarstev je bila izvedena tudi vsebinska in tehnična posodobitev statističnega registra kmetijskih
gospodarstev, ki predstavlja osnovni interni informacijski vir za izvajanje večine statistik na področju kmetijstva. Prav tako je bila izboljšana
informacijska varnost ravnanja s podatki iz SRKG ter na področju vseh statistik kmetijstva.
V letu 2019 je SURS, v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom, nadaljeval razvoj nacionalne metodologije za bilanco izbranih vrst žit in bilanco
oljnic, ki sta bili zasnovani v letu 2018. Razvoj obeh bilanc je potekal v okviru razvojnega projekta in s pomočjo izboljšanih podatkov o zalogah
in izgubah oljnic.
Na področju okoljsko-ekonomskih računov je SURS v letu 2019 v računih fizičnega pretoka energije vzpostavil mednarodno primerljivo in
usklajeno metodologijo razdelitve emisij in rabe energije iz cestnega prometa po različnih dejavnosti SKD 2008 in gospodinjstvih. Podatki so bili
preračunani za celotno časovno serijo za obdobje 2012 – 2016.
SURS je pričel tudi z razvojem metodologije na področju vodnih računov ter pripravil prve eksperimentalne tabele ponudbe in porabe vode za
vodne račune. V tabelah je prikazal tok vode iz okolja k uporabnikom (različne ekonomske dejavnosti in gospodinjstva), tok vode med
uporabniki in tok vode od uporabnikov nazaj v okolje. Podatki za leto 2017 so bili pripravljeni na ravni države, združeno po izbranih ekonomskih
dejavnostih ter za gospodinjstva.
V letu 2019 je SURS podaljšal tudi časovno serijo podatkov za račune snovnih tokov do leta 1995. Za isto obdobje je pripravil tudi kazalnike
snovnih tokov.
SURS je nadaljeval tudi razvoj na področju gozdnih računov. Objavljeni so bili dopolnjeni podatki iz sistema gozdnih računov za obdobje 2012–
2018. V okviru rednega statističnega raziskovanja Gozdarska dejavnost je preučil možne nove vire podatkov, ki so potrebni za izračune v okviru
ERG, in za spremljanje v letu 2020 skrajšal obstoječ vprašalnik, kar bo deloma razbremenilo poročevalske enote.
V letu 2019 je SURS ukinil zbiranje podatkov o nastalih količinah odpadkov, ki ga je izvajal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje. Hkrati je
uvedel novo metodologijo preračuna teh količin iz podatkov o zbiranju in obdelavi odpadkov. Podatki preračunani po novi metodologiji
sovpadajo s podatki predhodnih let in niso povzročili prelomov v časovni seriji.
SURS je v letu 2019 nadaljeval s posodobitvijo statističnih procesov v statističnem raziskovanju o izkoriščanju vode v industriji, pripravil pa je
tudi statistike voda v katerih so sistematično povezani podatki vseh statističnih raziskovanj o vodah v krovne vodne statistike za Slovenijo za
leto 2018.
V začetku 2019 je SURS pričel z zbiranjem podatkov o porabi biogoriv v prometu. S tem je razširil obstoječe raziskovanje o trgovini z naftnimi
proizvodi. V okviru raziskovanja o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v industriji so v 2019 prvič na voljo podatki o porabi
energentov po namenih rabe. Hkrati je v okviru tega raziskovanja razširil tudi nabor poročevalskih enot in tako so bili zbrani podatki o porabi
energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov še za področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, področje oskrbe z električno energijo,
plinom in paro ter področje oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja.
V letu 2019 je SURS izvedel tudi zbiranje podatkov o rabi energije in goriv v gospodinjstvih. Podatke je v 2019 prvič zbral preko spleta, s spletno
anketo. Gospodinjstva, ki niso odgovorila na spletni vprašalnik, so bila kasneje anketirana osebno na terenu. Rezultati raziskovanja bodo
objavljeni jeseni 2020.
V letu 2019 je zbiranje podatkov od izvajalcev služb varstva okolja (specializiranih proizvajalcev), s pomočjo vprašalnika OKI-S, potekalo zadnjič
kot samostojno raziskovanje. V naslednjih letih bo zbiranje teh podatkov potekalo v okviru skupnega raziskovanja Izdatki za varstvo okolja. V
okviru revizije je SURS vprašalnika OKI (izdatki za varstvo okolja) in OKI-S (izdatki za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja) združil v
en vprašalnik.
Pri raziskovanjih Investicije za varstvo okolja in Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov so v 2019 potekale intenzivne priprave na
prehod na elektronsko zbiranje podatkov. Posodobljeni so bili seznami poročevalskih enot, vpeljani standardni postopki obdelave podatkov in
pripravljeni elektronski vprašalniki. Le-te je SURS v letu 2019 tudi testiral na manjšem vzorcu poročevalskih enot.
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V 2019 je SURS pri raziskovanjih o odpadkih v celoti prešel na prevzemanje podatkov iz administrativnega vira IS-Odpadki, ki ga ureja Agencija
RS za okolje, in tako ukinil zbiranje podatkov o nastalih količinah odpadkov, ki ga je delno še vedno izvajal na terenu.
Za namen razdelitve emisij in rabe energije iz cestnega prometa na posamezne dejavnosti po SKD 2008 in gospodinjstva, je SURS v 2019
uporabil nov administrativni vir - Matični register vozil in listin, ki ga vzdržuje Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.
V letu 2019 je SURS s prevzemanjem podatkov daljinskega ogrevanja iz Agencije za energijo delno ukinil zbiranje podatkov na terenu – s tem so
se zmanjšala bremena tistih poročevalskih enot, ki so v preteklosti posredovala podatke na obe inštituciji. Prav tako je v letu 2019 SURS
pripravil in začel usklajevati dogovor z izmenjavi podatkov z Direkcijo RS za ceste. SURS od Direkcije prevzema podatke, potrebne za
raziskovanji o okoljskih davkih in o računih materialnih tokov.
Raziskovanje o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov je bilo v letu 2019 prenovljeno. V okviru prenove je SURS razširil nabor
poročevalskih enot, vzpostavil sistem avtomatskega urejanja podatkov, vključno s selektivnim urejanjem, vpeljal avtomatsko agregacijo in
tabelacijo podatkov. V 2019 je SURS pripravil tudi poseben vprašalnik, primeren za elektronsko zbiranje podatkov, ki ga je uspešno testiral na
terenu. V okviru prenove pa je bilo raziskovanje razširjeno z dodatno tabelo za zbiranje podatkov o porabi energentov po namenih.
Zaključek
V letu 2019 je SURS gospodarno in učinkovito izvedel naloge v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj za 2019 in dosegel
zastavljene letne cilje.
Izpeljava ključnih statističnih raziskovanj in novih projektov omogoča trdne temelje za nadaljnji razvoj kakovostnih statistik v sistemu državne
statistike. S sodelovanjem pri evropskih in mednarodnih projektih SURS prispeva in širi svoje znanje, hkrati pa prenaša nove izkušnje v
nacionalni statistični sistem. Še nadalje je usmerjen v uporabo inovativnih statističnih metod pri pripravi statistik in obenem odziven na potrebe
različnih skupin uporabnikov. Z dobrim načrtovanjem, postavljanjem prioritet in tekočim spremljanjem učinkovitosti porabe finančnih sredstev
pa prispeva tudi k ekonomsko učinkovitemu, strokovnemu ter neodvisnemu izvajanju državne statistike.
Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /

1522-11-0003 - Statistična raziskovanja
Opis ukrepa
Izvajanje naslednjih strokovnih nalog: a) izvajanje rednih in razvojnih nalog državne statistike ter analiziranje statističnih podatkov in objavljenih
rezultatov statističnih raziskovanj; b) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti državne statistike skladno z EU zakonodajo, implementirano v Letni
program statističnih raziskovanj (LPSR); c) zagotavljanje strokovnega znanja zaposlenih z udeležbo na mednarodnih sestankih, konferencah,
seminarjih.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

10.390.505,00

10.193.546,69

10.193.546,69

98,10

Neposredni učinki
C4025 - Izvajanje rednih statističnih raziskovanj
Prispeva k rezultatu: C2188 - 100% izvedba rednih statističnih raziskovanj
Opis neposrednega učinka
Cilji državne statitiske: razvoj, priprava in izkazovanje statističnih izdelkov in storitev. Pri določanju temeljnih ciljev in aktivnosti za njihovo
doseganje se upoštevajo nacionalne in evropske pravne osnove, potrebe in zahteve domačih, evropskih in drugih mednarodnih uporabnikov,
upoštevaje razpoložljive vire – finančne in kadrovske – in ob prepoznavanju sprememb in premikov v družbi. Navedeno posledično zahteva
opredelitev prednostnih področij izvajanja, še večjo prilagodljivost statističnega sistema pri pripravi podatkov, še učinkovitejše komuniciranje z
uporabniki, da bodo statistični izdelki in storitve za uporabnike ustrezni in uporabni, ter dosledno upoštevanje bremen poročevalskih enot na eni
in stroškov državne statistike na drugi strani. SURS in pooblaščeni izvajalci bodo za doseganje zastavljenih ciljev aktivno sodelovali s partnerji
v slovenskem prostoru, v Evropskem statističnem sistemu in v Evropskem sistemu centralnih bank ter z različnimi mednarodnimi ustanovami.
Kljub vse širši uporabi administrativnih zbirk podatkov bo za izvajanje statistične dejavnosti še vedno treba pridobiti podatke tudi neposredno
od dajalcev podatkov (tj. od podjetij in drugih ustanov ali oseb in gospodinjstev). Pri zbiranju teh podatkov se vedno upošteva načelo razumne
obremenitve dajalcev podatkov. V tem srednjeročnem obdobju bo delovanje ciljno usmerjeno v sodelovanje z večjimi podjetji za njihovo
razbremenjevanje. Upravljavci (skrbniki) administrativnih podatkov sicer zbirajo in vodijo podatke za nestatistični namen, državni statistiki pa jih
posredujejo skladno z ZDSta za statistični namen. SURS je z upravljavci sklenil dogovore o posredovanju podatkov; to mu daje možnost, da
lahko vpliva na morebitne spremembe v viru podatkov oz. na stabilnost administrativnih zbirk podatkov. Uporaba administrativnih zbirk
podatkov se bo povečevala v največjem možnem obsegu. SURS in pooblaščeni izvajalci bodo z upravljavci podatkovnih virov intenzivno
sodelovali in si prizadevali za ohranitev potrebnega obsega in kakovosti administrativnih virov podatkov. Dajalci podatkov so hkrati tudi
uporabniki statističnih podatkov, zato bodo vse udeležene institucije iskale sinergije med obema vlogama za izboljšanje kakovosti statističnih
rezultatov in zmanjševanje administrativnih ovir in bremen. Okrepljeno in ciljno usmerjeno bo sodelovanje z uporabniki statističnih izdelkov in
storitev. To so organi upravljanja (pripravljavci politik), gospodarstvo, izobraževalne ustanove, znanstvenoraziskovalno okolje, civilna družba in
splošna javnost. Zadnjima statistične rezultate največkrat posredujejo različni mediji. Sodelovanje z znanstvenoraziskovalnim okoljem je
pomembno tudi za razvoj statistične metodologije in postopkov in je dvosmerno. Pomembno vlogo za doseganje opredeljenih ciljev imajo tudi
zaposleni v državni statistiki, njihova profesionalnost in strokovnost bosta bistveno prispevali k visokokakovostnim statističnim izdelkom in
storitvam.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Izvajanje rednih statističnih raziskovanje je glavnina poslovanja SURS in doseženi rezultati ter izpolnjeni cilji, v skladu z Srednjeročnim in Letnim
programom statističnh raziskovanja, kažejo na učinkovito, gospodarno, ciljno usmerjeno in uporabnikom naklonjeno delovanje. V letu 2019 je
SURS izvedel vsa redna raziskovanja in jih tudi pravočasno objavljal. Pri svojem deli strmi k približevanju statističnih rezultatov in
storitev še širšemu krogu uporabnikov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
SURS pri izvajanju statističnih raziskav vseskozi išče načine, da bi bilo zbiranje podatkov učinkovito in do dajalcev podatkov prijazno,
zato skuša optimizirati statistične procese, obenem si prizadeva za stroškovno učinkovito izvajanje dejavnosti in se v največji meri zavzema za
kakovost in informacijsko varnost. Redno pripravlja ter objavlja standardna in letna poročila o kakovosti statističnih raziskovanj, poročila
oziroma njihovo standardizacijo priprave pa izboljšuje, da bi bila za uporabnike čim bolj pregledna. Dejavnost državne statistike temelji na
strokovnem znanju zaposlenih, zato so ti ključni za doseganje zastavljenih ciljev. Za uresničitev izvedbe zastavljenega cilja o 100% izvedbi
rednih statističnih raziskovanj iz Letnega programa statističnih raziskovanj in njegovih sprememb, mora SURS določevati tudi časovne prioritete
in razporejati nezadostne kadrovske vire.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04409 Število izvedenih rednih statističnih raziskovanj

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2009

294,00

2012

294,00

285,00

2013

275,00

261,00

2014

265,00

268,00

2015

259,00

260,00

2016

240,00

224,00

2017

230,00

212,00

2018

230,00

219,00

2019

194,00

194,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04409 Število izvedenih rednih statističnih raziskovanj"
V okviru državne statistike in Letnega programa statističnih raziskovanj je bilo za leto 2019 skupaj načrtovanih in tudi izvedenih 222 rednih
raziskovanj. SURS kot osrednji koordinator dejavnosti državne statistike je v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 načrtoval
in izvedel 194 rednih raziskovanj, BS in NIJZ kot pooblaščena izvajalca pa 28. S tem je državna statistika izpolnila tako nacionalne kot
mednarodne obveznosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Gospodarno in učinkovito delovanje SURS-a se kaže v objavi podatkov, ki so bili predvideni z letnim programom in internimi delovnimi načrti.
I04409 Kazalnik določa z letnim programom predvideno število rednih statističnih raziskovanj, doseganje njegovega cilja, pa omogoča primerjavo doseženih
rezultatov.

