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Statistični svet Republike Slovenije

Je obravnaval Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 
na svoji dopisni seji v času od 23. 4. 2020 do 7. 5. 2020

in sprejel naslednji

SKLEP

»Statistični svet Republike Slovenije se je seznanil s  
Poročilom o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019  

na svoji dopisni seji pod točko 1.«

 
 Dr. Anuška Ferligoj
 predsednica Statističnega sveta RS
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Državni statistiki smo tudi v letu 2019 izvedli vsa v letnem 
programu načrtovana raziskovanja in hkrati v njih sledili 

tudi ambicioznim ciljem, viziji in poslanstvu, postavljenim v 
srednjeročnem programu za obdobje 2018–2022. Tudi v 2019 

opravljeno delo je bilo preobsežno, da bi poročali  o vsem, zato tudi 
tokrat predstavljamo samo tiste dosežke, opravljeno delo in mejnike, 

ki so bili v tem letu še posebno pomembni, da smo lahko učinkovito 
opravili vse zadane naloge.

V letu 2019 smo obeležili  75-letnico Statističnega urada Republike 
Slovenije – SURS. Osrednji dogodek ob tej priložnosti je bila razstava 

infografik na Krakovskem nasipu v Ljubljani z naslovom Statistično gledano, 
za katero smo izbrali nekaj statistično zapisanih zgodb o Sloveniji in njenih 

prebivalcih. Za to razstavo v celoti je SURS prejel priznanje Brumen za 
odlično slovensko oblikovanje. Še naprej smo na različne načine spodbujali 

zanimanje za statistiko med mladimi. Ti so svoje znanje iz  statistične pismenosti 
in poznavanje statistike spet lahko pokazali na Evropskih statističnih igrah. Da 

statistiki nismo suhoparni in dolgočasni, so naši obiskovalci lahko spoznali tudi ob 
Dnevu odprtih vrat, ko smo jih popeljali skozi naš delovni proces.

Statistične postopke nenehno optimiziramo, nenehno se prilagajamo novim procesom 
globalizacije, digitalizacije in izzivom sodobne družbe, predvsem pa novim potrebam. 

Intenzivno se ukvarjamo z novimi podatkovnimi viri, s t. i. masovnimi podatki, proučujemo 
možnosti za njihovo uporabo tudi v državni statistiki in v zvezi s tem smo naredili vidne 

in pomembne premike. Še naprej razvijamo informacijsko varnost, saj se zavedamo svoje 
odgovornosti do dajalcev podatkov. Tem skušamo breme statističnega poročanja še bolj 

zmanjšati, tudi tako, da postopoma uvajamo elektronsko sporočanje podatkov, ne samo v 
podjetjih, temveč tudi pri posameznikih. Vse to velja tudi za leto 2019.

Zavedamo se, da k našim dosežkom veliko pripomorejo naši dajalci podatkov, vsi posamezniki, 
gospodinjstva in podjetja, ki so nam naklonjeni, ki so odzivni in razumejo naše potrebe po 

posredovanju podatkov. Vsem naštetim se še posebej zahvaljujem za zaupanje. Trudimo se, da 
njihovo zaupanje upravičimo tako, da delamo še bolje, da še z večjim navdušenjem delimo objave, se 

spopadamo z novimi izzivi in iščemo načine, da bi naredili statistiko dostopno in zanimivo za vse naše 
uporabnike. 

Hvala tudi vsem državnim statistikom, ki vse leto neumorno zbirajo, pripravljajo in objavljajo podatke. 
Sledijo novemu znanju in skupaj ustvarjajo nove presežke. Hvala pa tudi našim sodelavcem anketarjem, ki 

so naša živa vez s prebivalci in prebivalkami Slovenije, včasih njihov prvi stik s statistiko, in prav njim gre tudi 
zahvala, da znajo in zmorejo ljudem pojasniti, zakaj smo poiskali ravno njih. Hvala tudi vsem našim partnerjem 

na različnih ravneh, ki sodelujejo z nami pri soustvarjanju uspehov državne statistike. 

Hvala vsem vam, dragi sodelavci, ki ste v letu 2019 vsak na svojem delovnem mestu prispevali svoj delež, da 
smo uresničili naloge iz našega Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019, in sodelovali pri doseganju 

naših skupnih ciljev.

 Tomaž Smrekar

 v. d. generalnega direktorja Statističnega urada RS

UVODNA BESEDA  
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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
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V prvem delu dokumenta poročamo predvsem o tistih 
v letu 2019 opravljenih nalogah, ki so za posamezno 
statistično področje pomenile še posebno pomemben 
razvojni dosežek (npr. v kakovosti, nadgraditvi 
podatkov,  v komunikaciji z dajalci in uporabniki 
podatkov). V LPSR 20191 je bilo vključenih 222 
rednih in 27 razvojnih raziskovanj. Državni statistiki 
(SURS2, BS in NIJZ) smo izvedli vse zadane naloge 
in rezultate skladno s koledarjem objav tudi objavili. 
Na spletni strani je bilo izdanih preko 700 statističnih 
objav, vse tudi v angleškem jeziku. Z njimi je državna 
statistika obveščala svoje uporabnike o rezultatih 
statističnih raziskovanj. 

Pri uresničevanju nalog iz omenjenega LPSR 
2019 smo državni statistiki  hkrati sledili tudi ciljem, 
zastavljenim v SPSR 2018–20223. Ti so razdeljeni 
v štiri prednostna področja: statistični podatki in 
storitve, podatkovni viri, zmogljivosti ter sodelovanje.

Izvajanje programa

1) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4559
2) https://www.stat.si/statweb
3) https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/SystemNatStat
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SURS je v 2019 opravil obsežno revizijo podatkov 
nacionalnih računov, ki je v večini držav članic EU 
potekala v tem letu v skladu s poenoteno evropsko 
revizijsko politiko. Ta predvideva večje revizije podatkov 
nacionalnih računov vsakih pet let. Pri običajnih 
revizijah podatkov nacionalnih računov se revidirajo 
podatki nekaj preteklih let in gre večinoma za rutinsko 
posodabljanje podatkov z dodatnimi podatkovnimi 
viri. Tokrat pa so bile revidirane celotne podatkovne 
vrste bruto domačega proizvoda (BDP), primanjkljaja 
in dolga sektorja država, sektorskih in regionalnih 
računov ter podatki vseh drugih makroekonomskih 
agregatov od leta 1995 dalje. Opravljenih je bilo veliko 
več revizijskih korakov kot običajno. Šlo je  za časovno 
usklajevanje politik revidiranja podatkov nacionalnih 
računov med  evropskimi državami, katerega namen 
je  zagotavljanje primerljivost podatkov med državami.

Večina revizijskih korakov je bila opravljena na 
podlagi rezultatov preverjanja kakovosti podatkov 
nacionalnih računov za administrativne namene (za 
določanje prispevka v proračun EU, ugotavljanje 
presežnega primanjkljaja in dolga države, določanje 
upravičenosti do evropskih sredstev), pri čemer je 
EK od držav članic  zahtevala, da izvedejo ukrepe 
za zagotovitev skladnosti ocen z metodološko 
podlago in za zagotovitev primerljivosti podatkov 
med državami. Za Slovenijo so na spremembo 
vrednosti ocen najbolj vplivale naslednje revizijske 
točke: vključitev sprememb zalog stoječega lesa 
(ocenjevanje proizvodnje lesa vzdrževanih gozdov že 
v času rasti, ne šele ob poseku), vključitev davka na 

Makroekonomsko	področje

dodano vrednost, ki državi ob prenehanju poslovanja 
proizvajalcev še ni bil plačan, popravki zaradi 
izločitve dobičkov in izgub iz lastnine zalog, popravki 
zaradi prilagoditve vrednotenja proizvodov za lastno 
porabo osnovnim cenam, preverjanje tržnosti in 
institucionalna sektorizacija pravnih oseb zasebnega 
prava.

Tudi BS je v 2019 izvedla večjo revizijo podatkov, 
ki se je usklajeno izvajala na področju statistik 
nefinančnih računov, finančnih računov ter plačilne 
bilance in mednarodnih naložb. Namen revizije v 
okviru statistike finančnih računov je bilo zmanjšanje 
nekonsistentnosti med finančnimi in nefinančnimi 
računi v sektorju gospodinjstev. Finančne transakcije 
gospodinjstev so bile prilagojene za obdobje 12 
let, pri čemer so se kumulativno povečale terjatve 
gospodinjstev do domačih in do tujine. Spremembe 
so vplivale tudi na stanja in transakcije v sektorjih 
nefinančnih družb in tujine ter so bile usklajene z 
revizijo plačilne bilance. Po opravljenih revizijah 
finančnih in nefinančnih računov za obdobje od 
2007 do 2018 je nekonsistentnost v vseh sektorjih na 
sprejemljivi ravni, ki je določena pod 2 % BDP.

Z revizijo podatkov se je v plačilni bilanci znižal 
presežek tekočega in kapitalskega računa ter povišal 
presežek finančnega računa. Posledično se je 
zmanjšala statistična napaka, ki je bila pred revizijo 
pretežno negativna, po reviziji pa je v nekaterih 
obdobjih negativna, v drugih pa pozitivna, kar lahko 
pomeni odsotnost sistematičnih napak.

