
Porocilo o razvoju / Metodološki listi – Bruto domaci izdatkI za raziskovalno-razvojno dejavnost 

 
 

 

 
 

1 

 

BRUTO DOMACI IZDATKI ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNO DEJAVNOST  
Kontaktni osebi na UMAR: mag. Ana Vidrih, dr. Metka Stare 

PODROCJE RAZVOJA Ucinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta – Raziskave, razvoj, inovacije in uporaba 
IKT 

OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Bruto domaci izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so opredeljeni kot izdatki za RRD, ki se nanašajo na 
izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. RRD je opredeljena kot temeljno 
raziskovanje, aplikativno raziskovanje in eksperimentalni razvoj. Bruto domaci izdatki za RRD zajemajo notranje (tekoci 
in investicijski stroški) izdatke poslovnega, vladnega, visokošolskega in zasebnega nepridobitnega sektorja za izvajanje 
RRD; v agregat so vkljuceni tudi viri iz tujine, ki so namenjeni za izvajanje RRD v Sloveniji.  
 

Podrobnejša metodološka pojasnila: 

− OECD: Frascati Manual, 1993, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental        
Development; OECD: Frascati Manual, 2002, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development 

− SURS: Statisticne informacije. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija. Raziskovalno-razvojna dejavnost. 

 

Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv. Statisticno spremljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti 
Slovenije je bilo leta 1993 usklajeno z OECD metodologijo Frascati.  

 

Nacin prikaza: Agregatno, po virih financiranja (poslovni, vladni, visokošolski, zasebni nepridobitni sektor ter tujina), po 
sektorjih izvedbe (poslovni, vladni, visokošolski ter zasebni nepridobitni sektor) in vrsti stroškov.  

 

Merska enota: % BDP 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): SURS (Statisticne informacije. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija. Raziskovalno-
razvojna dejavnost. 
 
Kontaktna oseba:  Metka Medvešek 
 
Frekvenca objavljanja: letno 
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RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

1993 – 2005 (v letih 1993 – 1995 so podatki precenjeni zaradi napake v številu raziskovalcev visokošolskega sektorja, 
izraženega v ekvivalentu polne zaposlenosti; njihove celotne bruto place so bile vštete v bruto domace izdatke za RRD in 
ne samo del bruto plac, ki je izhajal iz opravljanja RRD) 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah ter skupaj); vir: Eurostat. 
 