C7540 - Izvajanje razvojnih statističnih raziskovanj
Prispeva k rezultatu: C2187 - 100 % izvedba razvojnih statističnih raziskovanj
Opis neposrednega učinka
Poleg priprave in izkazovanja statističnih izdelkov in storitev je cilj državne statistike tudi njen razvoj. Slovenska družba se stalno spreminja in
skladno s tem se prilagajajo tudi storitve državne statistike, saj želi pri zagotavljanju kakovostnih podatkov in storitev odgovarjati na potrebe
družbe. V okviru dejavnosti državne statistike izvajajo statistična raziskovanja Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci. V
vsakoletnem Letnem programu statističnih raziskovanj je natančen pregled v posameznem letu načrtovanih statističnih raziskovanj, ki se izvajajo
v skladu z Zakonom o državni statistiki. Program se deli na redni in razvojni del. Statistična raziskovanja, ki zaradi svoje večletne periodike
izvajanja niso na vrsti v posameznem letu, so običajno v letu ali dveh pred letom rednega izvajanja uvrščena v razvojni del (metodološke in
tehnološke priprave in razvoj), v letu izvajanja pa v redni del programa. V razvojni del programa so raziskovanja uvrščena, ker se izvajajo kot
študije izvedljivosti (lahko na ravni države ali Unije), ker se za redno izvajanje vzpostavljajo metodološki in tehnični pogoji, ker se izvajajo
vsebinske ali tehnične revizije obstoječih rednih raziskovanj ipd. Statistična raziskovanja v razvojnem delu programa so tako razvrščena na enak
način kot raziskovanja v rednem delu, le da je pri teh naveden tudi podatek o institucijah, sodelujočih pri njihovi uresničitvi. Skozi cilj izvajanja
razvojnih statističnih raziskovanj, spremljamo izvedbo razvojnih nalog določenih v Letnem programu statističnih raziskovanj.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z Letnim programom statističnih raziskovanj za 2019 je državna statistika načrtovala in izvedla 27 razvojnih raziskovanj, skupaj z obema
pooblaščenima izvajalcema dejavnosti državne statistike (BS in NIJZ). S tem je 100% izpolnil ter dosegel zastavljen cilj ter neposredno učinek o
100 % izvedbi razvojnih statističnih raziskovanj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljanje mednarodno primerljivih javno dostopnih podatkov zagotavljamo tudi z izvajanjem statističnih raziskovanj v razvojnem delu
programa. Pomenijo tista raziskovanja, kjer se vzpostavljajo metodološki in tehnični pogoji za redno izvajanje statistilčnih raziskovanj
in izvajajo študije izvedljivosti. Ta del pomembo prispeva k razvoju in naposled k rednemu izvajanju statističnih raziskovanj.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I10148 Število izvedenih razvojnih statističnih raziskovanj

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2008

30,00

2017 30,00
2018 30,00

28,00

2019 16,00

16,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10148 Število izvedenih razvojnih statističnih
raziskovanj"
Z Letnim programom statističnih raziskovanj za 2019 je državna statistika načrtovala in izvedla 27 razvojnih raziskovanj, od tega jih je SURS
načrtoval in izvedel 16, preostalih 11 pa oba pooblaščena izvajalca dejavnosti državne statistike, BS in NIJZ.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10148

Kazalnik določa z Letnim programom predvideno število razvojnih statističnih raziskovanj, dosežena vrednost kazalnika pa omogoča primerjavo
doseženih rezultatov in izvedbo zastavljenega cilja ter neposrednega učinka.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDSta

Zakon o državni statistiki (ZDSta)

1522-11-S001 - Mednarodni projekti (namenska sredstva EU).
Opis skupine projektov
Prilagajanje mednarodni statistiki.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

5.791.889,45

825.983,75

825.983,75

14,26

PV

Proračunski viri

1.080.873,00

606.845,76

606.845,76

56,14

Neposredni učinki
C0106 - Mednarodno sodelovanje na posameznih področjih statističnih raziskovanj
Prispeva k rezultatu: C4164 - Izvedba mednarodnih projektov
Opis neposrednega učinka
Izvedba mednarodnih projektov: številne mednarodne pogodbe za različna področja statistike, ki jih financira EU. Mednarodno sodelovanje je z
vidika mednarodne usklajenosti in primerljivosti statističnih raziskovanj in podatkov ter razvojne usmerjenosti zelo pomembno, zato se SURS
trudi, da bi sodeloval pri čim večjem številu mednarodnih projektov. SURS sprotno spremlja aktualne razpise in se prijavlja na mednarodne
projekte z različnih statističnih področij, s tem pa poleg zagotavljanja mednarodne primerljivosti, uporabnosti in kakovosti državne statistike,
prispeva tudi k pridobivanju evropskih sredstev, saj mednarodne pogodbe omogočajo celotno ali delno financiranje novih projektov. S
sodelovanjem pri nekaterih več-institucionalnih mednarodnih projektih pa SURS skupaj z drugimi evropskimi statističnimi uradi prispeva tudi k
razvoju novih metodologij za učinkovitejše izvajanje statističnih raziskovanj.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvedbo mednarodnih projektov na posameznih področjih statističnih raziskovanj, SURS prav tako zagotavlja mednarodno primerljive javno
dostopne podatke. Že leta je uspešen pri pridobivanju in izvajanju mednarodnih pogodb na posameznih področjih statističnih raziskovanj. V
letu 2019 so bila zaključene in odobrene vse pogodbene obveznosti mednarodnih projektov, tako vsebinsko glede zastavljenih ciljev kot s
tehničnega in finančnega vidika. Končna poročila pomenijo nadaljnje korake k uspešnemu prilagajanju slovenske statistike evropski, predsvem
pa tudi SURS-ov prispevek k razvoju novih skupnih metodologij za učinkovitejše izvajanje statističnih raziskovanj na mednarodni ravni. Poleg
pridobivanja evropskih sredstev tudi cenjen ugled SURS-a v Evropskem statističnem sistemu. Uspešno izvedeni projekti so tudi dobra osnova
pri kandidiranju na razpisih za nove projekte.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
SURS s sodelovanjem je pri različnih mednaronih in evropskih projektih, prispeva in širi svoja znanja, hkrati pa prenaša nove izkušnje v
nacionalni statistični sistem. V projektih, kjer nastopa samostojno ali v sodelovanju z drugimi evropskimi statističnimi uradi, analizira in prilagaja
ustrezno metodologijo, analizira ustrezen prikaz ekonomskih pojavov, preučuje najustreznejši statistični zajem podatkov, izboljšuje orodja in
metode za izmenjavo podatkov in posodablja statistične procese. Uspešno zaključeni mednarodni projekti pa poleg zagotavljanja mednarodne
primerljivosti, uporabnosti in kakovosti državne statistike, prispevajo tudi k pridobivanju evropskih sredstev, saj pogodbe omogočajo delno ali
večinsko sofinanciranje projektov. Največji delež mednarodnih projektov predstavljajo projekti, ki jih za posamezna statistična področja razpisuje
Eurostat, SURS pa sodeluje tudi pri projektih bilateralne tehnične pomoči, kjer prispeva k razvoju statističnih sistemov držav, ki le tega še
usklajujejo evropskemu. Mednarodno sodelovanje je tako zelo pomembno tudi zato, ker zaposleni tako širijo znanje, s svojim znanjem bogatijo
druge, hkrati pa prenašajo nove izkušnje v nacionalni statistični sistem.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000111

Število podpisanih pogodb

VIR ME

IZH. LETO

število 2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

14,00

2012

15,00

17,00

2013

15,00

13,00

2014

15,00

14,00

2015

15,00

20,00

2016

15,00

17,00

2017

17,00

20,00

2018

17,00

18,00

2019

17,00

15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000111 Število podpisanih pogodb"
SURS je aktivno spremljal razpise in pridobil pogodbe za vse mednarodne projekte, na katere se je prijavil. Podpisal je 15 novih pogodb za
skupno 20 akcij z različnih statističnih področij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

SURS aktivno spremlja razpise in se prijavlja na številne mednarodne projekte za različna področja statistike, ki jih sofinancira EU. Z vidika
I000111 mednarodne usklajenosti in primerljivosti statističnih raziskovanj in podatkov ter razvojne usmerjenosti, je mednarodno sodelovanje zelo pomembno,
pomeni pa tudi pridobivanje evropskih sredstev.

Obrazložitev projektov
1522-17-0001 - Prilagajanje evropski statistiki 2017 - 2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SURS spremlja in se prijavlja na mednarodne razpise za nepovratna sredstva v zvezi z izvajanjem statističnih projektov iz različnih statističnih
področij, ki bi se izvajali na SURS, saj je mednarodno sodelovanje z vidika evropske usklajenosti in primerljivosti statističnih raziskovanj in
podatkov ter razvojne usmerjenosti zelo pomembno. Poleg prilagajanja evropski statistiki in zagotavljanju mednarodne primerljivosti,
uporabnosti in kakovosti državne statistike, prispeva tudi k pridobivanju evropskih sredstev, saj pogodbe omogočajo delno ali večinsko
sofinanciranje projektov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 30.11.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe
finančnih sredstev. V okviru granta so bile izvedene tri naloge. Osnovna cilja naloge 1 in 2 sta bila izdelava spletnega vprašalnika v odzivnem
designu (ang. responsive design) in testiranje novega postopka za navezovanje stikov s tujimi turisti in tujimi potniki s pomočjo kartice, kot
povabilo na spletni vprašalnik. Hkrati smo želeli v okviru raziskovanja Tuji turisti najti način vključitve drugih (manjših) nastanitvenih obratov, ki
v preteklih izvedbah raziskovanja niso bili vključeni v vzorec. Pri raziskovanju Tuji potniki pa smo želeli testirati primerna mesta za anketiranje na
vseh štirih državnih mejah. Pri obeh raziskovanjih se je testiral tudi vpliv simboličnih daril na stopnjo odgovora. V okviru naloge 3 je SURS
poskušal raziskati možnost uporabe podatkov mobilnih operaterjev, kot dopolnilni vir za statistike turizma. Osnovni cilj je bil vzpostavitev
metodologije za razvrstitev tujih turistov in tujih potnikov v skupine na podlagi njihove mobilne dejavnosti. Do konca trajanja projekta SURS ni
prejel podatkov mobilnih operaterjev. Ker se zavedamo, da so mobilni podatki pomemben vir podatkov za uradno statistiko, bo SURS nadaljeval
z dejavnostmi pridobitve podatkov vseh štirih mobilnih operaterjev.

1522-17-0005 - Zbiranje podatkov PKM 2017 - 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
S sprojektom zbiramo podatke o cenah izdelkov in storitev končne potrošnje (v okviru raziskovanj: hrana, pijača, tobak; osebni izgled; hiša in
vrt; transport, restavracije in hoteli; storitve; pohištvo in zdravstvo), končnih nabavnih cenah strojev in opreme za investicije, cenah gradbenih
objektov ter cenah za izbrane bolnišnične storitve. Zbrani podatki služijo za izračun mednarodno primerljivega bruto domačega proizvoda na
prebivalca in dejanske individualne potrošnje na prebivalca ter za mednarodno primerjavo ravni cen in cenovne konvergence.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je dne 31.7.2019 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev.
V okviru granta smo dosegli vse zastavljene cilje na (podatki zbrani na letni ravni):
zagotavljanje cen za več kot tisoč različnih vrst proizvodov in storitev; te je treba izbrati tako, da predstavljajo celotno košarico
proizvodov in storitev potrošnje BDP-ja (proizvode in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev, investicijske proizvode, storitve
države);
zagotavljanje podatkov o BDP v nacionalni valuti, in sicer podrobno razčlenjenih na izdatkovne komponente BDP;
zagotavljanje nekaterih drugih podatkov: o prebivalstvu, časovne in prostorske indekse cen itd.
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1522-17-0007 - Cene in zakupnine kmetijskih zemljišč 2017 in 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen: Izvedba statističnega raziskovanja o cenah in zakupninah kmetijskih zemljišč za leti 2017 in 2018 skladno z metodologijo Eurostata. Cilj:
Objava podatkov (vključno z metapodatki: metodološka pojasnila, poročilo o kakovosti) o povprečnih cenah in zakupninah kmetijskih zemljišč v
Sloveniji za leti 2017 in 2018.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je dne 1.10.2019 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. V okviru granta smo dosegli vse zastavljene cilje: zagotovili vse zahtevane podatke za leti 2017 in 2018, sledili spremembam, ki so se
zgodile v našem podatkovnem viru za cene kmetijskih zemljišč (tj. na GURS-u), in na njihovi osnovi prilagodili obstoječi statistični sistem za
zbiranje podatkov o cenah kmetijskih zemljišč ter opravili primerjalno analizo podatkov o zakupih kmetijskih zemljišč (po podatkovnih virih:
FADN in Sklad kmetijskih zemljišč RS) z namenom ocene možnosti razdelitve skupne uteži o zakupih kmetijskih zemljišč na ravni kohezijskih regij
in države na ločene uteži o zakupih njiv ter trajnega travinja (travnikov in pašnikov, skupaj). Doseženi rezultati so izračunane povprečne letne
cene kmetijskih zemljišč (njiv ter trajnega travinja) ter povprečne letne zakupnine za kmetijska zemljišča za leti 2017 in 2018 (na nivoju kohezijskih
regije in države) ter prepoznava potencialne rešitve za zagotovitev podrobnejših podatkov o zakupninah za kmetijska zemljišča v prihodnje (po
Popisu kmetijstva 2020).