Obsežna	revizija	statistike	nacionalnih	računov

Vrednosti ocen bruto domačega proizvoda v posameznih letih so se po reviziji v posameznih letih 
spremenile v razponu od -0,4 % do +0,6 %, v povprečju pa za 0,0 % BDP. Stopnje gospodarske rasti so 
se spremenile v razponu od -0,5 do +0,3 odstotne točke, v povprečju pa za 0,0 odstotne točke. 

Vrednosti ocen presežka/primanjkljaja sektorja država v posameznih letih pa so se po reviziji spremenile 
v razponu od -0,6 % do +0,04 %, v povprečju pa za 0,0 % BDP.
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Novosti	v	statistiki	nacionalnih	računov

V letu 2019 je SURS nadaljeval delo v zvezi z merjenjem 
ekonomsko-socialne neenakosti gospodinjstev v 
nacionalnih računih, ki temelji na povezovanju makro- in 
mikropodatkov. Ker so državni statistiki v zadnjih letih 
pridobili na tem področju veliko izkušenj in ker je bila 
razvita mednarodna metodologija,  bo SURS to nalogo, 
ki je bila do zdaj razvojna, z letom 2020  uvrstil med 
redne ter tako začel objavljati podatke s tega področja, 
in sicer s štiriletno periodiko.

Pri tabelah ponudbe in porabe je bil rok objavo 
podatkov skrajšan za šest mesecev;  tabele ponudbe in 
porabe za leto 2017 so bile zato objavljene v decembru 
2019.

Konec leta 2019 je bila prvič objavljena ocena 
vrednosti človeškega kapitala za Slovenijo (v 
okviru raziskovalnih prispevkov). Znanje, veščine 
in kompetence posameznika so za družbo izjemno 
pomembne, zato se krepijo prizadevanja, da bi se 
vrednost človeškega kapitala tudi statistično merila. 

V 2019 je bil zaključen dveletni projekt priprave 
metapodatkov, ki so vsebinsko in strukturno skladni 
s standardno predlogo ESS. Namen projekta je 
bila priprava metapodatkov,  skladnih in primerljivih 
na mednarodni ravni, za izmenjavo in diseminacijo 
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. Ker je večina držav 
članic pripravila metapodatke le za celotne nacionalne 
in regionalne račune, jih je tako objavil tudi Eurostat4.

V letu 2019 je BS pripravila publikacijo Finančni računi 
Slovenije 2013–2018, ki poleg podatkov in metodologije 
vsebuje tudi pregled finančnih računov posameznih 
sektorjev ter primerjavo z evrskim območjem.

V letu 2019 so bili prvič pripravljeni podatki četrtletnih 
finančnih računov za sektor država za obdobje 1999-
2003.

4)  https://ec.europa.eu/eurostat/data/database



    11   LPSR

Spremembe	v	statistiki	ekonomskih	odnosov	s	tujino

Predstavniki BS so bili aktivni pri  razvoju metodoloških 
podlag za pripravo dodatnih podatkov s področja 
neposrednih naložb. Ti naj bi vsebovali tako 
imenovane »greenfield« naložbe, prikaz vhodnih naložb 
po končnem lastništvu in končni destinaciji izhodnih 
neposrednih naložb. V okviru teh prizadevanj so bile 
opravljene delne prilagoditve poročil o neposrednih 
naložbah, ki veljajo pri poročanju podatkov za leto 2019 
in naprej.

Na področju podatkov o trgovanju z blagom po 
značilnostih podjetij je SURS dodal še prikaz teh 
podatkov, razčlenjenih po statističnih regijah.

K blagovni menjavi Slovenije so v letu 2018, podobno kot v prejšnjih letih, največ prispevala podjetja s 
sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvoz teh podjetij je predstavljal 27,0 % celotnega izvoza 
Slovenije, njihov uvoz pa 42,8 % vrednosti celotnega uvoza Slovenije.5

5)  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8401
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Finančno	posredništvo

V letu 2019 sta bili izdani dve dopolnitvi Navodila o 
poročanju monetarnih finančnih institucij. V juliju 
2019 objavljene spremembe se nanašajo na prenovo 
vsebine poročanja četrtletnih podatkov. V decembru 
2019 objavljene spremembe pa so vplivale na postavke 
v poročilu, ki se nanašajo na izkaz poslovnega izida 
ter na metodologijo za izdelavo rekapitulacije izkaza 
vseobsegajočega donosa. Zaradi prenovljenega 
Navodila o poročanju monetarnih finančnih institucij je 
bilo treba delno prilagoditi  zajem podatkov za pripravo 
poročil statistike bilance stanja za ECB.

Nadalje sta se v 2019 razvijala baza ESCB in register 
RIAD, ki vsebuje že okrog 10 milijonov poslovnih 
subjektov. Pri pripravi podrobnih kreditnih podatkov 
(AnaCredit), je bilo vzpostavljeno sporočanje podatkov o 
povezanih osebah. BS je marca 2019 v bazo AnaCredit 

(večnamenska podatkovna baza ESCB s podrobnimi 
podatki o kreditih in kreditnem tveganju za posojila, 
ki jih kreditne institucije odobrijo pravnim osebam) 
posredovala prve podatke za referenčne mesece od 
septembra 2018 dalje. V mesecih pred posredovanjem 
prvih poročil je bil z bankami izveden obsežen proces 
izboljševanja kakovosti podatkov, ki se stalno izvaja tudi 
ob rednih mesečnih produkcijah. 

Na področju četrtletnega poročanja lizinških družb 
je bil zaradi statusnega preoblikovanja družb, ki so 
zavezane za poročanje BS, spremenjen statistični 
vzorec obveznikov poročanja. V letu 2019 se je začela 
tudi sprememba navodil za zagotovitev dodatnih 
podatkov v statistični matriki za dodatne analize in 
potrebe operativnega in finančnega najema.



    13   LPSR

Novosti	na	področju	statistike	cen

SURS je v 2019 začel objavljati četrtletne podatke 
o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih 
nepremičnin za vse vrste stanovanjskih nepremičnin. 
Na voljo je časovna vrsta od 2010 naprej. Podatki o številu 
in vrednosti prodaje hiš in stanovanj, ki so jih prodala oz. 
kupila gospodinjstva v Sloveniji, dopolnjujejo indekse 
cen stanovanjskih nepremičnin in s tem omogočajo 
celovitejši prikaz razmer na nepremičninskem trgu. 

V 2019 je intenzivno pripravljal metodološke osnove 
in razvijal postopke za izračunavanje indeksov cen 
poslovnih nepremičnin.

Področje indeksov cen storitev pri proizvajalcih je 
bilo obogateno z objavljanjem podatkov za pet novih 

SURS	in	BS	sodelovala	pri	
racionalizaciji	statističnih	
raziskovanj

SURS je v letu 2019 zadnjič izvedel raziskovanje 
o lizinških podjetjih. V prihodnje bodo te podatke 
nadomestili podatki BS. Raziskovanje, ki ga izvaja BS, 
bo nekoliko dopolnjeno in bo tako lahko zadovoljilo tudi 
vse potrebe SURS po omenjenih podatkih.

storitvenih dejavnosti: za gostinske in nastanitvene 
dejavnosti, za dejavnost strežbe jedi in pijač,  za 
poslovanje z nepremičninami, za dajanje v najem in 
zakup ter za  dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 
potovanj in s potovanji povezane dejavnosti. V 2019 so 
bile pripravljene tudi metodološke osnove in vsi potrebni 
postopki za izračunavanje indeksov cen storitev še za 
novih pet dejavnosti, objava pa je predvidena v 2020. 
Tako bo SURS od leta 2020 dalje zagotavljal indekse 
cen storitev za vse storitvene dejavnosti, zahtevane po 
novi uredbi o evropski poslovni statistiki.

Zmerna rast drobnoprodajnih cen se je nadaljevala tudi v letu 2019. Letna inflacija je bila 1,8-odstotna, 
povprečna letna pa 1,6-odstotna. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve hrane (za 3,5 %) ter višje 
cene raznovrstnega blaga in storitev (za 4,4 %). Na drugi strani so inflacijo blažile predvsem nižje 
cene avtomobilov (za 2,3 %). Cene storitev so še naprej naraščale bolj kot cene blaga; storitve so se v 
povprečju podražile za 2,9 %, medtem ko je bilo blago dražje za 1,3 %.
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Prebivalstvo	in	socialni	pogoji

Imena	in	rojstni	dnevi

S prenovo spletne aplikacije Imena in rojstni dnevi, 
je bila izboljšana uporabnost iskalnika in posebej so 
bile izpostavljene vsebine, ki so bile v prejšnji različici 
aplikacije najpogosteje obiskane: najpogostejša imena, 
imena novorojenčkov, izginjajoča imena, sodobna 
imena in najpogostejši priimki.

• Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni, pri čemer se 70 % imen pojavi samo po 
enkrat.

• Skoraj vsak tretji prebivalec oz. prebivalka Slovenije sta poimenovana z enim od stotih najpogostejših moških oz. 
ženskih imen.

