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Zakaj rabimo podatke? 

• Odločitve – posledice. 

• Načrtovanje – merjenje.    

• Spremljanje soodvisnost sistemov. 

 

• Posledice takoj in/ali v prihodnosti – vpliv 

na sedanjo in prihodnje generacije. 

 

 



Kako „nastanejo“ statistični 

podatki? 
Splošni procesni model SURS: 
• Analiza potreb in zahtev 

• Načrtovanje in priprava statističnega raziskovanja 

• Izbor enot 

• Zbiranje podatkov 

• Statistična obdelava podatkov 

• Analiza podatkov 

• Izkazovanje in hramba statističnih podatkov 

• Dokumentiranje in evalvacija 

 

 



Potrebe in zahteve 

• Nacionalne; splošna javnost, študenti, 

raziskovalni inštituti, ministrstva, 

agencije… 

• Mednarodne; Eurostat, OECD/IEA, 

Združeni narodi. 

 

• Podatki že na voljo? 

• Če ne – koga lahko vprašamo? 



Zbiranje podatkov 

• Enkrat za več namenov-sodelovanje: 

– manjše obremenitve poročevalcev,  

– usklajeni podatki. 

 

• Administrativni viri (npr. EPOS - 

Informacijski portal MzI).  

• Vprašalniki, ankete.  

 



Idealno:  

polni zajem, popolni odgovor, podatki 

kakovostni za takojšnjo uporabo… 

 

Realno: potrebna statistična  

obdelava (združevanje različnih virov, 

vstavljanje manjkajočih podatkov, 

uteževanje podatkov). 

Statistična obdelava podatkov 



Izkazovanje podatkov 

• Koledar objav. 

• Novica + podrobnejše tabele v 

informacijskem portalu SI-STAT. 

• Naročilo na objave in tabele. 

• Dostopni vsem istočasno in brezplačno. 

• Hkrati posredovani na Eurostat, OECD, 

IEA – mednarodne primerjave. 



Kaj vam ponuja SURS v 2015? 















Kje najdete podatke? 

• SURS:  

– http://www.stat.si/; tabele, grafi, infografike, 

besedni oblaki, publikacije (pdf, e-knjige) 

– Tiskane publikacije (področne, medpodročne; 

Trajnostni razvoj, Okolje, energetika in 

transport) 

• Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 

• IEA: http://www.iea.org/statistics/ 
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Statistična pismenost  

• Podatki predstavljeni na razumljiv način 

(komentarji, preproste tabele, vizualizacije, 

grafična podoba, nova spletna stran). 

• Izobraževanje (predstavitve na šolah, 

knjižnicah, prispevki, predstavitve, pomoč 

pri interpretaciji podatkov, metapodatki). 

• Vloga šolskega sistema in univerz!  

 



Zaključna misel 

Statistična pismenost pomeni biti sposoben 

razumeti in kritično oceniti statistične 

podatke, ki prodirajo v naše vsakdanje 

življenje, ter znati ceniti prispevek, ki ga 

statistično razmišljanje lahko ima v javnem 

in zasebnem življenju, v poklicnih in osebnih 

odločitvah. 
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