1522-17-0013 - Osebna varnost v zasebnem okolju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen: Testiranje metodologije zbiranja podatkov o osebni varnosti v zasebnem okolju kot osnova za prihodnjo glavno izvedbo. Cilj: izračun
prevalence o pojavnosti nasilja v zasebnem okolju
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pilotno raziskovanje je bilo uspešno zaključeno v predvidenem časovnem okviru, t.j. 31. januarja 2019, ko je bilo na Eurostat poslano končno
metodološko poročilo. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih sredstev. V
okviru granta smo dosegli vse zastavljene cilje projekta: prevod in predtestiranje vprašalnika, organiziranje in izvedba fokusne skupine,
testiranje načina anketiranja (web, CAPI), usposabljanje anketarjev, testiranje dolžine anketiranja, izdelava Oracle baze, izdelava postopkov v
SOP, izračun kazalnikov, agregacije, tabelacije, izdelava končnega poročila.

1522-17-0014 - Izboljšanje kakovosti podatkov popisa preb.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni cilj projekta je nadomestitev obstoječega administrativnega vira (Register gospodinjstev), ki bo ukinjen z letom 2021. V ta namen bodo
implementirana določena metodološka pravila ter na njihovi osnovi pripravljene procesne programske rešitve, ki bodo omogočale avtomatsko
letno izpeljavo stanja gospodinjstev na osnovi podatkov dveh zaporednih stanj prebivalstva, njihovih sprememb v tem času ter stanja
gospodinjstev v predhodnem letu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je uradno zaključil dne 31.3.2019, vendar smo že do 31.12.2018 dosegli vse zastavljene cilje:
1. prednosti in slabosti posamezne metodološke rešitve za izpeljavo gospodinjstev;
2. pripraviti metodološka pravila za izpeljavo gospodinjstev na osnovi podatkov predhodnega popisa in tekočega stanja prebivalstva;
3. primerljivost podatkov o gospodinjstvih, izpeljanih v okviru Registrskega popisa 2018 in izpeljanih glede na pripravljeno metodologijo.
Finančna sredstva so bila porabljena v skladu s planiranimi pravicami porabe. Delo v okviru granta je potrdilo predvidevanja, da bomo
gospodinjstva in družine v prihodnje lahko relativno enostavno izpeljevali tudi brez administrativnega vira podatkov, pri čemer se zavedamo, da
bo potrebno v večji meri uporabiti statistične metode.

1522-18-0002 - Vzpostavitev interoperabilnega SPR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je izboljšati skladnost in kakovost informacij o največjih večnacionalnih skupinah podjetij v nacionalnih statističnih poslovnih
registrih in evropskem registru skupin podjetij (EGR)s ciljem pridobiti znanje in izkušnje za profiliranje velikih skupin podjetij, testiranje
implementacije posodobljene Eurostatove metodologije za profiliranje in testiranje orodja IPT, ki so ga razvili na Eurostatu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je 31.3.2019 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Doseženi so bili vsi cilji. Pri tem projektu smo testirali dopolnjeno metodologijo za ročno profiliranje s strani delovne skupine za
profiliranje in tako prvič določili oziroma tvorili statistično enoto podjetje (enterprise) .Po zaključku prve faze profiliranja je potekalo partnersko
profiliranje. Kot partnerska država smo profilirali vseh 25 skupin podjetij, ki smo jih prejeli od Eurostata tj. določili podjetja in vnesli zahtevane
podatke za pravne enote in podjetja v orodje IPT. Profiliranje smo zaključili v skladu z rokovnikom do konca novembra 2018. Poleg tega smo
shranili rezultate v bazo podatkov statističnega poslovnega registra in posredovali podatke o podjetjih v EGR. Aktivno smo sodelovali na
zaključni delavnici granta (tudi s predstavitvijo partnerskega profiliranja) in v roku posredovali zahtevana poročila. V zaključnem poročilu smo
navedli metodološke zadeve, o katerih je potrebno še diskutirati in dodati v metodološka priporočila za ročno profiliranje. V poročilu o uporabi
IPT smo zapisali predloge za izboljšanje funkcionalnosti orodja IPT in predloge za večjo avtomatizacijo.

1522-18-0003 - Izboljšanje rabe administrativnih virov (turizem)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Cilj projekta je zagotoviti kakovostne podatke o turističnih nastanitvenih kapacitetah, o prihodih in prenočitvah turistov ter njihovih
značilnostih za domače in tuje uporabnike ter izpolniti obveznosti po Uredbi EU 692/2011 EP in Sveta o evropskih statistikah turizma s pomočjo
administrativnih virov ter sočasno razbremeniti poročevalske enote, ki trenutno skoraj istovrstne podatke poročajo tako Policiji, SURS-u kot
občinam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 20.5.2019. Cilj SURS-a v okviru projekta je bil pregledati statistično raziskovanje prihodov in prenočitev turistov z
uporabo podatkov iz novega registra turističnih nastanitvenih nastanitvenih enot (RTAE) in administrativnih podatkov iz novega
centraliziranega sistema elektronskega poročanja e-TURIZEM. Zaradi predvidenih sprememb pri poročanju podatkov o gostih, ki bivajo v TAEjih, in vzpostavitvi novega RTAE, se je moral SURS pripraviti na prevzem novih virov podatkov in posledično pripraviti novo okolje za obdelavo
in razširjanje statističnih podatkov.Poleg razširjanja statističnih podatkov je SURS pripravil tudi nova metodološka pojasnila.Projekt je bil na
splošno veliko zahtevnejši od načrtovanega in pričakovanega. Posledica tega je bilo preseženo število ur, opravljenih za izvedbo nalog na
projektu, katerega glavni cilj je redno razširjanje statistike turističnih nastanitev iz novih upravnih virov.

1522-18-0004 - Zbiranje podatkov o uporabi IKT 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je pridobiti podatke o razvoju digitalne družbe (npr. nameni uporabe interneta pri posameznikih, obseg spletnega nakupovanja, o
uporabi IKT pri delu ipd.) in gospodarstva v Sloveniji (npr. uporaba tiskalnikov 3D, robotov, analiza masovnih podatkov, obseg spleten prodaje
ipd. Cilj zbiranja podatkov je spremljanje doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in slovenske strategije za razvoj informacijske družbe do leta
2020 (Digitalna Slovenija).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 31.12.2018. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe
finančnih sredstev. Doseženi so bili vsi cilji.
Pri akciji ICT Household 2018 smo izvedli naslednje aktivnosti:
· v januarju in februarju smo prevedli in oblikovali vprašalnik,
· v obdobju marec – maj smo izvajali anketiranje preko spleta in na terenu,
· v obdobju junij – september smo uredili mikropodatke in jih pripravili za objavo ter podatke raziskovanja posredovali Eurostatu,
· SURS je pričel z objavljanjem podatkov: 8. 10.; 7. 11. in 3. 12. 2018,
· Eurostatu smo posredovana ustrezna poročila – Metadata in Quality report.
Pri akciji ICT Enterprises 2018 smo izvedli naslednje aktivnosti:
· v januarju in februarju smo prevedeli in oblikovali vprašalnik,
· v obdobju marec – junij smo izvedli anketiranje,
· v obdobju junij – september smo uredili mikropodatke,pripravili podatke za objavo ter posredovali rezultate raziskovanja Eurostatu,
· SURS je pričel z objavljanjem podatkov: 8. 10.; 7. 11. in 3. 12. 2018
· Eurostatu smo posredovana ustrezna poročila – Metadata in Quality report.

1522-18-0006 - Okoljski računi 2017
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je dopolnitev in prilagoditev (izboljšanje) nacionalne podatkovne infrastrukture na področju statistik gozdarstva ter gozdnih
virov za namen razvoja gozdnih računov skladno z evropskimi standardi, oblikovanje metodologije in smernic prihodnjega razvoja, definiranje
postopkov in tehničnih rešitev za zagotavljanje daljših časovnih zbirk podatkov. Poudarek projekta, ki se bo izvajal v letu 2018, je na razvoju
manjkajočih podatkovnih vsebin sistema gozdnih računov, predvsem na identifikaciji podatkovnih virov ter pridobivanju podatkov o zalogah
oglijika v biomasi ter o poškodovanosti gozdov. Eden izmed ciljev je tudi nadgradnja nacionalne metodologije že razvitih podatkovnih vsebin
gozdnih računov (površin gozdnih zemljišč, zalog lesa na gozdnih zemljiščih ter ekonomike gozdarske dejavnosti).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil 1.1.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Cilj projekta je bil preučiti razpoložljivost statističnih in administrativnih podatkovnih virov za spremljanje novih podatkovnih vsebin
računov, in sicer za zalogo ogljika v lesni biomasi ter za poškodovanost gozdov in priprava dveh novih tabel za časovno serijo za obdobje 20122017. V letu 2012 je bil kot mednarodno določen statistični standard sprejet metodološki okvir Sistema okoljskih in ekonomskih računov SEEA
2012 (UN System of Environmental and Economic Accounts), ki vključuje tabele ponudbe in povpraševanja, račune fizičnih in monetarnih tokov
ter bilance (Uredba EU št. 691/2011). Eurostat do leta 2023 predvidoma načrtuje vključitev izbranih najpomembnejših tabel (krovni set tabel
gozdnega modula) v to uredbo. V letu 2018 je bilo na SURS v sodelovanju z Zavodom za gozdove (ZGS), Gozdarskim inštitutom (GIS) in
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter z drugimi strokovnjaki s področja gozdarstva pripravljenih 10 tabel sistema
gozdnih računov za obdobje 2012-2017.

1522-18-0007 - ANP 18 Usklajevanje dela in družinskega življenja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj ad hoc modula 2018 o usklajevanju dela in družinskega življenja je pridobiti podatke o skrbi za otroke ali starejše, fleksibilnosti delovnega
časa, ovirah pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti ter prekinitvah dela oziroma zaposlitve zaradi nege otrok ali odraslih sorodnikov.
Modul se izvaja v vseh državah EU, zato bodo podatki mednarodno primerljivi. Namen projekta je izvesti ad hoc modul v okviru raziskovanja
Aktivno in neaktivno prebivalstvo ter zagotoviti točne in primerljive podatke o usklajevanju dela in družinskega življenja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Projekt se je zaključil dne 31.5.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Dosežen je bil cilj projekta, t.j. zbrati točne in mednarodno primerljive podatke o usklajevanju dela z družinskim življenjem, glavnih
ovirah pri delu zaradi skrbi za otroke ali odrasle, ki potrebujejo oskrbo ter o prekinitvah dela oz. zaposlitve zaradi materinskega, očetovskega ali
starševskega dopusta.
V celotnem poteku projekta so se izvajale naslednje aktivnosti:
- preučevanje metodoloških pojasnil in predlaganih vprašanj (september–november 2017);
- oblikovanje vprašalnika o usklajevanju dela in družinskega življenja, ki je bil dodan rednemu delu vprašalnika Aktivno in neaktivno
prebivalstvo. Izvedeno je bilo tudi kognitivno testiranje vprašalnika (december 2017–marec 2018);
- izvedba izobraževanj za anketarje pred začetkom anketiranja (prvi teden aprila 2018);
- priprava vmesnega poročila o poteku granta in izvedbi izobraževanj za anketarje ter posredovanje poročila na Eurostat (april 2018);
- zbiranje podatkov (april–junij 2018);
- obdelava in urejanje podatkov (september–december 2018);
- prevedba podatkov v Eurostatove spremenljivke, validacija in priprava podakov za Eurostat (december 2018);
- analiza podatkov (januar–marec 2019);
- prva objava in posredovanje mikropodatkov na Eurostat (marec 2019);
- priprava poročila o kakovosti - Quality report (maj 2019).

1522-18-0008 - Mobilnost potnikov in obseg cestnega prometa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SURS izvaja raziskovanje Mobilnosti prebivalcev Slovenije. V okviru granta bodo urejeni in analizirani podatki (čiščenje podatkov, popravljanje
napak, vstavljanje manjkajočih vrednosti), pripravljeni bodo podrobnejši rezultati, ki jih bomo analizirali in komentirali ter bodo objavljeni obliki
publikacije in na portalu SI-Stat. Namen je pripraviti ustrezno podatkovno podlago za načrtovanje ukrepov na področju prevoza prebivalstva, za
analize stanja mobilnosti in potovalnih navad prebivalcev Slovenije; obveščanje splošne javnosti o stanju mobilnosti in navad prebivalcev v
Sloveniji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 30.11.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe
finančnih sredstev. SURS je v sklopu predhodnega istoimenskega granta v letu 2017 izvedel raziskovanje o dnevni mobilnosti prebivalcev
Slovenije. Glavni namen tega granta pa je bil nadaljnja obdelava (urejanje) in analiza podatkov, s ciljem priprave končnih rezultatov in njihova
objava, tudi v podatkovni bazi SiStat. Urejena je bila dokumentacija raziskovanja, pripravljena so bila priporočila za izboljšanje obstoječega
Eurostatovega priročnika za statistiko mobilnosti prebivalcev, na Eurostatovi delavnici smo predstavili aktivnosti v sklopu raziskovanja.