• Med prebivalci z 10 najpogostejšimi moškimi imeni je razlika v povprečni starosti največja med prebivalci z imenom 
Franc (povprečna starost teh je 67 let) in Luka (20 let), med prebivalkami z 10 najpogostejšimi ženskimi imeni pa 
med prebivalkami z imenom Marija (70 let) in Nina (27 let).
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V letu 2019 so bili objavljeni podatki o stanovanjih, ki 
so bili zbrani  v okviru registrskega popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj 2018. Ker se iz leta v leto 
izboljšuje kakovost  osnovnega vhodnega vira za 
podatke o stanovanjih (Register nepremičnin, ki ga 
upravlja GURS), je tudi kakovost statističnih podatkov o 
stanovanjih z vsako izvedbo registrskega popisa boljša. 
Zaradi podcenjenosti podatkov o oddajanju stanovanj, 
ki so v lasti fizičnih oseb (te so dolžne o najemnih poslih 
poročati samo na FURS in ne več tudi na GURS), 
smo zaradi boljše kakovosti podatkov o naseljenosti 
stanovanj morali nekoliko prilagoditi metodologijo. 
Tako je del stanovanj, ki bi sicer sodila med tržna 
najemna stanovanja, uvrščen med prazna stanovanja 
(če v stanovanju ni prijavljenih prebivalcev), del  med 
uporabniško zasedena, del pa med lastniško zasedena.

Objava	podatkov	o	naseljenih	stanovanjih

• 1. januarja 2018 je bilo naseljenih 680.000 stanovanj, v osmih naseljenih stanovanjih od desetih je 
bival tudi vsaj eden od lastnikov oz. solastnikov. Najemnih stanovanj je bilo 8 %, uporabniških (tj. takih, 
v katerih biva, praviloma brez plačila najemnine, eden od sorodnikov lastnika) pa 12 %.

• Velika večina stanovanj je bila v lasti fizičnih oseb (92 %).
• V stanovanjih, v katerih manjka vsaj eden od elementov osnovne opremljenosti (kopalnica, stranišče, 

elektrika, voda v stanovanju, centralno ali daljinsko ogrevanje) je živelo 14 % prebivalcev.
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Rezultati	priložnostnega	modula	o	usklajevanju	dela	in	
družinskega	življenja

Poleg rednih objav o aktivnem in neaktivnem 
prebivalstvu je SURS uporabnikom ponudil tudi podatke, 
zbrane v priložnostnem modulu 2018 o usklajevanju 
dela in družinskega življenja. Lotil se je tudi prenove 
raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo, da bo 
usklajeno z zahtevami uredb, sprejetih v letu 2019, ki 
določajo vsebino in način izvedbe raziskovanja od leta 
2021 naprej. 

6) https://www.stat.si/statweb/News/Index/8032

Med delovno aktivnimi, ki so živeli skupaj z otrokom, mlajšim od 15 let, ali so redno skrbeli za otroka take starosti, 
je približno polovica uporabljala organizirane oblike varstva (npr. vrtec, podaljšano bivanje, poklicne varuške) za 
vse svoje otroke. Približno 15 % delovno aktivnih staršev oz. skrbnikov varstva ni uporabljalo za vse otroke. Takih, 
ki v varstvu niso imeli nobenega otroka, je bilo med delovno aktivnimi približno 35 %. Velika večina slednjih varstva 
za otroke ni uporabljala, ker ga ni želela oz. ni potrebovala.6
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Zbiranje	podatkov	za	Raziskovanje	o	strukturi	plače	2018

Podatke za Raziskovanje o strukturi plače je SURS v 
letu 2019 zbral v sodelovanju z AJPES z elektronskim 
vprašalnikom. Ti podatki se zberejo vsaka štiri leta v 
vzorčni populaciji podjetij, na ravni posameznih oseb. 
Podatki za leto 2018 bodo objavljeni konec junija 
2020.

• Gospodinjstva v Sloveniji so v 2018 porabila za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR ali 13 % več kot v 
letu 2015. 

• Izdatki za transport (21 %), hrano in brezalkoholne pijače (14 %) ter stanovanje (14 %) so bili polovica vseh 
izdatkov gospodinjstev za življenjske potrebščine.

Zbiranje	podatkov	za	Raziskovanje	o	strukturi	plače	2018

SURS je podatke o kakovosti življenja ponovno 
dopolnil s podatki o porabi v gospodinjstvih, in sicer 
za leto 2018. Na podlagi podatkov, pridobljenih v tem 
raziskovanju, objavljamo podatke o ravni in sestavi 
izdatkov za življenjske potrebščine.

Življenjska	raven

V vprašalniku o mnenju potrošnikov je SURS v letu 
2019 uvedel spremembe pri vprašanju po podatkih o 
dohodku, respondentom je omogočil enostavnejše in 
lažje izpolnjevanje vprašalnika, s čimer bo dosegel še 
boljšo kakovost zbranih podatkov.
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Pilotno	raziskovanje	o	porabi	časa

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, pri 
čemer so respondenti lahko izbirali med dnevnikom na 
papirju in spletnim dnevnikom. Táko 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 statistiko spolov, zdravja, 
dolgotrajne oskrbe, časovne revščine, blaginje, 
izobraževanja.

Izboljšanje	kakovosti	podatkov	o	udeležencih	formalnega	
izobraževanja

SURS je tudi v letu 2019 nadaljeval  aktivnosti 
za izboljšanje kakovosti podatkov o izdatkih za 
izobraževanje (dopolnitev zajema in podrobnejša 
razčlenitev agregatnih podatkov, izboljšanje 
pravočasnosti, proučitev usklajenosti z  nacionalnimi 
računi) in za vzpostavitev satelitskih računov za 
izobraževanje.

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2018 po zbranih podatkih znašali 
2,411 milijarde EUR ali 5,3% BDP (tako kot v letu 2017). V primerjavi z letom 2017 so se ti izdatki realno povečali 
za 3,9 %, preračunani na udeleženca pa  za 3,2%. Udeleženci izobraževanja oziroma njihova gospodinjstva so 
imeli v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju poleg sredstev, ki so jih plačali neposredno izobraževalnim 
ustanovam, tudi stroške zunaj izobraževalnih ustanov (npr. za šolske potrebščine, inštrukcije, prevoz in prehrano 
študentov zunaj šol). Za te stroške so gospodinjstva porabila (skupaj s subvencijami za te izdatke iz proračuna) po 
oceni  (na podlagi Raziskovanja o porabi gospodinjstev) 237 milijonov EUR.
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Razvoj	statistike	kulture	

SURS je objavil rezultate raziskovanj o muzejski in 
galerijski dejavnosti ter o odrski dejavnosti v letu 
2018. Posodobil je metodologijo raziskovanja o odrski 
dejavnosti, kar bo prispevalo k nadaljnjemu izboljšanju 
kakovosti podatkov. Metodologijo za spremljanje 
muzejske in galerijske dejavnosti je dopolnil še z 
metodologijo za spremljanje e-razstav (ta 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 je bilo 
zaključeno proučevanje metodologij držav, ki so take 
račune že objavile. Izbrana sta bila modela dveh držav, ki 
imata za osnovo tabele ponudbe in porabe in sta rezultat 
nacionalnih računov.
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Nacionalna	raziskava	o	zdravju	in	zdravstvenem	varstvu	prvič	
razširjena	z	informacijami	o	pozitivnem	duševnem	zdravju	in	o	
izkušnjah	pacientov

NIJZ je med prebivalci Slovenije, starimi vsaj 15 let, izvedel 
v letu 2019 večletno Nacionalno raziskavo o zdravju 
in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019). To raziskovanje  
zagotavlja podatke za spremljanje zdravstvenega stanja 
in zdravstvenega varstva prebivalcev Slovenije.  Po isti 
metodologiji so jo izvedle tudi druge evropske države. 
Anketiranci so se lahko odločili za možnost spletnega ali 
pa osebnega anketiranja.

V okviru tega raziskovanja je bilo izvedeno tudi 
kvantitativno testiranje vprašanj o izkušnjah pacientov 
in pozitivnem duševnem zdravju, in sicer tako, da so bila 
vprašanja vključena v vprašalnik nacionalne raziskave.

V okviru prenove zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih 
obravnavah (e-SZBO) je NIJZ v letu 2019 od določenih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti že prejel testne 
podatke, zbrane po novem načinu. S to prenovo bo 
NIJZ pridobil nove podatke zlasti s področja patronažne 
nege ter podrobnejše podatke o zdravstveni dejavnosti 
na primarni in sekundarni ravni. Ti podatki se bodo 
po novem zbirali na ravni posameznika, in ne več 
agregirano kot doslej, kar bo omogočalo tudi izračune 
kompleksnejših kazalnikov obolevnosti.

Proces zbiranja podatkov o izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti in zaposlenih v zdravstveni dejavnosti je 
NIJZ vsebinsko prenovil že v letu 2016, v letu 2019 pa je 
bila zbirka podatkov še dopolnjena z dodatnimi podatki 
o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (npr. dovoljenja za 
delo, licence).

Novi	podatki	o	zdravstveni	
dejavnosti
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Novi	kazalniki	o	obolevnosti	zaradi	sladkorne	bolezni

Sladkorna bolezen je zaradi svoje pogostnosti, 
zahtevne in kompleksne obravnave ter težkih posledic 
velik zdravstveni problem, hkrati pa tudi veliko breme 
za paciente in njihove svojce. NIJZ si že dlje prizadeva 
ustvariti sliko pojavnosti in zdravljenja sladkorne 
bolezni. V letu 2019 je bila prvič pripravljena obsežna 
publikacija Ožji nabor kazalnikov za spremljanje 
obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji7, ki 
splošni in strokovni javnosti omogoča nov vpogled.