1522-18-0009 - Disagregacija končne rabe energije v industriji
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru tega projekta želimo obstoječe raziskovanje E-PE/L (Raba energije in goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu) razširiti tako,
da bi se prilagodilo novonastalim zahtevam po disagregiranih podatkih. Na osnovi analize vzorca obstoječega raziskovanja, bomo le tega
ustrezno razširili, pripravili dopolnjen vprašalnik, vprašalnik testirali, pripravili novo bazo, vzpostavili standardne procese za urejanje, zaščito,
agregacijo in tabelacijo. Izvedli bomo pilotno zbiranje podatkov. Na osnovi izkušenj in analiz bomo pripravili predlog za uvedbo raziskovanja v
redni del programa statističnih raziskovanj, kjer bi nadomestilo obstoječe raziskovanje E-PE/L.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 31.7.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. V okviru projekta je SURS vzpostavil metodologijo za spremljanje podatkov o razčlenjeni statistiki končne porabe energije v
industrijskem sektorju. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
razvoj metodologije za zbiranje bolj razčlenjenih podatkov o končni porabi energije (na ravni skupin in / ali razredov NACE klasifikacije in
glede na rabo energije) ter vzpostavitev postopkov in tehničnih rešitev za končno raziskavo poraba energije v Sloveniji;
nadgradnja obstoječe raziskave E-PE / L s podatki o porabi energije glede na namen in predlog možnih prilagoditev raziskave za
prihodnje cikle raziskovanja;
analiza obstoječe metodologije, priprava seznama poročevalskih enot in priprava metodologije za najbolj optimalno vzorčno zasnovo;
razširitev obstoječega seznama poročevalskih enot, ki so vključevale oddelke B, C in F, z razdelki A, D in E NACE Rev.2;
izvajanje pilotnega zbiranja podatkov (na majhnem vzorcu) z namenom testiranja nove metodologije in izdelanega vprašalnika;
analiza rezultatov nadgrajene raziskave in prepoznavanje težav pri uporabi predlagane razčlenitve končne porabe energije.

1522-18-0010 - Poddržavne statistike
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni cilji projekta na ravni EU so izboljšava metodologije za podatke iz projekta, usklajevanje nacionalnih definicij in Eui definicij s ciljem
večje primerljivosti podatkov iz projekta, zbiranje primerljivih statističnih podatkov o kakovosti življenja za izbrana evropska mesta, med katerimi
sta za Slovenijo vključeni občini Ljubljana in Maribor (tudi statistični regiji osrednjeslovenska in podravska) ter širjenje zavedanja o pomenu
regionalnih statistik in širjenje poznavanja regionalnih podatkov med uporabniki.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo izvajal do 30.6.2020. Projekt poteka v skladu s planom. V letu 2019 so bile na posameznih področjih izvedene naslednje aktivnosti:
Zbiranje podatkov: v začetku leta 2019 smo zbrali zahtevane podatke za referenčno leto 2017. Popisali smo tudi metodološko
ujemanje/odstopanje od predlaganih definicij. Enako bomo v začetku leta 2020 pripravili tudi za referenčno leto 2018. Podatki so že zbrani,
pripraviti moramo še datoteke za Eurostat in metodološki pregled.
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Izobraževalne delavnice: Tako kot je bilo načrtovano, smo s šolskim letom 2019/2020 začeli izvajati izobraževalne delavnice po srednjih šolah. Z
njimi bomo nadaljevali do konca šolskega leta oz. do konca projekta.
Promocijski video za STAGE: Izdelava promocijskega videa je zaključena. V letu 2020 bomo nadaljevali z njegovo promocijo.
Aplikacija občine in regije v številkah: Pripravljamo gradivo (podatke, članke) za posodobitev aplikacije. Aplikacija bo posodobljena do konca
januarja 2020. Hkrati bomo posodobili tudi nekaj funkcionalnosti in prenesli excel tabele v podatkovno bazo SiStat, kjer jih bomo lahko pogosteje
posodabljali.
.

1522-18-0011 - Izboljšanje kvalitete podatkov nacionalnih računov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen granta je izboljšati kvaliteto podatkov nacionalnih računov, ki smo jih, kot država dolžni izračunavati in pošiljati Eurostatu skladno z
evropskim zakonom ESR 2010 in programom pošiljanja, ki je del tega zakona. Namen akcije 2 je pripraviti celovit zapis metapodatkov za vse
skupine (domene) podatkov nacionalnih računov, ki se bodisi četrtletno, letno, nekateri večletno, izračunavajo in pošiljajo na Eurostat. Cilj akcije
2 so popolni metapodatki in dodanimi podrobnimi informacijami specifičnimi za Slovenijo za področje nacionalnih računov in njihova objava
tako na eurostatovi kot tudi na SURS-ovi spletni strani s čemer je izboljšana dostopnost uporabnikov do metapodatkov in mednarodna
primerljivost podatkov. Namen akcije 3 je poiskati nadomestni vir podatkov o številu, površini in lastništvu počitniških stanovanj (vikendi) v
Sloveniji ter analizirati kakovost teh podatkov za potrebe nacionalnih računov. Razlog za iskanje novega vira podatkov je ta, da želenih podatkov
o počitniških stanovanjih v registru nepremičnin (REN), ki je do sedaj služil kot vir podatkov, Geodetska uprava RS (GURS) ne zagotavlja več.
Cilj akcije 3 je izračun ocene stanovanjskih storitev za počitniška stanovanja na osnovi podatkov iz novega vira za potrebe nacionalnih računov
s čemer se ohrani kvaliteta izračunanega bruto nacionalnega proizvoda Slovenije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je dne 30.6.2019 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. V okviru projekta sta potekali dve aktivnosti.
Aktivnost 2: Providing ESA 2010 metadata based on SIMS
Na oddelku za nacionalne račune smo pripravili metapodatke za trinajst domen podatkov nacionalnih in regionalnih računov. Metapodatki so
pripravljeni in shranjeni v Metadata Handler. Opisani so skladno z navodili za opis konceptov - SIMS V2.0 in pripravljeni v strukturi za poročilo
o metapodatkih - ESMS V2.0 . Teksti so lektorirani in pripravljeni za javno objavo. Skladno s podpisano pogodbo bo Eurostat objavil
metapodatke v podatkovni bazi na svoji spletni strani. Oddelek za nacionalne račune bo dodal aktivne povezave do objavljenih metapodatkov
na Eurostatovi spletni strani v ustrezna metodološka pojasnila nacionalnih in regionalnih računov.
Aktivnost 3: Improvement of GNI data
Izvedba aktivnosti je potekala v treh fazah. V prvi fazi (prva polovica 2018) smo se sestali s predstavniki 6 občin, ki so nam pomagali pri
evalvaciji pilotnega vprašalnika.V drugi fazi (druga polovica 2018) smo izvedli zbiranje podatkov v vseh občinah (212). Odziv je bil dober, saj
smo dobili vrnjene vprašalnike od 204 občin. V tretji fazi (prva polovica 2019) smo zbrane podatke obdelali in analizirali. Primarna analiza je bila
narejena na oddelku, nato pa še v sodelovanju z metodološkim oddelkom (obdelava podatkov v SOP-u). Rezultati bodo uporabljeni pri izračunu
pripisanih najemnin v reviziji 2020, za obdobje 2015-2018, saj do trenutka zaključevanja granta podatki popisa Stanovanja 2018 še niso bili na
voljo.

1522-18-0013 - Statistika o raziskovalni in inovacijski dej. 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je pridobiti razširjen nabor statistik s področja inovacij. Poleg statistik, ki so obvezne po uredbi bomo zbirali podatke iz naslednjih
vsebinskih modulov: modul 3 - Na znanju temelječe ustvarjanje vrednosti (angl. Knowledge based asset creation), modul 5 - Izvajanje inovacij
(angl. Innovation implementation), modul 6 - Pretok znanja (angl. Knowledge flows) in modul 7 - Inovacijsko okolje (Innovation environment).
Poleg vsebinske razširitve nabora spremenljivk v raziskovanju o inovacijski dejavnosti, drugi del projekta predvideva tudi povezovanje
podatkov o inovacijski dejavnosti s podatki strukturne statistike podjetij. Namen projekta je pridobiti širšo sliko inovacijsko aktivnih in
neaktivnih podjetij. Pridobiti želimo tudi podatke o okolju, kjer se inovacijska aktivnost odvija bolj uspešno, in kje manj. Podatke, ki bodo
pridobljeni z raziskovanjem o inovacijski dejavnosti, bomo povezani s podatki strukturne statistike podjetij.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 30.9.2020. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi. Spomladi in poleti smo pripravljali postopke za
zbiranje podatkov (prevod in priprava spletnega in papirnatega vprašalnika ter spremljajočih dokumentov), v septembru in oktobru smo izvajali
zbiranje podatkov na terenu, nato pa je sledila kontrola le-teh. Ob tem smo pripravili tudi tabele v podatkovnih bazah in programske rešiteve za
prevzem podatkov in zapis v Oracle bazo. Pri delu do odstopanj ni prišlo. V februarju, marcu in juniju smo testno pripravili sete podatkov iz leta
2016, za identifikacijo inovacijskih profilov podjetij.

1522-18-0014 - Odprta orodja za perturbativne metode zaupnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je implementacija dveh novih metod ("record swapping", "cell key method") v orodja za statistično zaščito z namenom omogočiti
uporabo omenjenih metod za zaščito statističnih podatkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 27.9.2019. Prvotno je bil rok za zaključek projekta 25.12.2018, potem pa so ga z aneksom podaljšali do 27.12.2018.
Podaljšanje ni imelo finančnega vpliva na potek projekta. Razvijalci (nizozemski in avstrijski statistični urad) so predstavili prvi verziji
implementacije metode celičnih ključev in zamenjava zapisov v orodja za statistično zaščito podatkov (Argus in R paketi). SURS je bil v okviru
projekta zadolžen za testiranje implementacije metod, ki so bile v okviru prejšnjega SGA 'Harmonized protection of CENSUS data in the ESS'
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ocenjene kot najbolj primerne za statistično zaščito podatkov Popisa prebivalstva 2021, v statistična orodja, priznana s strani ESS. Udeležba
SURS-a pri projektu je bila minimalna, kljub vsemu pa je pri projektu aktivno sodeloval, saj lahko v okviru mednarodnega sodelovanja vplivamo
tako na metodologijo kot tudi na implementacijo metod v orodja, ki jih tudi sami uporabljamo za statistično zaščito podatkov.

1522-18-0015 - Metodologija za izračun bilanc za žita in oljnice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izračun in priprava koledarske bilance za izbrane vrste žit za leti 2017 in 2018 ter oblikovanje metodologije za izračun in
pripravo bilance za oljnice za leti 2017 in 2018 (ki trenutno na nacionalnem nivoju še ne obstaja). V ta namen bo najprej ovrednotena kakovost
obstoječih podatkovnih virov za bilanco žit, identificirani pa bodo morebitni dodatnih administrativni viri podatkov, pripravljene strokovne
ocene oz. vzpostavljen ekspertni model za izračun manjkajočih vsebin podatkov ter za prihodnje redno zagotavljanje bilanc na ravni Slovenije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 15.6.2020. V letu 2019 so bili v predvidenih rokih doseženi sledeči cilji projekta:
- priprava vmesnega metodološkega (tehničnega) poročila o izvajanju projekta in njegovo posredovanje na Eurostat,
- ovrednotenje prvih rezultatov granta in nadgradnja metodologije obeh bilanc z dodatnimi administrativnimi viri podatkov in strokovnimi
ocenami (zaloge in izgube oljnic),
- posredovanje nadgrajenih podatkov za obe bilanci (koledarski leti 2017 in 2018) ter poročila o kakovosti na Eurostat.

1522-18-0017 - Ankete o poslovnih tendencah in potrošnikih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Raziskovanje izvajamo s poenotenim vprašalnikom, na podlagi poenotene metodologije in z enako periodiko, kakor jo izvajajo v državah članicah
EU. Področje poslovnih tendenc in mnenje potrošnikov sodi v pristojnost Evropske komisije, ki tudi sofinancira in koordinira izvajanje
harmoniziranega progama Poslovne tendence in mnenje potrošnikov. Namen raziskovanja je zbiranje informacij o trenutnem stanju glavnih
ekonomskih kazalnikov ter ocen njihovega gibanja v naslednjih mesecih na področjih predelovalnih dejavnostih, trgovine na drobno,
gradbeništva, storitvenih dejavnosti in med potrošniki. Cilj je izračun kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno,
gradbeništvu, storitvenih dejavnostih, kazalnika zaupanja potrošnikov ter gospodarske klime.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil 30.4.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Namen izvajanja Ankete o poslovnih tendencah (PT) in Raziskave potrošnikov (MP) je mesečno pridobivanje informacij o preteklem,
sedanjem in prihodnjem stanju gospodarstva in gospodinjstev. Objavljene ključne statistike so Kazalnik občutka, Kazalnik zaupanja v
proizvodnji, trgovini na drobno, gradbeništvu in storitvah in Kazalnik zaupanja potrošnikov. Podatki se objavljajo mesečno, četrtletno in dvakrat
letno v bazi SI-STAT ter letno v Statopisu.

1522-18-0018 - Posodobitev kmetijskih statistik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je priprava in izboljšanje postopkov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu izvajanju integrirane statistike kmetijskih
gospodarstev po letu 2020. Ključnega pomena je razviti nove zamisli za izboljšanje skladnosti med domenami in zagotoviti visoko kakovostne
podatke za naše uporabnike. Naraščajoče potrebe po podatkih se v nekaterih primerih lahko izpolnijo z administrativnimi podatki. V tem pogledu
je vključevanje administrativnih podatkov v statistiko ključnega pomena in ga je treba redno razvijati in posodabljati. Cilji: Prenova statističnega
registra kmetijskih gospodarstev Prevedba KMG-MID na novi SID Harmonizacija vhodnih podatkov Priprava na popis kmetijstva 2020
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo 31.3.2020 zaključil. V letu 2019 so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- zaključeni postopki za "polavtomatsko" osveževanje statističnega registra kmetijskih gospodarstev (SRKG),
- testiranje aplikacije, ki bo avtomatsko prevajala osebni identifikator v administrativnem viru (KMG_MID), v statističnega (KME_ID) na enotni
vstopni točki na SURS,
- zakljičena harmonizacija (prešifriranje) vhodnih podatkov raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev (FSS 2010, 2013 in 2016) ter pripraviti
spremenljivke za popis kmetijstva 2020,
- zaključeni tehnični protokoli in dogovori z nosilci administrativnih virov, ki bodo nato uporabljeni pri popisu kmetijstva 2020.

1522-18-0019 - Zbiranje podatkov PKM 2019
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izračun podatkov o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) in relativnih ravneh cen.
Je prikaz mednarodno primerljivih podatkov o bruto domačih proizvodih na prebivalca in podatkov o dejanski individualni potrošnji na
prebivalca ter mednarodna primerjava ravni cen in cenovne konvergence. Podatke za izračun PKM in BDP v SKM zagotavljajo statistični uradi
sodelujočih držav. Raziskovanja, v katerih spremljamo cene proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, so razdeljena v več
obsežnih sklopov raziskovanj: proizvodi in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev, investicijski proizvodi ter preostale raziskave
("Najemnine", "BDP v nacionalni valuti" "Plače" in "Zdravstvo").
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je 31.1.2020 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. V okviru granta smo dosegli vse zastavljene cilje na (podatki zbrani na letni ravni):
- zagotavljanje cen za več kot tisoč različnih vrst proizvodov in storitev; te je treba izbrati tako, da predstavljajo celotno košarico proizvodov in
storitev potrošnje BDP-ja (proizvode in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev, investicijske proizvode, storitve države);
- zagotavljanje podatkov o BDP v nacionalni valuti, in sicer podrobno razčlenjenih na izdatkovne komponente BDP;
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- zagotavljanje nekaterih drugih podatkov: o prebivalstvu, časovne in prostorske indekse cen itd.

1522-18-0020 - ANP ad hoc modul 2019
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta: Glavni namen projekta je v sklopu raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo izvesti priložnostni modul o organizaciji dela
in ureditvi delovnega časa. Priložnostni modul se izvaja v vseh državah članicah EU, na podlagi izvedbene uredbe komisije (EU) 2017/2384, z dne
19. Decembra 2017. Cilj projekta: Cilj projekta je zbrati točne in mednarodno primerljive podatke o organizaciji dela in ureditvi delovnega časa (o
prožnosti delovnega časa, metodah beleženja prisotnosti na delu, pritiskih in avtonomiji na delovnem mestu ter o kraju in vožnji na delo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.9.2018. Projekt poteka v skladu s predvideno časovnico in v okviru planiranih finančnih okvirjev. Večina glavnih
aktivnosti je bila opravljena v letu 2019:
- preučevanje uredb, spremenljivk v modulu in pojasnil,
- priprava vprašalnika,
- priprava metodoloških pojasnil,
- priprava na terensko zbiranje,
- koordinacija,
- priprava vmesnega poročila,
- skrb za reševanje metodoloških težav med zbiranjem podatkov na terenu,
- priprava pravil za imputiranje,
- urejanje podatkov,
- priprava sheme za prekodiranje,
- uteževanje,
- analiza podatkov,
- validacija rezultatov.

1522-18-0021 - Večdržavni program sodelovanja na podr.statistike
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je priprava statističnih institucij Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije na bodoče članstvo v EU s
prilagajanjem obstoječih statističnih metodologij pravnemu redu EU na področju statistike ter s postopno integracijo statističnih sistemov
navedenih držav v evropski statistični sistem. Gre za zelo obsežen program, ki zajema različna statistična področja in aktivnosti
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v 2019 zaključil.

1522-18-0022 - Izboljšanje kakovosti raziskovanja ANP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta: Glavni namen projekta je v sklopu raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo izvesti vseh 5 podaktivnosti za izboljšanje
kakovosti oz. prilagoditve raziskovanja v luči nove krovne uredbe za socialne statistike, ki bo v veljavo stopila v letu 2021. Cilj projekta je izvesti
naslednje podaktivnosti: - Podaktivnost 1: Ocena višine preloma časovnih serij zaradi uvedbe IESS v smislu primerljivosti podatkov o delovni
aktivnosti in brezposelnosti; - Podaktivnost 2: Testiranje prihodnjega podmodula "Small jobs recovery" z namenom ocene vpliva na podatke o
delovni aktivnosti in brezposelnosti; - Podaktivnost 3: Testiranje prihodnjega sklopa vprašanj o delovnem času z namenom zaznave potencialnih
prelomov v časovnih serijah in ocene njihovega vpliva; -Podaktivnost 4: Začetek razvoja metod ocenjevanja mesečnih stopenj brezposelnosti ali
testiranje alternativnih metod z namenom izboljšanja kakovosti ali pravočasnosti trenutnih ocen; -Podaktivnost 5: Razvoj metod za produciranje
bolj kakovostnih informacij o podpopulacijah
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.9.2018. Projekt poteka v skladu s predvideno časovnico in v okviru planiranih finančnih okvirjev. V sklopu projekta
poteka pet podaktivnosti.
LFS - Quality - sub-action 2 - 1. 1. 2019 - 30. 4. 2019
- urejanje podatkov,
- uteževanje,
- analiza podatkov,
- pošiljanje podatkov,
- priprava poročila o testiranju.
LFS - Quality - sub-action 8 - 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
- preučevanje metodologij držav članic za izračunavanje MUR,
- izbor možnih metod za testiranje,
- testiranje različnih metodoloških pristopov,
- priprava vmesnega poročila,
- priprava končnega poročila,
LFS - Quality - sub-action 9 - 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
- preučevanje metodologij držav članic za izračunavanje SME,
- izbor možnih metod za testiranje,
- testiranje različnih metodoloških pristopov,
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- priprava vmesnega poročila.

1522-18-0023 - Implementacija posodobljenega sistema Intrastat
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je priprava na izmenjavo mikropodatkov o izvozu blaga znotraj EU, ki bo obvezna za vse države članice EU po sprejetju nove
evropske zakonodaje za področje poslovnih statistik t.i. FRIBS. Zaradi uvedbe novih spremenljivk na izvozu znotraj EU bo SURS moral
nadgraditi vse dele obstoječih informacijskih sistemov za področje statistike blagovne menjave z državami članicami EU. Prav tako bo moral
vzpostaviti povezavo z EDAMIS-om preko varnega slovenskega omrežja CCN / CSI ter tudi testirati celoten proces. Glavni cilji projekta so:
razširitev tehničnega okolja za zbiranje podatkov in okolja za statistično obdelavo teh podatkov z dvema dodatnima spremenljivkama,
identifikacijsko številko partnerja in državo porekla na izvozu znotraj EU, nadgradnja podatkovne baze za izmenjavo mikropodatkov, ki je bila
narejena v okviru projekta SIMSTAT leta 2015, v skladu z najnovejšo različico struktur podatkov za izmenjavo in pravili za preverjanje pravilnosti
podatkov, vzpostavitev povezave z EDAMIS 4 prek slovenskega prehoda CCN / CSI, priprava informacijskega sistema v skladu s tehničnimi in
statističnimi zahtevami za izmenjavo mikropodatkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je dne 31.10.2019 zaključil. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe
finančnih sredstev. SURS je dosegel vse cilje projekta. Delo pri projektu je potekalo v 3 fazah. V prvi fazi projekta so bili vsi moduli v IT-okolju za
zbiranje podatkov za Intrastat (ta je v IT-okolju Finančne uprave), pomembni za pridobivanje podatkov od poročevalskih enot (PE) in prenos teh
podatkov v IT-okolje na SURS, razširjeni z dvema novima spremenljivkama: z identifikacijsko številko partnerja iz druge države članice in z državo
porekla pri izvozu znotraj EU. Razširjen je bil modul za sprejem poročil PE za Intrastat in bo zdaj omogočal PE sporočanje podatkov za dve novi
spremenljivki. V naslednji fazi postopka je bil razširjen z dvema novima spremenljivkama za izvoz znotraj EU tudi modul za prepis sporočenih
podatkov za Intrastat iz okolja za zbiranje podatkov v okolje za statistično obdelavo le-teh. V tretji fazi projekta je bila nadgrajena baza podatkov
za MDE, ki je v IT-okolju na SURS. SURS je v okviru projekta nadgradil vse dele obstoječih IT sistemov z novimi podatkovnimi elementi o izvozu
v EU in vzpostavil povezavo s sistemom EDAMIS prek slovenskega varnostnega prehoda ter opravil prva predhodna testiranja postopka.

1522-19-0001 - Širjenje statistične pismenosti 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je širjenje statistične pismenosti (pravilno razumevanje statističnih podatkov in pravilna raba statističnih podatkov) med dijaki in
učitelji v srednjih šolah, širjenje zanimanja za statistiko, za študij statistike, za opravljanje poklica, povezanega s statistiko. Cilj projekta je doseči
čim večje število prijav na tekmovanje in uspešno izvesti tekmovanje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 30.6.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Glavni cilj granta je bil izvedba mednarodnega tekmovanja Evropske statistične igre 2019, pri katerem se srednješolci med sabo
pomerijo v znanju statistike. SURS je tekmovanje letos izvedel drugič, poleg Slovenije pa je tekmovanje potekalo še v 13 drugih državah. Pred
začetkom tekmovanja je SURS izvajal številne promocijske aktivnosti.Pred tekmovanjem smo pripravili vso dokumentacijo (pravila tekmovanja,
pogosta vprašanja), informativno gradivo za udeležence (primeri nalog) ter vprašanja za spletni test (120 vprašanj), ki so jih dijaki reševali med
tekmovanjem.Nacionalni del tekmovanja se je odvijal med 15. 1. in 30. 3. 2019. Glede na dosežene rezultate prvega kroga se je v nadaljevanje
tekmovanja uvrstilo 74 ekip. Za 4 najbolje uvrščene slovenske ekipe, ki so se uvrstile v evropski finale, smo 13. 5. 2019 na SURS pripravili
zaključno prireditev s podelitvijo priznaj in nagrad. Te štiri ekipe so se uvrstile tudi v evropski finale.Na tekmovanje se je v Sloveniji letos
prijavilo 223 ekip oz. 598 dijakov, kar je za 50 % več kot lani. Sodelovalo je 42 mentorjev, kar je za približno 20 % več kot lani. Med mentorji in
dijaki smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu s tekmovanjem. Njihovi odzivi so bili zelo pozitivni, tako mentorji kot dijaki prepoznavajo
tekmovanje kot dober način spoznavanja s statistiko in statističnimi podatki o Sloveniji in EU.

1522-19-0002 - Zbiranje podatkov o uporabi IKT 2019 - podjetja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je raziskati obseg uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), e-trgovanja ter katere ukrepe in postopke so
uporabljajo podjetja za zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti in zaupnosti podatkov in sistemov IKT. Cilj projekta je prikaz
stopnje digitalizacije podjetij in stopnja varnosti pri uporabi IKT
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je 31.12.2019 zaključil. Na podlagi zbranih podatkov so se pridobili podatki kako digitalizirana so podjetja z vsaj 10 zaposlenimi v
Sloveniji, tj. v kakšnem obsegu poslujejo elektronsko ter kako skrbijo za varno uporabo IKT v podjetjih. Pri akciji so v letu 2019 izvedle naslednje
aktivnosti:
· V januarju in februarju smo oblikovali vprašalnik;
· V obdobju marec – junij smo izvedli anketiranje;
· V obdobju junij – september smo uredili mikropodatke, pripravili podatke za objavo in posredovali rezultate raziskovanja Eurostatu;
· SURS je pričel z objavljanjem podatkov: 8. 10.; 7. 11. in 3. 12. 2018;
· Eurostatu so bila posredovana ustrezna poročila – Metadata in Quality report.
·

1522-19-0003 - Zbiranje podatkov o uporabi IKT 2019 - gosp.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je raziskati obseg uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) med posamezniki starimi 16-74 let s posebnim
poudarkom na varnosti pri uporabi interneta. Cilj projekta je prikaz razvoja digitalne družbe in e-veščin
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 31.12.2019. Na podlagi zbranih podatkov so se pridobili podatki o razvitosti digitalne družbe v Sloveniji ter s kakšnimi
e-veščinami razpolagajo 16–74-letniki.
Pri akciji smo v letu 2019 izvedli naslednje aktivnosti:
· V januarju in februarju smo oblikovali vprašalnik;
· V obdobju marec – maj smo izvedli anketiranje prek spleta in na terenu;
· V obdobju junij – september smo uredili mikropodatke, pripravili podatki za objavo in posredovali rezultate raziskovanja Eurostatu;
· SURS je objavil podatke raziskovanja: 8. 10.; 7. 11. in 3. 12. 2019;
· Eurostatu so bila posredovana ustrezna poročila – Metadata in Quality report.