7) https://www.nijz.si/sl/publikacije/ozji-nabor-kazalnikov-za-spremljanje-obvladovanja-sladkorne-bolezni-v-sloveniji
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Več	informacij	o	zdravju	in	življenjskem	slogu	mladih	ter	o	
prehranskih	navadah	prebivalcev	Slovenije

Malo manj kot desetina (8,3 %) mladostnikov je na 
lestvici problematične uporabe spletnih socialnih 
medijev pritrdilno odgovorila na vsaj 5 od 9 trditev, 
kar kaže na prisotnost težav ali znakov problematične 
uporabe. Odstotek problematične uporabe spletnih 
socialnih omrežij je višji med dekleti kot fanti in med 
15-letniki.

NIJZ je v letu 2019 izdal dve publikaciji, ki prinašata nove 
informacije o zdravju in življenjskem slogu prebivalcev 
Slovenije. Publikacija Z zdravjem povezana vedenja 
v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji 
namreč poleg podatkov o življenjskem slogu 11-, 13-, 
15- in 17-letnikov prinaša tudi informacije o duševnem 
zdravju ter o uporabi interneta in digitalnih tehnologij 
med mladimi.

Publikacija Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev 
Slovenije v starosti od 3 mesecev do 74 let prinaša veliko 
novih informacij o prehranskih navadah v Sloveniji. Med 
njimi so tudi podatki, ki jih je NIJZ zbral prvič z nacionalno 
raziskavo SI-Menu, kot so na primer natančni podatki o 
dojenju ter o različnih alergijah in intolerancah.

V prvih dneh in tednih je dojenih 90,2 % dojenčkov, 
med šestmesečnimi je dojenih še 54,6 % dojenčkov, 
med dvanajstmesečnimi pa še 22,3 % dojenčkov. 5,5 
% šestmesečnih dojenčkov je izključno dojenih.

Alergijo ali preobčutljivost (intoleranco) na hrano 
zaznava 4,1 % starejših odraslih, 10,6 % odraslih 
in 8,2 % mladostnikov. Med njimi je malo več kot 
polovica (54,4 %) zdravstveno potrjenih. Zaznane 
alergije in intolerance so pogostejše med ženskami 
in odraslimi kot v preostalih starostnih skupinah. Od 
mladostnikov in odraslih z zaznanimi alergijami in 
intolerancami jih ima največ intoleranco na laktozo 
(39,4 %) in gluten (15,5 %).



    23   LPSR

Poslovno	področje

Razvoj	kratkoročnih	poslovnih	statistik

Pri kratkoročnih poslovnih statistikah je SURS v 
2019 nadaljeval delo, s katerim se pripravlja na novo 
krovno zakonodajo o evropski poslovni statistiki8, in za 
ta namen se je lotil treh nalog:

• razvoja četrtletne demografije podjetij in vključitev v 
kratkoročne poslovne statistike;

• razvoja novih kazalnikov na področju poslovnih 
nepremičnin (začetek in konec gradnje, prazne 
površine);

• opravil, potrebnih za uvedbo enote enovrstne dejavnosti 
(KAU) kot statistične enote v mesečno statistiko trgovine 
in storitev.

Mesečno raziskovanje s področja industrije je v letu 
2019 prenovil; deloma je bil prenovljen tudi vprašalnik 
zanj; indeks industrijske proizvodnje je bil na novo 
preračunan.

Mesečno raziskovanje s področja gradbeništva pa 
je v letu 2019 začel prenavljati.  Ta prenova bo deloma 
tudi vsebinska, saj bodo vprašalnik od leta 2021 
morala izpolnjevati vsa podjetja, ki opravljajo gradbeno 
dejavnost (in ne več le glavni izvajalci), hkrati pa bo, kot 
je zapisano v novi zakonodaji FRIBS, podatke spremljal 
po klasifikaciji SKD, in ne več po klasifikaciji CC.

Kljub spodbudnejši sliki, ki jo kažejo podatki o slovenskem gradbeništvu, predvsem za 
leti 2017 in 2018, pa podatki o gradbenih dovoljenjih nakazujejo, da se bo trend rasti že v 
bližnji prihodnosti lahko obrnil, saj število izdanih gradbenih dovoljenj v zadnjih treh letih 
pada. Trend se je nadaljeval tudi v letu 2019. V prvi polovici leta 2019 je bilo izdanih za 10 
% manj gradbenih dovoljenj kot v istem obdobju 2018.

8) Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 27. 11. 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih 
aktov na področju poslovne statistike..
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Letna	raziskovanja	s	področja	poslovnih	statistik

V letnem raziskovanju s področja industrije je SURS 
končal nekajletno prenovo raziskovanja in se zaradi 
novih uporabniških potreb, ki jih je zaznal, lotil priprave 
agregatnih podatkov o vrednostni prodaji  za 
posamezno leto (2- in 4-mestna raven SKD); ti bodo 
objavljeni tudi v bazi SiStat.

Letno raziskovanje s področja gradbeništva je bilo 
vsebinsko celovito prenovljeno. Vprašalnik, ki ga bodo 
morala po novem izpolnjevati vsa podjetja, ki opravljajo 
gradbeno dejavnost (in ne več le glavni izvajalci), je bil 
poenostavljen (skrajšan). Novi vprašalnik je bil testiran 
tudi na terenu, redno pa se bo začel uporabljati v letu 
2020.

Za letno raziskovanje s področja trgovine je bil 
pripravljen 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  omenjeno klasifikacijo in naj bi bil nekoliko 
krajši od dosedanjega. V prihodnjem obdobju  bo sledilo 
še usklajevanje z najpomembnejšimi uporabniki teh 
podatkov.
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Register	skupin	podjetij

Register skupin podjetij je bil v letu 2019 metodološko 
prenovljen. Prva sprememba metodologije se nanaša 
na prehod iz države nadzora prvega lastnika v tujini na 
državo nadzora končnega lastnika v tujini. Omenjena 
sprememba je mogoča zaradi povezave nacionalnih 
podatkov s podatki v Evropskem registru skupin 
podjetij (EGR). Druga metodološka sprememba zajema 
skupine, pri katerih je na vrhu fizična oseba. Pri teh 
skupinah se je ohranila informacija o državi rezidentstva 
fizične osebe, ki je večinski lastnik vodje skupine podjetij 
(pravne enote), skupine podjetij pod nadzorom fizičnih 
oseb pa se ne tvorijo več. 

V letu 2017 je bilo v Sloveniji (po prenovljeni 
metodologiji in vključitvi dodatnega vira podatkov) 
5.333 skupin podjetij. 55 %  teh skupin podjetij so bile 
večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom; 
42 % teh skupin so nadzirale štiri države (Avstrija, 
Nemčija, Hrvaška in Italija). Večnacionalnih skupin 
podjetij pod domačim nadzorom je bilo 371 (7 %). 
Rezidenčnih skupin je bilo 2.029 (38 %).9

9) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8506

Raziskovanje	in	razvoj

Tudi v letu 2019 je SURS na področju statistike 
inovacijske dejavnosti v industriji in izbranih 
storitvenih dejavnostih nadaljeval projekt, v  okviru 
katerega je izvajal dodatne analize. Dejaven je bil 
tudi pri metodološkem razvoju. V jeseni 2019 je 
sodeloval pri testiranju vprašanj na mednarodni 
ravni, in sicer je izvedel kognitivno testiranje 
vprašanj, katerih tematika bo vključena v vprašalnik 
za referenčno obdobje 2018–2020.

Podatki za obdobje od 2014 do 2016 kažejo, da se je v Sloveniji ukvarjalo z inovacijsko dejavnostjo skoraj 40 % 
podjetij. To je za 6,1 odstotne točke manj, kot je bilo v prejšnjem opazovanem triletnem obdobju (2012-2014).

Po začasnih podatkih so bruto domači izdatki za RRD v Sloveniji v letu 2018 znašali 892,4 milijona EUR, kar je 
11,2 % več kot v letu 2017, njihov delež v BDP pa je dosegel 2,0 %. Struktura virov financiranja RRD v letu 2018 
je bila približno taka kot v letu 2017. V izvajanje RRD v letu 2018 je bilo vključenih 23.590 oseb, njihova delovna 
obremenitev pa je bila ekvivalentna delu 15.698 oseb s polnim delovnim časom, pri čemer so skoraj dve tretjini te 
(64,3 %) opravili raziskovalci.
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Poudarki	iz	statistike	o	uporabi	informacijsko-komunikacijske	
tehnologije

V letu 2019 je bil pri spremljanju uporabe IKT v 
gospodinjstvih in pri posameznikih poudarek na kazalnikih 
o spletnem nakupovanju, e-veščinah in varnosti pri 
uporabi interneta. Pri načrtovanju raziskovanja je SURS 
sodeloval z nacionalnimi uporabniki teh podatkov in vanj 
vključil kazalnike nacionalnega pomena, npr. kazalnik 
uporaba elektronskih identifikacijskih postopkov pri 
uporabi storitev eUprave za potrebe MJU. 