1522-19-0004 - Nacionalni računi in plačilna bilanca
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Activity 10 "Implementation of social economy satellite accounts": V zadnjih letih se je močno povečal interes deležnikov s področja socialne
ekonomije. Trenutno ni nobenih podatkov, ki bi prikazali obseg socialne ekonomije v Sloveniji. Da bi lahko ugotovili obseg socialne ekonomije je
potrebno pripraviti satelitski račun za socialno ekonomijo. Pri pripravi satelitskega računa bomo identificirali podjetja (enote), ki se ukvarjajo s
socialnim podjetništvom, in vire, s pomočjo katerih bomo pripravili satelitski račun za socialno ekonomijo v skladu kot ga prepisuje priročnik
»Non-Profit Institutions in the System of National Accounts« za socialno ekonomijo ter ESR 2010. Cilj aktivnosti je pripraviti temelje za pripravo
satelitskega računa za socialno ekonomijo, s katerim bomo izračunali velikosti socialnega sektorja v Sloveniji in ugotovili, koliko zaposlenih
vključuje socialni sektor. V okviru projekta bomo preučili možnosti za redno produkcijo satelitskega računa. Activity 11 "Reconciliation of microand macro-data and distributional estimates in Income, Consumption and Savings coherent with National Accounts": priprava kazalnikov
neenakosti med posameznimi skupinami gospodinjstev po dimenzijah: dohodki, potrošnja, varčevanje in premoženje. S kazalniki bomo tako
spremljali večdimenzijsko neenakost znotraj sektorja gospodinjstev. Cilj aktivnosti je izračun rezultatov za dohodke, potrošnjo in varčevanje za
leti 2012 (revidirano) in 2015 do konca leta 2019 in za leto 2018 do konca marca 2020. V postopku priprave rezultatov distribucije bomo proučili
vse eventuelne druge relevantne vire in njihove spremenljivke, proučili in uporabili najboljši možni način povezovanje teh virov, ter rezultate
distribucije dopolnili z metapodatki.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil dne 30.11.2020. V sklopu granta potekata dve aktivnosti, ena od aktivnosti se je zaključila že 31.12.2019.
Aktivnost 10: Title: "Economic governance and Economic and social performance – Implementation of social economy satellite accounts
Aktivnost se je zaključila dne 31.12.2019. SURS je pripravil podatke za satelitske račune za leti 2015 in 2016. Podatki so pripravljeni v skladu s
standardi, ki jih predpisuje ESA 2010, ki veljajo za nacionalne račune. Podatki so bili obdelani na ravni področja (A21) SKD 2008 klasifikacije
(NACE Rev.2). V TSE za Slovenijo še nismo vključili prostovoljnega dela, saj trenutno ne razpolagamo z virom s pomočjo katerega bi lahko
ocenili prostovoljno delo. Dobljeni rezultati ne bodo objavljeni, saj je bil glavni cilj projekta postaviti in ugotoviti možnosti SURS za redno
produkcijo TSE. Z izpeljano aktivnostjo smo ugotovili, da imamo zadovoljive podatke za oceno sektorja TSE. Obstajajo registri, letni
računovodski izkazi, administrativni podatki in ankete, ki nam omogočajo oceno sektorja TSE.Glavni cilj Aktivnosti 10 torej raziskati in določiti
velikost socialnega sektorja v Sloveniji, je bil dosežen.
Activity 11: Reconciliation of micro- and macro-data and distributional estimates in Income, Consumption and Savings coherent with National
Accounts
Ključne aktivnosti, ki so bile do tega trenutka izpeljane:
- udeležba na dveh OECD/Eurostat sestankih v Parizu (marca in novembra 2019),
- proučitev relevantnih postavk iz ECB raziskovanja HFCS (podatki o obveznostih gospodinjstev v obliki hipotekarnih in drugih kreditov, ki
bremenijo vrednost stanovanjskega premoženja gospodinjstev),
- priprava relevantnih, oktobra 2019 revidianih agregatov nacionalnih računov (dohodkovnih in potrošnih kategorij ter varčevanja) za
referenčna leta 2012, 2015 in 2018, za katere se pripravi distribucija po posameznih skupinah gospodinjstev,
- priprava agregata stanovanjsko premoženje in agregata premoženje v obliki zemljišč kot izhaja iz nacionalnih računov in skladno s priporočili
za distribucijo agregatov premoženja,
- izbor ustreznih spremenljivk iz raziskovanj (APG, SILC, SREN in HFCS) za povezovanje z zgoraj omenjenimi agregati nacionalnih računov,
- testna izvedba distribucije na še nerevidiranih podatkih po dveh dodatnih delitvah: podecilih in po starosti referenčne osebe.

1522-19-0005 - Inovativni viri in metode za statistiko turizma
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je raziskati in preizkusiti nove metode zbiranja podatkov na področju statistike turizma. S sodobnejšim načinom zbiranja
podatkov želimo izboljšati pripravo statistik na področju turizma. Glavni cilj projekta je raziskati izvedljivost novih metod zbiranja podatkov pri
raziskovanju Tuji turisti in raziskovanju Tuji potniki. V okviru projekta so predvidene tri naloge: 1. Pilot zbiranja podatkov s pomočjo spletnega
vprašalnika pri raziskovanju Tuji turisti. 2. Pilot zbiranja podatkov s pomočjo spletnega vprašalnika pri raziskovanju Tuji potniki. 3. Vzpostavitev
metodologije za identifikacijo tujih potnikov in tujih turistov iz podatkov mobilnih operaterjev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 30.11.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe
finančnih sredstev. V okviru granta so bile izvedene tri naloge. Osnovna cilja naloge 1 in 2 sta bila izdelava spletnega vprašalnika v odzivnem
designu (ang. responsive design) in testiranje novega postopka za navezovanje stikov s tujimi turisti in tujimi potniki s pomočjo kartice, kot
povabilo na spletni vprašalnik. Hkrati smo želeli v okviru raziskovanja Tuji turisti najti način vključitve drugih (manjših) nastanitvenih obratov, ki
v preteklih izvedbah raziskovanja niso bili vključeni v vzorec. Pri raziskovanju Tuji potniki pa smo želeli testirati primerna mesta za anketiranje na
vseh štirih državnih mejah. Pri obeh raziskovanjih se je testiral tudi vpliv simboličnih daril na stopnjo odgovora. V okviru naloge 3 je SURS
poskušal raziskati možnost uporabe podatkov mobilnih operaterjev, kot dopolnilni vir za statistike turizma. Osnovni cilj je bil vzpostavitev

Stran 27 od 37

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

metodologije za razvrstitev tujih turistov in tujih potnikov v skupine na podlagi njihove mobilne dejavnosti. Do konca trajanja projekta SURS ni
prejel podatkov mobilnih operaterjev. Ker se zavedamo, da so mobilni podatki pomemben vir podatkov za uradno statistiko, bo SURS nadaljeval
z dejavnostmi pridobitve podatkov vseh štirih mobilnih operaterjev.

1522-19-0006 - Izboljšanje pravočasnosti podatkov EU-SILC
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Glavni namen projekta je vzpostavitev procesa za skrajšanje roka za pošiljanje podatkov Eurostatu ter objavljanje podatkov. Nova uredba
zahteva pošiljanje podatkov skupaj z dohodki decembra leta N+1, prej pa je bil rok september N+2, kar pomeni skrajšanje roka skoraj za eno leto.
Ker se podatki o dohodkih pridobivajo iz admnistrativnih virov je potrebno preveriti kakovost teh podatkov v primeru, da jih pridobimo prej (npr.
oktobra namesto decembra N+1), poiskati dodatne vire (npr obrazci REK) ter preveriti njihovo kakovost, v okviru projekta pa bomo testirali tudi
dodaten vir dohodkov za samozaposlene, kjer vemo, da imamo višino dohodkov podcenjeno.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 30.11.2020. Projekt poteka brez posebnosti, v skladu s planirano časovnico. V letu 2019 smo v okviru granta smo pripravili
testno bazo za podatke iz dohodninskih datotek stanje oktober. Za leto 2018 so podatki že v bazi, za leto 2019 pa smo podatke od FURSa
pridobili. Ko bomo pridobili še redne dohodninske podatke decembra, jih bomo skupaj vnesli v testno bazo ter skupaj analizirali podakte za leto
2018 in 2019 (SILC podatki), dohodki se sicer nanašajo na predhodno leto. Programi za obdelave podatkov so pripravljeni.

1522-19-0007 - Okoljski računi 2018
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
SURS je do letošnjega leta razvil 7 modulov okoljsko-ekonomskih računov, ki se izvajajo na letni ravni. Osnovni namen granta, ki zajema 3
področja, je izboljšanje metodologije pri modulih NAMEA - računih emisij v zrak in PEFA - računih fizičnega pretoka energije (vzpostavitev
metodologije za razdelitev emisij, ki izhajajo iz cestnega transporta po dejavnostih SKD 2008), poskus vzpostavitve metodologije za podaljšanje
časovnih serij pri raziskovanju MFA - računih snovnih tokov za nazaj do leta 1995 ter pilotna vzpostavitev metodologije vodnih računov (fizični
del v obliki SUT tabel). Cilji granta zajemajo: - vzpostavljena evropsko primerljiva metodologija razdelitve rabe energije in nastajanja emisij v
cestnem transportu po klasifikaciji SKD 2008 pri raziskovanjih PEFA - računi fizičnega pretoka energije in NAMEA - emisije v zrak; - daljša
časovna serija podatkov MFA - računov snovnih tokov za obdobje od leta 1995 dalje (sedaj od leta 2000); - vzpostavitev fizičnega dela vodnih
računov (razvoj novega modula) v skladu s smernicami in priporočili Eurostat-a.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 31.1.2020. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev.

1522-19-0008 - Testiranje orodja za zbiranje podatkov pri PG
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Raziskovanje Poraba v gospodinjstvih je z vidika zbiranja podatkov za respondente zahtevno raziskovanje. Zaradi padajočih stopenj odgovora
in v želji po zmanjševanju obremenitev respondentov se že dlje časa poskušajo najti primernejša in za respondenta čimbolj prijazna orodja za
zbiranje podatkov. V okviru projekta bo razvito in testirano eno takih orodij, ki bo v prihodnje morda uporabno v procesu rednega zbiranja
podatkov v več državah članicah EU. Vloga SURS v projektu bo sodelovanje pri testiranju orodja. Glavni cilj projekta je razvoj in testiranje
orodja za zbiranje podatkov, s pomočjo katerega bo zbiranje podatkov prijaznejše in manj obremenjujoče za respondente in bo hkrati uporabno z
manjšimi prilagoditvami v vsaki državi članici EU, ki bo orodje želela uporabiti pri svojem zbiranju podatkov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 29.2.2020. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. V okviru projekta smo razvili inovativno orodje (aplikacijo) za zbiranje podatkov za raziskovanje Poraba v gospodinjstvih. Pri tem
projektu smo sodelovali skupaj s statističnimi uradi NL, FI, A, UK. Aktivnosti so bile izvedene v skladu z načrtom aktivnosti. V začetku leta 2019
so bile postavljene metodološke osnove za delo. Sledila je priprava prevoda besedila aplikacije v slovenščino in postavitev smernic (protokola)
za izvedbo testiranja aplikacije. V obdobju avgust - september 2019 je bil izveden prvi krog testiranj. Po zaključku je bilo pripravljeno nacionalno
poročilo o testiranju in naknadno še skupno poročilo o testiranju za vse v projekt vključene države. V januarju 2020 je bil opravljen drugi krog
testiranj.

1522-19-0009 - Izboljšanje kakovosti podatkov obstoječih virov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izboljšati kakovost podatkov SRDAP in DAK ter njunih virov. Večjo kakovost podatkov nameravamo doseči - z izboljšanjem
kakovosti podatkov obstoječih virov - dodali bomo nekatere spremenljivke. Na primer: z novim načinom izmenjave podatkov z ZZZS bo za
podatke z obrazca M12 Prijava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, dodana tudi spremenljivka o razlogu za zavarovanje. Za ta namen
bo vzpostavljena posebna tabela, kamor se bodo nalagali obrazci z zavarovalno podlago 050. - z dodatnimi viri (ZPIZ, SRKG). Podatke SRKG je
treba še analizirali in ugotoviti, ali bi jih lahko uporabili za dopolnitev populacije kmetov glede na podatke SRDAP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil dne 31.5.2019. Vse aktivnosti so bile izpeljane v skladu s planirano časovnico in v okviru planiranih pravic porabe finančnih
sredstev. Zgrajen je bil data warehouse DWH DAK za hrambo DAK stanj prevedenih na SID. 2) Zgrajena je nova baza za zajem in hrambo
SRDAP podatkov. Vsi podatki iz stare baze so bili preneseni v novo. Pri tem so bili podatki prekontrolirani in prevedeni na SID. 3) Zajem Mobrazcev ZZZS je moderniziran, zato je bil med ZZZS in SURS podpisan nov tehnični protokol. 4) Na SID so bili prevedeni tudi vsi podatki, ki
predstavljajo vir za SRDAP ali DAK (bolniške odsotnosti, porodniške odsotnosti, 5) Za integracijo podatkov je poskrbljeno s pomočjo
aplikacije Datally, ki zaenkrat služi pregledovanju podatkov SRDAP in podatkov nekaterih virov.
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1522-19-0010 - Izboljšanje kvalitete indeksa inflacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zasledovanje enega od ciljev srednjeročnega programa statističnih raziskovanj (2018-2022), in sicer na področju izkoriščenja
priložnosti masovnih podatkov, kjer bi že pridobljene izkušnje nadgradili z novimi znanji in metodološkim razvojem. S spletnim strganjem
podatkov bi skrajšali čas zbiranja podatkov, razširili zajem podatkov, s čimer bi izboljšali kakovost indeksa inflacije, razvita orodja pa bi lahko
uporabili tudi za zbiranje podatkov drugih proizvodnih skupin v ECOICOP klasifikaciji znotraj HICŽP in ICŽP. Cilj projekta je izboljšati kvaliteto
indeksa inflacije. Izboljšal se bo nadzor nad spletnim strganjem podatkov, saj bomo uporabljali svoja custom-made orodja, ki jih bo možno
modificirati (opustili bomo uporabo generičnega licenčnega orodja). Avtomatizirana bo klasifikacija postrganih podatkov računalniške opreme v
ustrezne ECOCIOP skupine in segmente. Zajem podatkov za izračun indeksa bo večji kot je trenutno (za prilagajanje kvalitete tehničnih izdelkov,
QA, bo uporabljena najbolj primerna metoda). Poleg naštetega je cilj projekta tudi zamenjava ročnega zbiranja podatkov o letalskih prevozih in
počitniških paketih s spletnih strani ponudnikov z avtomatiziranim spletnim strganjem. Preverili bomo tudi primernost uporabe multilateralnih
metod na naših postrganih podatkih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 31.12.2020. Pri projektu aktivnosti potekajo v skladu z načrtom, odstopanj ni. V sklopu prvega cilja projekta, ki je
nadgradnja metodologije in se nanaša na podatke o računalniški opremi, se projekt izvaja v skladu z zastavljeno časovnico in cilji. Končali smo
orodje za avtomatsko zbiranje podatkov o računalniški opremi ter pripravili vso potrebno dokumentacijo. Pripravili in nadgradili smo tudi orodje
za klasifikacijo postrganih podatkov računalniške opreme. Orodje je v zaključni fazi testiranja in analize rezultatov. Dobro klasificirani podatki so
namreč predpogoj za testiranje multilateralnih metod računanja indeksov in metod prilagajanja kvalitete, kar je del prvega cilja projekta.
V sklopu drugega cilja projekta, ki se nanaša na strganje cen letalskih kart in počitniških paketov smo pripravili orodje za avtomatsko zbiranje
podatkov o letalskih prevozih s spletnih strani. V okviru te aktivnosti smo naleteli na omejitve na strani spletnih ponudnikov in se zaenkrat
orodja za avtomatsko zbiranje podatkov o letalskih prevozih ne bo uporabljalo. V okviru strganja cen počitniških paketov so zaenkrat
pripravljeni tudi prototipi programov za strganje cen za določene ponudnike počitnic, nekaj pa jih je še v pripravi. Tudi v sklopu drugega cilja se
aktivnosti izvajajo v skladu z zastavljeno časovnico in cilji.