Pri spremljanju uporabe IKT v podjetjih pa je bil v 
letu 2019 poudarek na kazalnikih o varni uporabi IKT 
v podjetjih. Tudi to raziskovanje ostaja eden glavnih 
podatkovnih virov o obsegu spletne prodaje v podjetjih. 
SURS je sodeloval pri metodoloških razpravah o 
spremljanju uporabe novih digitalnih tehnologij, ki so 
ključne za digitalni razvoj Slovenije, npr. o spremljanju 
uporabe umetne inteligence, interneta stvari.

Najpogostejša tarča kibernetskih napadov in morebitna šibka točka pri zagotavljanju informacijske 
varnosti v podjetju so zaposleni. O obveznostih zaposlenih v zvezi z varno uporabo IKT obvešča 
svoje zaposlene 53 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 44 % podjetij jih o tem obvešča v obliki 
izobraževanj, pri katerih udeležba je prostovoljna, ali z drugimi oblikami obveščanja, ki so na 
voljo v podjetju, npr. v obliki informacij na intranetu. 26 % podjetij jih o tem seznani s pogodbo, 
npr. pri podpisu pogodbe o zaposlitvi, 15 % pa na obveznih tečajih ali z obveznim ogledom 
gradiva.
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Raziskovanja	s	področja	turizma	–	novi	pristopi

SURS se je v letu 2019 lotil  terenskega zbiranja 
podatkov za večletno raziskovanje Tuji turisti. Rezultati 
tega raziskovanja zagotavljajo zelo iskane podatke o 
tujih turistih, o značilnostih njihovega obiska (in bivanja) 
v Sloveniji, prihoda v Slovenijo ter o tem, koliko denarja 
porabijo med bivanjem v Sloveniji in za kaj. Podatki o 
izdatkih so zelo pomembni zlasti za izračun dodane 
vrednosti turizma v gospodarstvu Slovenije. Podatke, 
pridobljene na podlagi tega raziskovanja, je SURS v 
2019 začel v objavah prikazovati po sezonah. Podatki 
za april–maj 201910 in julij–avgust 201911 so bili tako že 
objavljeni.

Sočasno z zbiranjem podatkov je SURS v sodelovanju 
z BS postavil metodologijo agregiranja podatkov 
operaterjev mobilne telefonije o dolžini podatkovnega 
gostovanja. Ti podatki bodo z analitskega vidika zelo 
pomembni za oceno turističnih tokov.

10) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8422
11) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8548

Tuji turisti, ki so aprila ali maja 2019 bivali v slovenskih 
hotelih, so porabili povprečno 178 EUR na dan.

Tuji turist, ki je poletni sezoni 2019 bival v hotelu ali 
kampu v Sloveniji, je porabil povprečno 97 EUR dnevno.

Model ocenjevanja potovanj se je skušalo izboljšati s 
tem, da je  BS prejemala poleg obstoječih podatkov 
o uporabi mobilnih telefonov (klici, sporočila) tudi 
podatke mobilnih telefonov glede na prenos podatkov, 
razčlenjene na enodnevne izletnike, tranzitne potnike in 
turiste s prenočitvami.  

SURS se je v 2019 intenzivno pripravljal tudi na izvedbo 
raziskovanja Tuji potniki, ki bo potekalo v letu 2020. Za 
izboljšanje ocene skupnega števila vseh tujih potnikov 
in njihove strukture je v 2019 postavil metodologijo 
štetja prometa in izvedel štetje prometa na vseh štirih 
mejah v treh sezonah. S pilotnim raziskovanjem,  ki 
ga je izvedel v juliju in avgustu 2019, je (podobno kot 
že za raziskovanje Tuji turisti) preizkusil sodobnejši 
način zbiranja podatkov in nov pristop k anketirancem 
(uporaba razglednic kot povabilo k izpolnjevanju 
spletnega vprašalnika). 
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Podatki	o	dnevni	mobilnosti	potnikov	med	uporabniki	zelo	iskani

SURS je v letu 2019 objavil podrobne končne podatke12 
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 med tovrstnimi podatki. Prinesli so 
podatke o dnevnih poteh, ki jih prebivalci Slovenije 
opravimo z različnimi nameni in z različnimi prevoznimi 
sredstvi. Uporabniki te podatke med drugim uporabljajo 
za načrtovanje razvoja mobilnosti prebivalcev ter 
prevozne infrastrukture, pa tudi za ocenjevanje vplivov 
prometa na okolje. 

12) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8080 in https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8295

V 2017 je bilo dnevno mobilnih 84 % prebivalcev Slovenije, starih 15–84 let; na povprečni dan so opravili kakršno 
koli pot v dolžini od 100 m do 300 km. Na delovni dan je bilo mobilnih 87 % prebivalcev, na nedelovni pa 77 %. 
Mobilnih je bilo 85 % moških in 83 % žensk. Prebivalci Slovenije, stari 15–84 let, so na dan opravili v povprečju 2,7 
poti v skupni razdalji 34,5 km, za katero so porabili 62 minut.

SURS je v 2019 postavil tudi metodologijo za pripravo 
statistik kombiniranega prevoza in proučil podatkovne 
vire zanje. V luči prizadevanj EU, ki želi spodbuditi do 
okolja prijaznejše transportne rešitve, predstavljajo te 
statistike pomembno podatkovno osnovo za spremljanje 
stanja in merjenje razvoja kombiniranega prevoza. 
SURS podatkov o kombiniranem prevozu v 2019 še 
ni objavil, saj želi uporabnikom zagotoviti primerljive 
podatke vsaj za 3–4-letno časovno vrsto. 
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Podrobnejši	podatki	na	
področju	kmetijskih	statistik

Kmetijstvo,	okolje	in	naravni	viri

Nadaljnji	razvoj	metodologije	
za	bilance	žit	in	oljnic

SURS je v 2019 še naprej razvijal v 2018 zasnovano 
nacionalno metodologijo za bilanco izbranih vrst žit (v 
to so zajete 4 vrste žit: navadna pšenica, trda pšenica, 
ječmen in koruza za zrnje) in bilanco oljnic (v to so zajete 3 
vrste oljnic: oljna ogrščica in repica, sončnice in soja). Za 
ta namen so bili uporabljeni izboljšani podatki o zalogah 
in izgubah oljnic. Prvi podatki o bilancah žit in oljnic so bili 
objavljeni tudi na spletni strani SURS.

13) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8397
14) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8407
15) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8547

Med podatki o živinoreji je SURS začel  redno objavljati 
podrobnejše podatke o konzumnih jajcih. Izvedel je 
tudi triletno statistično raziskovanje Popis vrtnarstva, 
katerega rezultati bodo objavljeni v prvi polovici leta 
2020. V celem letu 2019 pa so potekale razprave 
o vsebini prihodnjih določil evropske statistične 
zakonodaje, ki bo na novo določila agregirane statistike 
kmetijstva. 

Povprečna letna cena njiv v celotni Sloveniji, prodanih v letu 2018, je znašala 18.460,30 EUR za 
hektar. Vendar je bil hektar njiv v povprečju  precej dražji v zahodni Sloveniji (36.359,11 EUR) 
kot v vzhodni Sloveniji (15.167,06 EUR).13

Po prvi oceni naj bi bila vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2019 za 6 % nižja kot v letu 2018;  
znašala naj bi 1.320 mio. EUR. Obseg proizvodnje naj bi se znižal za 7 %, cene pa naj bi se 
zvišale za 1 %.14

Med glavnimi vrstami oljnic (oljna ogrščica in repica, 
sončnice in soja) je bila v Sloveniji v letu 2018 dosežen 
največji pospravljen pridelek (od katerega so bile 
odštete izgube na kmetijskih gospodarstvih) semena 
oljne ogrščice in repice, to je 7 tisoč ton, največja količina 
domače potrošnje pa je bila v istem letu zabeležena pri 
sončničnemu semenu, in sicer nekaj manj kot 3 tisoč 
ton. V Slovenijo smo uvozili in iz nje izvozili največ soje; 
uvoz in izvoz sta znašala okrog 14 tisoč ton.15 
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Posodabljanje	časovnih	vrst	in	nadaljnji	razvoj	metodologije	
okoljskih	računov

V računih fizičnega pretoka energije je SURS v 
2019 vzpostavil mednarodno primerljivo in usklajeno 
metodologijo za razdelitev emisij iz cestnega prometa 
in za razdelitev rabe energije  po različnih dejavnosti 
SKD 2008 in gospodinjstvih. Podatki so bili preračunani 
za celotno časovno vrsto za obdobje 2012–2016. 
Vzpostavljena metodologija pomeni pomemben 
prispevek k izboljšanju uporabnosti okoljsko-
ekonomskih računov.

SURS je v 2019 začel razvijati tudi metodologijo 
na področju vodnih računov; pripravil je 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 in prikazani za državo, po izbranih 
ekonomskih dejavnostih ter za gospodinjstva.

Časovno vrsto podatkov za račune snovnih tokov je v 
2019  podaljšal do leta 1995. Za isto obdobje je pripravil 
tudi kazalnike snovnih tokov. Še naprej je razvijal 
metodologijo gozdnih računov. Objavil je dopolnjene 
podatke iz sistema gozdnih računov za obdobje 
2012–2018.

V 2018 je bilo pobranih za 0,5 % več okoljskih davkov kot v prejšnjem letu. Največji delež 
okoljskih davkov je bil pobran z davki na energijo, 84 %.16

16)  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7886
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Novosti	na	področju	statistike	odpadkov

17) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8419 in https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8502

SURS je v 2019 opustil zbiranje podatkov o količinah 
nastalih odpadkov, ki ga je izvajal v sodelovanju 
z Agencijo RS za okolje. Hkrati je uvedel novo 
metodologijo preračunavanja, na podlagi katere se ta 
podatek izračuna  iz podatkov o zbiranju in obdelavi 
odpadkov. Podatki, preračunani po novi metodologiji, 
se ujemajo s podatki iz predhodnih let in niso povzročili 
prelomov v časovni vrsti.

Prvo objavo o odpadkih, ki je izšla konec leta 2019, 
je SURS dopolnil z dvema elektronskima objavama, 
in sicer z objavo podatkov o odpadni hrani za novo 
časovno točko ter z objavo določenih kazalnikov s 
področja nastajanja odpadkov  in ravnanja z njimi, 
pomembnih za spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja na območju Evropske unije.

V 2018 je v Sloveniji nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 % gradbenih odpadkov. 
Komunalnih odpadkov je bilo 12 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov, od tega jih je bilo 71 % 
zbranih ločeno. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila skoraj 59-odstotna.17
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Priprava	nove	časovne	točke	
za	povzetek	statistike	voda

SURS je v 2019 pripravil povzetek statistike voda v 
Sloveniji za leto 2018, v katerem so podatki iz vseh 
statističnih raziskovanj o vodah sistematično povezani 
v krovne vodne statistike za Slovenijo za leto 2018.

Prenova	raziskovanja	Izdatki	
za	varstvo	okolja	OKI

Zbiranje podatkov pri izvajalcih služb varstva okolja 
(specializiranih proizvajalcih), ki se je izvajalo z 
vprašalnikom OKI-S, je bilo v letu 2019 zadnjič izvedeno 
kot samostojno raziskovanje. V naslednjih letih se 
bodo ti podatki zbirali 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 in ga dopolnil tako, da 
bo z njim zbral tudi manjkajoče podatke za pripravo 
računov izdatkov za varstvo okolja (delitev okoljskega 
namena »varstvo zraka in klime« na podpodročje 
»varstvo za klimatske spremembe« ter število delovnih 
ur, ki jih zaposleni porabijo za varstvo okolja glede na 
okoljski namen).

Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2018 
namenjenih 2,1 % več, za tekoče izdatke za varstvo 
okolja pa 12,0 % več kot v letu 2017. V celotni strukturi 
investicij v varstvo okolja v letu 2018 so obsegale 
največji delež  investicije za ravnanje z odpadki   
(30 %),  v celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo 
okolja pa tekoči izdatki za ravnanje z odpadki  
(60,4 %).18

18) https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8599
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Dopolnitve	na	področju	
energetskih	statistik

SURS je v 2019 začel  zbirati podatke o porabi biogoriv 
v prometu in  s tem  razširil obstoječe raziskovanje o 
trgovini z naftnimi proizvodi. V 2019 so bili prvič na voljo 
podatki o porabi energentov po namenih rabe, ki so bili 
pridobljeni v okviru raziskovanja o porabi energije, goriv 
in izbranih naftnih proizvodov v industriji. Hkrati je bil 
razširjen tudi nabor poročevalskih enot, vključenih v to 
raziskovanje, in tako so bili  podatki o porabi energije, 
goriv in izbranih naftnih proizvodov zbrani še za 
področja kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov,  oskrba 
z električno energijo, plinom in paro ter za področje 
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter 
saniranje okolja.

Količina energije, namenjene za končno rabo, je v letu 2018 znašala 211.000 TJ. Največji delež 
te energije, 40 %, je bil namenjen rabi v prometu. Drugi največji porabnik je bila predelovalna 
industrija z gradbeništvom s 27 %, sledila so gospodinjstva z 21 % in preostala raba s kmetijstvom 
z 12 %.19

19 https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8424
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Komuniciranje	in	sodelovanje	z	uporabniki

Odziv	na	zahtevke	
uporabnikov

SURS zelo dobro sodeluje z mediji (televizija, radio, 
internet) in jih intenzivno uporablja, saj se zaveda moči 
najpomembnejšega razširjevalca objavljenih statističnih 
podatkov. V letu 2019 so zaposleni na SURS dali 59 
izjav za medije in gostovali v televizijskih in radijskih 
oddajah;  prispevki z izjavami so bili objavljeni tudi 
v različnih oddajah ter različnih tiskanih in spletnih 
časopisih.

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).
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@StatSlovenija

Spletna stran stat.si je osnovni in največji kanal 
za izkazovanje statističnih podatkov, Facebook in 
Twitter pa ponujata z vidika izkazovanja podatkov in 
komuniciranja z uporabniki neomejene možnosti pri 
doseganju uporabnikov. SURS si prizadeva v čim večji 
meri izkoristiti potencial družbenih medijev s tem, da 
redno objavlja temu kanalu primerne vsebine (to pomeni 
primerno izbrane, odmerjene in oblikovane). V 2019 je 
SURS objavil na Facebooku 341 sporočil, kar je 50 % 
več kot v letu prej. Najuspešnejše so objave z videi; te 
namreč dosežejo največ uporabnikov Facebooka.

Leto 2019 je SURS začel s 1.137 všečki strani, končal 
pa s 3.037 všečki strani, kar je 167 % več kot v letu 
prej. Pri povečevanju števila sledilcev je zaznal enak 
trend rasti:  število sledilcev se je v enem letu prav 
tako povečalo za 167 %.

Objava, ki je v 2019 na Facebooku prejela največ 
všečkov  ( 412):
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@StatSlovenija

SURS je v 2019 na profilu @StatSlovenija na Twitterju objavil 1.019 objav, s katerimi je dosegel 1.509.000 prikazov 
objav pri sledilcih. Število sledilcev slovenskega profila se je povečalo za 17 % (s 4.595 na 5.375),  število sledilcev 
angleškega profila (@StatSlovenia) pa za 9 % (konec leta 2019 so tam SURS-ove objave spremljali 7.103 sledilci).

Objava, ki je v 2019 največ všečkov na Twitterju  (177): Tudi NIJZ promovira svoje aktualne aktivnosti prek 
socialnih omrežij – z objavami na Twitterju20, 
Facebooku21, kanalu YouTube22 in Instagramu – ter 
navzkrižno s promocijo tradicionalnih dogodkov (kot so 
izid publikacij, objave podatkov, dogodki,  novinarski 
briefingi) prek že omenjenih spletnih medijev, po 
katerih se informacije hitro širijo in dosežejo širok krog 
uporabnikov. NIJZ ima trenutno skoraj 40.000 sledilcev 
na Facebooku, 2.000 na Twitterju, 170 naročnikov na 
kanalu YouTube ter 2.100 sledilcev na Instagramu. 
Večja prepoznavnost in zanimanje za podatke se 
dosežeta z  različnimi vizualizacijami in infografikami. 
Poleg socialnih omrežij se za doseganje uporabnikov 
vse bolj uveljavljajo tudi  brezplačne elektronske novice 
eNIJZ23.

BS zadovoljuje potrebe uporabnikov po statističnih 
podatkih in informacijah predvsem  na spletnih straneh, 
na katerih so med drugim podatki, ki se objavljajo po 
posebnih standardih – SDDS, podatki prvih objav 
določenih podatkov, časovne vrste in publikacije. 
Zaradi posebne vloge BS so posebno pomembni 
podatki o obrestnih merah ter o deviznih tečajih. Med 
statističnimi publikacijami (teh  BS že več let ne tiska), 
izstopajo mesečni Bilten v slovenščini in angleščini ter 
letni dvojezični Finančni računi in Neposredne naložbe. 
V letu 2019 se je nadaljevala nadgradnja statistične 
spletne strani BS.

20) NIJZ Twitter: https://twitter.com/NIJZ_pr
21) NIJZ Facebook: https://www.facebook.com/Nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje-NIJZ-523616787816640
22) NIJZ You Tube: https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q
23) eNIJZ: http://www.nijz.si/sl/enijz-0
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SURS	širi	statistično	pismenost	in	promovira	svojo	dejavnost	
med	mladimi

SURS je izvedel 2. Evropske statistične igre – 
srednješolsko tekmovanje iz poznavanja statistike 
in statističnih podatkov. Tekmovalci s sodelovanjem 
in doseženimi rezultati razbijajo mit o suhoparnosti in 
dolgočasnosti statistike in ugotavljajo, da so statistični 
podatki zanimivi in uporabni. Ob tem spoznavajo tudi 
poklic podatkovnega znanstvenika, ki naj bi bil eden 
izmed najperspektivnejših poklicev v 21. stoletju. V 2019 
je na omenjenem tekmovanju sodelovalo 223 ekip oz. 
598 dijakov, 42 mentorjev s 30 srednjih šol (sodelujočih 
dijakov je bilo za 50 % več kot v letu 2018).