1522-19-0011 - Ankete o poslovnih tendencah in potrošnikih 19/20
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Raziskovanje se izvaja s poenotenim vprašalnikom, na podlagi poenotene metodologije in z enako periodiko, kakor jo izvajajo v državah članicah
EU. Področje poslovnih tendenc in mnenje potrošnikov sodi v pristojnost Evropske komisije, ki tudi sofinancira in koordinira izvajanje
harmoniziranega progama Poslovne tendence in mnenje potrošnikov. Namen raziskovanja je zbiranje informacij o trenutnem stanju glavnih
ekonomskih kazalnikov ter ocen njihovega gibanja v naslednjih mesecih na področjih predelovalnih dejavnostih, trgovine na drobno,
gradbeništva, storitvenih dejavnosti in med potrošniki. Cilj je izračun kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno,
gradbeništvu, storitvenih dejavnostih, kazalnika zaupanja potrošnikov ter gospodarske klime.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 30.4.2020. Namen raziskovanja je zbiranje informacij o trenutnem stanju glavnih ekonomskih kazalnikov ter ocen njihovega
gibanja v naslednjih mesecih na področjih predelovalnih dejavnostih, trgovine na drobno, gradbeništva, storitvenih dejavnosti in med
potrošniki. Periodika raziskovanja je mesečna, ob četrtletju in polletju je vprašalnik obsežnejši. Skladno z načrtom v pogodbi, raziskovanje
poteka s poenotenim vprašalnikom in na podlagi poenotene metodologije. Aktivnosti iz prejšnjega obdobja se nadaljujejo. Večjih odstopanj ni.

1522-19-0012 - Večnamenska statistika in povečanje učinkovitosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt predstavlja nadaljevanje projekta Big Data Pilots I, ki se je izvajal od januarja 2016 do maja 2018 z namenom pripraviti ESS na vključevanje
alternativnih virov podatkov (t.i. Big data) v produkcijo uradnih statistik. Glede na naravo in raznolikost alternativnih virov podatkov smo v
predhodnem projektu preučili vidike dostopa do podatkov, razvili metodologije za statistično obdelavo podatkov, preučili pogoje dostopa in
uporabe, obravnavali kakovost podatkov in tehnologije za obdelavo podatkov ter izračunali pilotne statistike. Glavni cilj projekta je uvedba
alternativnih virov podatkov v produkcijo uradne statistike na nivoju ESS. Rezultati prejšnjega projekta so pokazali, da se prehod v produkcijo
lahko izvede za več alternativnih virov podatkov v različnih statističnih domenah, vendar še ne za vse. Obstaja še nekaj drugih potencialno
pomembnih virov podatkov, ki še niso bili obravnavani, zato je potrebno nadaljevati z raziskavami in nadaljevati z razvojem na področju kvalitete
podatkov, statistične metodologije, standardnih procesov in arhitektur ter skupnem razvoju in uporabi IT rešitev in infrastrukture. SURS bo
sodeloval pri dveh delovnih paketih, in sicer pri implementaciji podatkov prostih delovnih mest, objavljenih na zaposlitvenih portalih in spletnih
mestih podjetij v statistično produkcijo, in v pilotnem delovnem paketu za uvajanje podatkov finančnih transakcij. . SURS v konzorciju sodeluje
z 28 partnerji, koordinator projekta je Statistični urad Nizozemske. Ocenjena vrednost projekta za SURS je 54.706,07 EUR, od tega bo 49.235,46
EUR (90%) sofinanciranih z evropskimi sredstvi. SURS-ova udeležba predstavlja 2% vrednosti celotne pogodbe.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo zaključil 31.12.2020. SURS sodeluje pri dveh delovnih paketih.
Področje finančnih transakcij (WPG):
V skladu s cilji granta smo dobro spoznali področje finančnih transakcij, opredelili sam pojem in možne vrste podatkov. Identificirani so bili
potencialni upravljavci podatkov o finančnih transakcijah, prav tako je bil z njimi vzpostavljen stik z namenom pridobitve podatkov. Na podlagi
pridobljenih informacij smo opredelili možne ovire povezane s pridobitvijo podatkov. S pomočjo rezultatov ankete so bile identificirane notranje
potrebe in statistična področja s potencialom uporabe podatkov o finančnih transakcijah. Pripravljeno je bilo tudi vmesno poročilo, v katerem je
združeno dosedanje delo vseh sodelujočih držav. Celotno delo na grantu poteka v skladu s zadano časovnico in brez preseganja predvidenih
stroškov.

1522-19-0013 - Izboljšanje kakovosti kratkoročnih statistik
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predvidoma z letom 2021 v veljavo vstopa splošna implementacijska uredba FRIBS (GIA), ki prinaša kar nekaj novosti tudi na področju
kratkoročnih poslovnih statistik (STS). FRIBS je nova zakonodaja na področju poslovnih statistik, ki zajema tako kratkoročne poslovne
statistike, kot tudi področja statistike zunanje trgovine, PRODCOM statistik, strukturne statistike, IKT in R&D statistike. V okviru granta želimo
doseči zahteve nove zakonodaje na tistih področjih kratkoročnih poslovnih statistik, kjer bodo spremembe največje in kjer zahtev za enkrat še ne
dosegamo. V okviru granta smo si tako zastavili naslednje cilje: razviti nove CREI statistike na področju gradbenih dovoljenj (začetek in konec
gradnje, delež praznih poslovnih nepremičnin), testirati in implementirati uvedbo statistične enote KAU (kind of activity unit) na področje
statistike trgovine in storitev (do sedaj je bila statistična enota v teh raziskovanjih podjetje) ter prilagoditi postopke obdelave in pripraviti serije
podatkov za področje četrtletne demografije podjetij, ki z novo zakonodajo prehaja v področje kratkoročnih poslovnih statistik.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.8.2019. V okviru projekta potekajo trije delovni paketi. Aktivnosti potekajo v skladu s časovnico, dodatnih stroškov
ali kakšnih tehničnih težav nismo zaznali.
WP1: Analizirali smo, kakšni podatki so na voljo na področju gradbenih dovoljenj ter se tudi že sestali s predstavniki MOP glede dostopnih
podatkov v Prostorskem informacijskem sistemu in se dogovorili, da bomo podatke za novi dve spremenljivki začeli redno prejemati v letu 2021.
WP 2: Analizirali smo kakovost podatkov, ki so trenutno na voljo na področju demografije podjetij, hkrati pa smo tudi že pripravili podatke za
leto 2015, kar je v skladu s časovnico, ki smo si jo zastavili.
WP 3: Pri izvajanju aktivnosti pri tem delovnem paketu smo imeli največ težav, saj je predvsem metodološki., Znotraj obeh področij (trgovina in
storitve) smo sicer določili vzorec pripravljen na podlagi statistične enote LKAU, a se je pojavilo vprašanje na kak način vzdrževati pravilno
razmerje med sekundarnimi dejavnostmi posameznega podjetja skozi leta. V pomoč nam je sicer nemška praksa, kjer so se odločili za individualen
pristop k podjetjem in na mero pripravljen mesečni vprašalnik, saj drugače ni mogoče oceniti posameznega LKAU tako z vidika prihodka kot tudi
z vidika števila zaposlenih, drugega vira (administrativnega ali statističnega)namreč ni na voljo.

1522-19-0014 - Zbiranje podatkov o pariteti kupne moči 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izračun podatkov o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) in relativnih ravneh cen.
Je prikaz mednarodno primerljivih podatkov o bruto domačih proizvodih na prebivalca in podatkov o dejanski individualni potrošnji na
prebivalca ter mednarodna primerjava ravni cen in cenovne konvergence. Raziskovanja, v katerih spremljamo cene proizvodov in storitev za
končno potrošnjo gospodinjstev, so razdeljena v več obsežnih sklopov raziskovanj: - Proizvodi in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev Investicijski proizvodi - Preostale raziskave - "Najemnine" in "BDP v nacionalni valuti" "Plače", "Zdravstvo". Pri izvajanju nalog projekta
sodelujoči statistični uradi sledijo Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES), št. 1445/2007, z dne 11. decembra 2007, o določitvi skupnih pravil
za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihovo izračunavanje in diseminacijo, ter metodološkemu priročniku o PKM
in navodilih, ki jih posreduje Eurostat.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt smo začeli izvajati šele 1.11.2019. V letu 2019 so zato potekale šele uvodne aktivnosti.

1522-19-0015 - Modul Nezgode pri delu in druge zdravstvene težave
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Glavni namen projekta je v sklopu rednega raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo izvesti priložnostni modul o nezgodah pri delu in
drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah. Priložnostni modul se bo izvaja v vseh državah članicah EU na podlagi izvedbene uredbe
komisije (EU) 2018/1709, z dne 13. novembra 2018. Cilj projekta je zbrati točne in mednarodno primerljive podatke o nezgodah pri delu in z delom
povezanih zdravstvenih težavah (o številu in vrstah nezgod in zdravstvenih težav, delu, povezanim z nezgodami in zdravstvenimi težavami,
odsotnosti z dela zaradi nezgod in zdravstvenih težav) .
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.9.2019. Projekt poteka v skladu s predvideno časovnico in v okviru planiranih finančnih okvirjev.
V letu 2019 so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- preučevanje uredb, spremenljivk v modulu in pojasnil,
- priprava vprašalnika,
- priprava metodoloških pojasnil,
- priprava na terensko zbiranje,
- koordinacija.

1522-19-0016 - Raziskovanje "Osebna varnost v zasebnem okolju"
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati šele 1.1.2020.

1522-19-0017 - Evropske statistične igre 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je glavni proizvajalec in koordinator državne statistike v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je med
drugim tudi premostiti vrzel med statističnimi podatki in deli družbe, ki nimajo strokovne potrebe po statistiki in jih ti podatki ne zanimajo. Med
temi je nekaj uporabniških skupin kot so splošna javnost, srednješolci, osnovnošolci, itn., ki se obstoja uradnih statističnih podatkov in
njihovega pomena sploh ne zavedajo. Projekt "Evropske statistične igre 2020" daje SURS-u dragoceno priložnost za izboljšanje prepoznavnosti

Stran 30 od 37

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

uradne statistike med temi uporabniki. Poleg tega jim bo udejstvovanje v tekmovanju pomagalo pridobiti nova znanja in veščine za razumevanje
in razlago statistik. S tem projektom bo SURS prispeval k skupnemu cilju EU za posodobitev komunikacije in širjenja skupne evropske statistike.
Cilj projekta je doseči čim večje število prijav na tekmovanje in uspešno izvesti tekmovanje na nacionalni ravni.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.7.2019. Pri izvedbi projekta zaenkrat ni bilo nobenih odstopanj, ki bi posledično vplivale na povečanje stroškov ali
neizvedbo aktivnosti.
Od začetka projekta poteka priprava promocijskih aktivnosti in promocijskega materiala, in sicer:
- v avgustu smo pripravili promocijsko zgibanko o tekmovanju,
- v oktobru sta bila lansirana 2 promocijska videa (en za dijake, en za mentorje), s katerimi spodbujamo ciljne skupine k sodelovanju na
tekmovanju,
- v teku je izdelava promocijskih plakatov, ki bodo nagovarjali dijake k prijavi na tekmovanje; v drugi polovici decembra bodo razstavljeni na
lokacijah v Ljubljani in Mariboru, kjer se zadržuje srednješolska mladina.
Promocijske aktivnosti smo aktivno začeli izvajati v mesecu avgustu:
- predstavitev tekmovanja na študijskih skupinah učiteljev (geografija, matematika),
- v sodelovanju s podizvajalcem smo izvedli 7 seminarjev za učitelje Statistična pismenost in 3. Evropske statistične igre (nov.–dec. 2019),
- promocijske aktivnosti s plačano promocijo izvajamo tudi na SURS profilih na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter), kjer širimo informacije
med ciljne skupine in jih spodbujamo k prijavam na tekmovanje.
V sodelovanju s podizvajalcem je bila izvedena tudi priprava in evalvacija nalog za tekmovanje.