24) https://bit.ly/2RMpdQO

SURS širi statistično pismenost in nagovarja mlade 
tudi na sejmih (s svojo stojnico je bil navzoč npr. na 
Areni mladih in Informativi24) ter ob obiskih na srednjih 
šolah, osnovnih šolah in fakultetah (za šolajočo se 
mladino izvaja njihovi stopnji izobraževanja ustrezne 
delavnice z različno tematiko; cilja teh delavnic sta 
širjenje statistične pismenosti ter promocija SURS in 
statističnih podatkov ter drugih produktov).
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SURS	sledi	priporočilom	in	usmeritvam	za	učinkovito	
promocijo	statističnih	podatkov	in	storitev

Da statistika ni suhoparna, je SURS želel znova pokazati 
svojim uporabnikom tudi ob Dnevu odprtih vrat. Spet 
jih je povabil, naj osebno obiščejo državne statistike in 
se o tem sami prepričajo. Obiskovalci so lahko od blizu 
opazovali, kako poteka statistični delovni proces, lahko 
so odigrali vlogo anketiranca in izpolnili kratko spletno 
anketo ter se preizkusili v vlogi statistika, ki išče napake 
v podatkih in s statističnimi metodami ureja podatke.

SURS se zaveda dejstva, da so uporabniki različni (po 
starosti, predznanju in drugače), in temu primerno išče 
načine, oblike, ko jih nagovarja po različnih kanalih. 
V 2019 je z namenom, da bi s svojimi objavami na 
družbenih omrežjih dosegel še več ljudi, pripravil 3 
videe: enega za promocijo kartografske aplikacije 
STAGE25, dva pa za promocijo Evropskih statističnih 
iger za dijake26 in za učitelje27 (mentorje). Uporabniki 
so se odzvali, kar potrjujejo rezultati spletne analitike 
(število ogledov aplikacije STAGE). 

Za promocijo Evropskih statističnih iger je SURS poleg 
omenjenih videov izvedel tudi plakatno promocijsko 
akcijo. Ta se je uvrstila celo v izbor meseca decembra 
po mnenju spletnega portala Marketing magazin28. 
Na Facebooku je bila objava s plakati v letu 2019 tudi 
najuspešnejša objava po številu klikov, kar pomeni, da 
je spodbudila uporabnike k nadaljnji akciji, s čimer je 
bil dosežen tudi dejanski namen te objave in celotne 
promocijske kampanje.

25) https://www.youtube.com/watch?v=H2NnQ7wXleI&t=26s
26) https://www.youtube.com/watch?v=qhbTVqJ-a3Q
27) https://www.youtube.com/watch?v=IH48n9WlD3o 
28) http://www.marketingmagazin.si/izbor-mmeseca/926/podatki-so-lahko-zanimivi
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Razstava	infografik	na	prostem	požela	veliko	pozornost	
številnih	mimoidočih

Proti koncu poletja 2019 je SURS pripravil razstavo 
infografik na Krakovskem nasipu v Ljubljani s katero 
je zaznamoval 75-letnico ustanovitve Statističnega 
urada. To je bil niz 22 dvostranskih plakatov s skupnim 
naslovom Statistično gledano (s spremljevalnim 
besedilom v slovenščini in angleščini). SURS je v zvezi 
z razstavljenimi infografikami prejel veliko pozitivnih 
odzivov uporabnikov. Za razstavo v celoti je prejel tudi 
priznanje Brumen za odlično slovensko oblikovanje.
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Obveščanje	uporabnikov	o	rezultatih		statističnih	raziskovanj

SURS je v letu 2019 na svoji spletni strani stat.si izdal 
711 statističnih objav, vse tudi v angleškem jeziku. 
Kar 90 % omenjenih objav je bilo t. i.  prvih objav 
(PO-jev), tj.   objav, v katerih SURS v obliki krajšega 
komentarja in grafičnega prikaza seznanja uporabnike 
z rezultati posameznega statističnega raziskovanja in 
jih hkrati obvešča o posodobitvi  podatkov v podatkovni 
bazi SiStat. V povezavi z različnimi aktualnimi dogodki, 
spominskimi dnevi, prazniki ali drugimi posebnimi 
priložnostmi pa je izdajal tudi t. i. priložnostne objave.

Tudi v 2018 se je tako kot v preteklih letih v prednovoletnem času vrednostno najbolj povečal uvoz igrač. V zadnji 
tretjini leta je Slovenija uvozila za 55 milijonov EUR igrač ali 39,8 % letne vrednosti uvoza igrač, za 24,5 milijona 
čokolade in čokoladnih bombonov (48,3 % letnega uvoza), za 10 milijonov EUR parfumov (47,1 % letnega uvoza), za 
4 milijone EUR nogavic (38,7 % letnega uvoza) ter za nekaj manj kot pol milijona EUR čestitk in poštnih razglednic 
(63,1 % letnega uvoza).
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Statistični	dan	2019

Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet 
Republike Slovenije29, ki je strokovno metodološko 
posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja 
državne statistike. Za posamezna področja državne 
statistike so pri SURS oblikovani tudi statistični sosveti30. 
V letu 2019 jih je bilo 18. Člani Statističnega sveta in 
statističnih sosvetov so predstavniki najpomembnejših 
uporabnikov in dajalcev podatkov. Statistični svet RS 
se je v letu 2019 sestal trikrat in obravnaval temeljne 
dokumente  državne  statistike  (LPSR  ter  poročila  o 
izvajanju programov), izvedel pa je tudi dopisno sejo 
glede spremembe LPSR 2019. Sej statističnih sosvetov 
pa je bilo 12.

Strokovna	posvetovalna	
telesa

28. statistično posvetovanje oz. Statistični dan 2019 je 
bilo tudi tokrat na Brdu pri Kranju. Glavna tema tokratnega 
posvetovanja je bila: ‘’Spoznajmo D1G1TAL1ZAC1J0 – 
Inovativne rešitve, ki spreminjajo družbo’’. Dogodek je tudi 
tokrat pritegnil pozornost in vzbudil zanimanje v javnosti. 
Udeležilo se ga je okoli 390 obiskovalcev iz Slovenije 
in tujine. V prvem delu posvetovanja so strokovnjaki 
predstavili izzive gospodarstva v digitalnem okolju, 
digitalno prihodnost finančnih storitev, spletno platformo 
za mednarodno dostavo pošiljk od vrat do vrat ter uvajanje 
elementov industrije 4.0 v proizvodne sisteme in procese. 
Razprava v drugem delu pa je bila osredinjena na izzive 
digitalizacije. Prireditev se je končala s podelitvijo priznanj 
Statističnega društva Slovenije.

29) https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/StatCouncil
30) https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/AdvCommittees



LPSR   42

2.	PODATKOVNI	VIRI

Podatkovni viri so vhod v statistični proces in zato nujno potrebni za pripravo 
statističnih podatkov in storitev. Slovenska državna statistika jih pridobiva 
neposredno in posredno: neposredno pri prebivalcih in poslovnih subjektih, 
posredno pa iz že obstoječih evidenc in zbirk podatkov.

◊ Do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov
◊ Sooblikovanje administrativnih zbirk
◊ Izkoriščanje priložnosti uporabe masovnih podatkov
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SURS si nenehno prizadeva,  da bi bilo zbiranje podatkov 
čim bolj učinkovito, zato podrobno analizira vključenost 
poslovnih subjektov v statistična raziskovanja z vidika 
časa in stroškov, ki nastanejo pri tem. V letu 2018 je 
bilo izvedenih 75 raziskovanj, v katerih so bili podatki 
pridobljeni neposredno od poslovnih subjektov. SURS 
je v letu 2018 samostojno izvedel 69 raziskovanj. 
Postopek  zbiranja podatkov pa je potekal tudi prek 
drugih organizacij: AJPES, FURS in ARSO.

V letu 2018 je bil skupen čas, potreben za sporočanje 
podatkov za vsa ta  statistična raziskovanja, izražen v 
enoti človek leto31, 216,1, kar je 8,5 enote človek leto 
več kot v letu 2017. Skupni stroški32, ki so jih imeli 
poslovni subjekti, pa so znašali 5,27 mio EUR, kar je 
0.37 mio več kot v letu 2017. Skoraj tri četrtine časovnih 
obremenitev (73,3 %) so bile povezane z raziskovanjem 
INTRASTAT (158,5 enote človek leto), nekaj več kot 
desetina pa z raziskovanjem o plačah - Obrazec 1 - 
ZAP/M (23,5 enote človek leto).

Ukrepi, s katerimi bi se še bolj zmanjšale obremenitve 
poročevalce, so se nadaljevali. Eden takih je bilo 
prehajanje na elektronsko sporočanje podatkov. V 
letu 2018 je SURS izvedel 75 raziskovanj, pri katerih 
so sodelovali poslovni subjekti in njihovi deli. Delež 
raziskovanj, za katera so bili podatki zbrani elektronsko 
(sem se šteje poročanje prek aplikacije eSTAT, ter 
poročanje AJPES, FURS in ARSO), se je od leta 2016 
povečal s 87 % na 92 %; če se upoštevajo samo 
raziskovanja, ki se izvajajo na SURS, pa s 40 % na  
60 %.

V letu 2019 je SURS podatke prvič zbral elektronsko 
tudi za raziskovanje Investicije v osnovna sredstva,  
ki je eno obsežnejših raziskovanj. Organizacija zbiranja 
podatkov za to raziskovanje je zelo zahtevna, ker želi 
SURS podjetjem poenostaviti poročanje s prilagajanjem 
vsebine vprašalnikov in s prilagojenim načrtom zbiranja 
za različne populacije.