1522-19-0018 - Implementacija posodobljenega sistema Intrastat
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati dne 1.11.2019. V letu 2019 so potekale uvodne aktivnosti.

1522-19-0019 - Viri in metode ocenjevanja regionalnih računov
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.10.2019 in poteka po terminskem načrtu. Cilj prvega tromesečja je bil pripraviti strukturo popisa in pričeti s pisanjem
vsebine. V tem obdobju je potekalo načrtovanje osnutka vsebine standardiziranih poglavij ter poglavja dodatnih vsebin, ki niso predvidena v
Eurostatovem predlogu popisa virov in metod. Za dosego tega cilja smo izvedli študijo trenutnih vsebin za pripravo ocen posameznih področjih
regionalnih računov (bruto dodana vrednost, računi gospodinjstev, bruto investicije v osnovna sredstva), analizirali postopek izračuna ocen in
raziskali se dobre prakse držav, ki so že pripravile popis virov in metod.

1522-19-0020 - Popis kmetijskih gospodarstev 2020
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je začel izvajati 1.9.2019. Prvi mejnik za spremljanje poteka projekta je določen na 5. marec 2020, ko se zaključi prva faza aktivnosti, ki
vključuje priprave na izvedbo popisa kmetijstva (preučitev metodologije, preučitev obveznosti glede na zakonske zahteve, priprava načrta
izvedbe, analiza administartivnih virov podatkov ipd.). V letu 2019 potekajo načrtovane pripravljalne aktivnosti po zastavljenem načrtu.

1522-11-S003 - Infrastruktura SURS
Opis skupine projektov
Infrastruktura SURS - zagotvaljanje delovanja informacijskega sistema.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

428.900,00

536.761,62

536.761,62

125,14

Neposredni učinki
C0108 - Vzdrževanje osnovnih sredstev in informacijsko-tehnološke podpore za statistične procese
Prispeva k rezultatu: C2188 - 100% izvedba rednih statističnih raziskovanj
Opis neposrednega učinka
Cilj je zagotavljanje infrastrukture in tehnologije ter informacijskih rešitev in storitev za izvajanje poslovnega statističnega procesa. SURS bo s
ciljem tekočega zagotavljanje visoke razpoložljivosti in hitre odzivnosti potrebne informacijske infrastrukture ter tehnologije v podporo
učinkoviti informatizaciji in kakovostnemu izvajanju celotnega statističnega procesa sledil naslednjim projektnim ciljem: - učinkovitemu razvoju
in uvajanju mednarodno primerljivih, modularnih in procesno orientiranih informacijskih rešitev; - zagotavljanju optimalne informacijske
infrastrukture ter tehnologije v skladu s potrebami in tehnološkimi trendi po principu koristi/stroški; - pospešenemu uvajanju elektronskega
poročanja, vključno s ponudbo spletnega poročanja (CAWI); - standardizaciji procesov, postopkov in vhodnih baz podatkov; - razvoju
podatkovnih skladišč; - uporabi odprtokodnih orodij in rešitev; - podpori novim diseminacijskim kanalom komuniciranja z uporabniki. Pri tem bo
stalno zagotavljal kompetenten in profesionalen razvoj in podporo pri delovanju informacijskih rešitev skozi njihov celoten življenjski cikel s
ciljem maksimalnega zadovoljstva notranjih in zunanjih uporabnikov celotnega informacijskega sistema in storitev SURS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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V sklopu državnega projekta Reorganizacije informatike v državni upravi, v okviru katerega je Ministrstvo za javno upravo postalo novi
upravljavec skupne informacijsko komunikacijske infrastrukture, je SURS nanj prenesel v upravljanje določeno informacijsko infrastrukturo. Za
SURS je zelo pomembno, da MJU poskrbi za redno vzdrževanje in zamenjava stare in/ali neuporabne strojne in programske IT opreme za
zagotavljanje nemotenega delovanje informacijskega sistema SURS in njegovega celotnega izvajanja statističnih procesov. Na SURS pa
se nadaljuje razvoj informacijske varnosti. Spremembe ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih je slonela obstoječa ureditev tega področja;
nastale pa so zaradi izboljšanja informacijske varnosti SURS tako, da je le ta skladna s skupnim okvirjem informacijske varnosti ESS. SURS je že v
lanskem letu, kot eden izmed prvih v ESS, pridobil potrdilo, da je uspešno prestal certifikacijski pregled informacijske varnosti. V letu 2019 je
izvajal sistem notranje presoje informacijske varnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Delujoča strojna in programska IT oprema so ključne za delujoč informacijski sistem SURS je, kar je tudi predpogoj za izvajanje celotnega
statističnega procesa in doseganju cilja pravočasnih in kakovostno izpolnjenih nalog, predvidenih v Letnem programu statističnih raziskovanj.
V veliki meri je izvedba oziroma realizacija odvisna predvsem od delovanja zunanjega izvajalca MJU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06099 Zanesljivost delovanja informacijskega sistema v okviru
poslovnega časa

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

99,23

2012 99,04

99,19

2013 99,20

99,28

2014 99,30

99,32

2015 99,35

99,32

2016 99,36

99,36

2017 99,40

99,40

2018 99,45

99,45

2019 99,45

99,99

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06099 Zanesljivost delovanja informacijskega sistema v
okviru poslovnega časa"
V 2019 smo zaznali le eno prekinitev (estat, intrastat) delovanja informacijskega sistema, dosežena vrednost je tako 99,99 %.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Z rednim vzdrževanjem in po potrebi zamenjavo stare in neuporabne strojne in programske IT opreme je zagotovljeno nemoteno delovanje SURS-a.
I06099 Le z delujočo strojno in programsko opremo je možno, da informacijski sistem na SURS-u deluje, kar pa je tudi predpogoj za doseganje cilja
pravočasnega in kakovostnega izpolnjevanja vseh nalog SURS-a, ki so predvidene v Letnem programu statističnih raziskovanj.

Obrazložitev projektov
1522-18-0001 - Informatizacija 2019-2021 in druga OS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Za izvedbo t.i. projekta Reorganizacija informatike v državni upravi, je Ministrstvo za javno upravo postalo novi upravljavec skupne
informacijsko komunikacijske infrastrukture. Z dnem 1. 1. 2017, je vstopilo v vsa pravna razmerja, povezana z informacijsko komunikacijsko
infrastrukturo, ter v zvezi s tem premoženjem prevzelo obveznosti, usklajene s Statističnim uradom Republike Slovenije. Posledično je bila že v
začetku leta 2017 pripravljena novelacija IP za projekt 1522-16-0001 - Informatizacija 2016-2018 in druga OS, s čimer se je, zaradi prenesenih
sredstev na MJU, zmanjšana izhodiščna vrednost prejšnjega tovrstnega projekta. Določene investicije so zaradi specifike delovanja ostale v
upravljanju SURS-a. To vključuje nakup in razvoj specifične programske opreme in nakup strojne opreme ter drugih osnovnih sredstev, ki so
potrebna za nemoteno delovanje Statističnega urada RS, zaradi česar odpiramo za obdobje 2019 do 2021 nov projekt z nazivom Informatizacija
2019 - 2021 in druga OS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt poteka v skladu s planom. V letu 2019 so bili izvedeni nakupi in razvoj nekatere specifične programske in strojne opreme ter druga
osnovna sredstva, ki omogočajo nemoteno delovanje urada. V naslednjih letih bo nujna posodobitev in prenova zbiranja, s tem pa povezane
prilagoditve licenčne in nelicenčne programske opreme.

1522-18-0016 - Dodelitev služnostne pravice na zemljiščih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, Matična št. 5854814000 izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi
pri nepremičnini: katastrska občina 2677 PRULE parcela 43/2 (ID 4643482) in nepremičnini: katastrska občina 2677 PRULE parcela 43/4 (ID
2796443) vknjiži trajna stvarna služnost hoje in vožnje z vsemi vozili, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine katastrska občina 2677
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PRULE parcela 43/7 (ID 3153108).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 ni bilo sprememb.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
/
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
/
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Konto 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stanje na dan 31.12.2019 je 1.674.927 EUR, stanje na dan 31.12.2018 je bilo 747.274
EUR
Sprememba se nanaša na nakup naprav (378,88 EUR), sredstev za zveze (11.112,58 EUR), laboratorijske opreme (299,00 EUR), računalnikov (34,00
EUR), pohištva (863.062,70 EUR), druge opreme (6.811,20 EUR), drobnega inventarja (27.985,00 EUR) in drugih OOS (17.969,27 EUR).
Konto 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stanje na dan 31.12.2019 je 1.515.433 EUR, stanje na dan
31.12.2018 je bilo 673.072 EUR. Sprememba se nanaša na amortizacijo (23.691,70 EUR), popravek vrednosti laboratorijske opreme (299,00 EUR),
popravek vrednosti računalnikov (34,00EUR), popravek vrednosti pohištva (789.346,88 EUR), popravek vrednosti druge opreme (1.004,27 EUR)
in popravek vrednosti drobnega inventarja (27.985,00 EUR).
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
/
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
SURS je imel na dan 31.12.2019 naslednje neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31.12.2019:
- dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 25 EUR, in sicer terjatve iz poslovanja do zaposlene (vračilo preveč izplačanih stroškov prevoza na
delo in iz dela);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v skupni višini 354 EUR, od tega 152 EUR za terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo
stroškov dela za udeležbo zaposlene kot sodnice porotnice na sodišču, in 202 EUR za tertajet do Biotehniške fakultete za pripravo
mikropodatkov in vzorcev za raziskovalce (nakazilo s strani Biotehniške fakultete je bilo izvršeno dne 6.2.2020);
- druge kratkoročne terjatve v skupni višini 19.586 EUR, in sicer 14.594 EUR za terjatve iz naslova boleznin za mesec november 2019 (obračunane
pri plači 12/2019), nakazilo s strani ZZZS je bilo prejeto dne 29.1.2020, 312 EUR za terjatev do zaposlenega iz naslova preveč obračunanih in
izplačanih plač, s katerim je sklenjen Dogovor o obročnem odplačevanju za vračilo preveč izplačanih stroškov prevoza na delo in iz dela, in 4.680
EUR za terjatev do Adrie Airways d.d. v stečaju, prijavljene v stečajno maso.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
SURS je imel na dan 31.12.2019 naslednje neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2019:
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 700.715 EUR, iz naslova nastalih obveznosti v letu 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020: plače,
prispevki in davki za december 2019 ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 144.332 EUR za blago in storitve ter nakup licenc in telefona, katerih obveznosti so nastale v
letu 2019 in zapadejo v plačilo v letu 2020;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 124.191 EUR, iz naslova podjemnih pogodb, prispevkov in davkov ter obveznosti za DDV
in druge kratkoročne obveznosti, ki so nastale v letu 2019 in zapadejo v plačilo v letu 2020;
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 1.849 EUR, iz naslova kratkoročnih obveznosti do NPU in PPU občine, ki so nastale v
letu 2019 in zapadejo v plačilo v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Statistični urad Republike Slovenije
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Statistični urad Republike Slovenije

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Skupna notranje revizijska služba je v začetku leta 2019 pregledala poslovanje
Statističnega urada RS za leti 2017 in 2018, in sicer na področju internih aktov, kadrovskega in finančnega poslovanja ter
javnega naročanja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev so izvedli vodje naslednjih organizacijskih enot in področij:
Služba za finančno in upravno poslovanje, Služba za pravne in kadrovske zadeve, Sektor za zbiranje podatkov, Sektor za
informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, Sektor za procese in komuniciranje ter Sektorja za okoljske statistike.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Revizija Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije 2018 s strani Računskega sodišča, pri čemer je bil del
vzorca izbran tudi za Statistični urad RS.

V/Na
Statistični urad Republike Slovenije

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
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b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Skupna notranje revizijska služba
sedež: Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
matična št: 1590146000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Kontinuirano spremljanje učinkovitosti porabe kadrovskih, finančnih in tehničnih virov.
- Izvajanje sistema notranje presoje informacijske varnosti. Pridobitev certifikata informacijske varnosti v skladu s smernicami
ESS IT Framework.
- Strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Neustrezni in/ali nezadostni kadrovski in finančni viri. Predvideni ukrepi: zaradi nizkega kadrovskega načrta, je ključna sprotna
kontrola učinkovitosti kadrovskih virov ter vzdrževanje zadostnega števila zaposlenih za izvajanje dejavnosti. Aktivno
spremljanje in prijavljanje na mednarodne razpise za izvajanje t.i. grantov, študijskih obiskov in projektov bilateralne tehnične
pomoči za pridobitev EU sredstev.
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- Neustrezna zahtevnost delovnih mest glede na statistične razvojne potrebe. Predvideni ukrepi: prilagoditev sistematizacije
delovnih mest poslovnim potrebam in razvojnim izzivom.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Bojan Nastav

Datum podpisa predstojnika:
3.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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