Pri raziskovanjih Investicije za varstvo okolja in 
Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov 
(E-PE/L) pa so v 2019 potekale intenzivne priprave za 
prehod na elektronsko zbiranje podatkov. Posodobljeni 
so bili seznami poročevalskih enot, vpeljani standardni 
postopki obdelave podatkov in pripravljeni elektronski 

Skrb	za	učinkovito	zbiranje	podatkov

vprašalniki. Te je SURS v letu 2019 tudi testiral na 
manjšem vzorcu poročevalskih enot.

SURS postopoma uvaja možnost elektronskega 
sporočanja podatkov tudi v  raziskovanja, za katera 
so dajalci podatkov osebe in gospodinjstva, če je 
tak način zbiranja podatkov  primeren. V letu 2019 
je bilo mogoče izpolniti prek spleta vprašalnike za 
raziskovanja Uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, 
Mnenje potrošnikov in Poraba energije in goriv 
v gospodinjstvih. Konec leta 2019 je SURS pripravil 
vse potrebno za pilotni prehod na spletno sporočanje 
podatkov za raziskovanje Turistična potovanja 
domačega prebivalstva. Sodobnejše načine zbiranja in 
pridobivanja podatkov je preizkušal tudi v raziskovanju 
Tuji turisti. V pilotnem raziskovanju je tujim turistom 
ponudil, da svoje odgovore podajo prek spletnega 
vprašalnika. V letu 2019 so potekale tudi intenzivne 
priprave na izvedbo zbiranja podatkov za več občasnih 
raziskovanj, v katerih so dajalci podatkov osebe 
in gospodinjstva. To so bila raziskovanja: Dnevna 
mobilnost potnikov, Osebna varnost v zasebnem 
okolju in Poraba časa. Za vsako od teh bo mogoče 
podatke sporočati tudi prek spleta. 

Raziskovanje Poraba v gospodinjstvih (APG) je za 
sodelujoče respondente precejšnja obremenitev, zato je 
SURS začel razvijati nove, sodobnejše  načine zbiranja 
podatkov. Sodeluje pri  razvoju in testiranju mobilne 
aplikacije, ki je namenjena zbiranju podatkov o izdatkih 
gospodinjstev.

Ob vsebinski podpori NIJZ je ZZZS v letu 2019 pripravil 
nov način zbiranja podatkov o bolniškem staležu 
in z njim nadomestil dosedanje zbiranje podatkov  
s tiskanimi obrazci. Testno obdobje je trajalo od 
septembra 2019 do decembra 2019, od januarja 2020 
dalje pa bo novi sistem uveden v redni delovni proces. 
Rezultat so kakovostnejši in pravočasnejši podatki ter 
razbremenitve zdravstvenih delavcev.

Tudi podatki o izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, katerih dajalci so 
izvajalci zdravstvene dejavnosti, se že skoraj v celoti 
zbirajo elektronsko. Tudi rezultat te spremembe so  
kakovostnejši in pravočasnejši podatki.

31) Eno človek leto je enako 2088 človek ur.
32) Povprečna urna postavka je ocenjena kot povprečna bruto bruto plača za plačano uro za obdobje za zadnji mesec v letu za SKD

dejavnost – SKUPAJ. Za leto 2016 znaša urna postavka 10,97 EUR, za leto 2017 11,30 EUR in za leto 2018 11,67 EUR.
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Uporaba	administrativnih	virov

Drug ukrep za razbremenitev poročevalcev poleg 
prehajanja na elektronsko poročanje je uporaba 
obstoječih podatkovnih virov. SURS nenehno 
spremlja obstoječe in nove administrativne vire 
podatkov ter proučuje kakovost njihovih podatkov za 
statistično uporabo. Na številnih področjih že več let 
uporablja administrativne vire kot podatkovni vir za 
pripravo statistik, nenehno pa išče tudi nove priložnosti. 
V letu 2019 je SURS tako že prevzemal podatke iz 167 
različnih podatkovnih zbirk oziroma od 70 institucij. 

SURS je izvajal aktivnosti za uporabo podatkov iz 
obračuna davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega 
razmerja (obrazec REK-1) in individualnega REK za vse 
vrste dohodkov (obrazec iREK) na področju statistike 
plač.  Vse leto 2019 so potekale tudi priprave na izvedbo 
naslednjega popisa kmetijskih gospodarstev, v 
katerem bodo osnovni podatki (npr. raba zemljišč, število 
živine na kmetijskih gospodarstvih) zbrani pretežno iz 
administrativnih podatkovnih virov. Preostali podatki, 
npr. podatki o delovni sili na kmetijskih gospodarstvih 
ali podatki o ravnanju z živinskimi gnojili, pa bodo 

zbrani v okviru drugih rednih raziskovanj (z razširitvijo 
vprašalnikov). Zato je SURS v letu 2019 intenzivno 
proučeval različne administrativne zbirke podatkov 
in pripravljal postopke za njihovo uporabo v popisu 
kmetijskih gospodarstev. 

SURS je proučil mogoče nove vire podatkov tudi za 
raziskovanje Gozdarska dejavnost. Ti podatki so 
potrebni za izračune v okviru ERG. Obstoječi vprašalnik 
za spremljanje te dejavnosti je bil skrajšan; tako 
poenostavljen vprašalnik, s katerim se bo spremljala 
ta dejavnost  v letu 2020,  bo deloma razbremenil 
poročevalske enote. V zvezi s pripravljanjem kakovostnih 
in v prihodnosti stabilnih časovnih podatkovnih vrst, 
potrebnih za sistem gozdnih računov, je bil v letu 2019 
na SURS pripravljen dogovor  o sodelovanju med SURS 
in nacionalnimi institucijami, ki so skrbnice pomembnih 
administrativnih virov podatkov s tega področja. Te 
institucije so Zavod za gozdarstvo Slovenije, Gozdarski 
inštitut Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.
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V raziskovanjih o odpadkih je SURS v 2019 v celoti 

V raziskovanjih o odpadkih je SURS v 2019 v celoti prešel 
na prevzemanje podatkov iz administrativnega vira IS-
Odpadki, ki ga ureja Agencija RS za okolje, in hkrati 
opustil zbiranje podatkov o količinah nastalih odpadkov, 
ki ga je delno še vedno izvajal na terenu. Za razdelitev 
emisij iz cestnega prometa in za razdelitev rabe energije  
na posamezne dejavnosti po SKD 2008 in gospodinjstva 
je SURS v 2019 uporabil nov administrativni vir,  Matični 
register vozil in listin, katerega skrbnik je  Ministrstvo 
za infrastrukturo Republike Slovenije. Za potrebe 
preračunov je iz omenjene baze prevzel podatke o 
vrsti vozil, številu vozil, številu prevoženih kilometrov 
povprečni porabi goriva, emisijah CO2. 

Podatke o daljinskem ogrevanju je SURS v letu 2019 
začel  prevzemati od Agencije za energijo. S tem je 
delno opustil zbiranje podatkov na terenu in razbremenil 
tiste poročevalske enote, ki so v preteklosti sporočale 
podatke obema omenjenima institucijama. Podatke, 
potrebne za raziskovanji o okoljskih davkih in o računih 
materialnih tokov, pa je prav tako v letu 2019 začel 
prevzemati od Direkcije RS za ceste. V letu 2019 
opustil tudi primarno zbiranje podatkov za nastanitveno 
statistiko in ga nadomestil z uporabo administrativnih 
zbirk podatkov.
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Izzivi,	povezani	z	uporabo	masovnih	podatkov

SURS je tudi v 2019 nadaljeval aktivnosti, katerih cilj je 
uvajanje uporabe masovnih podatkov v redni statistični 
proces. Proučeval je področja, za katera bi masovni 
podatki lahko služili kot podatkovni vir, npr. daljinsko 
zaznavanje, finančne transakcije, prosta delovna mesta, 
cene. Raziskoval je tudi, ali bi bilo mogoče uporabljati 
masovne podatke za oceno števila tujih turistov in tujih 
potnikov.

SURS je v 2019 iskal nove podatkovne vire o obsegu 
turističnih tokov (domačih in tujih) in potovalnih tokov, s 
čimer bi razbremenil poročevalske enote v raziskovanjih 
Tuji turisti, Tuji potniki in Potovanja domačega 
prebivalstva. Podatke operaterjev mobilne telefonije 
o dolžini podatkovnega gostovanja (naročnikov storitev 
tujih mobilnih operaterjev v Sloveniji in naročnikov 
storitev domačih mobilnih operaterjih v tujini) bo SURS 
– za namen agregiranja – od januarja 2020 dalje 
prevzemal od AKOS.

SURS je analiziral potencial podatkov o finančnih 
transakcijah in v okviru te analize definiral same finančne 
transakcije ter proučil potencialne vire. Raziskal je tudi 
možnosti za uporabo teh podatkov v državni statistiki. 
Prvi rezultati so pokazali, da bi bili podatki o finančnih 
transakcijah uporabni tudi za statistične namene, npr. 
za kratkoročne statistike (trgovina), kot dober vir  je 
SURS prepoznal finančne transakcije tudi na področju 

statistik turizma, kjer je pregledal obstoječe podatke o 
finančnih transakcijah po upravljalcih, raziskal možnosti 
za pridobitev podatkov za pripravo statistik in vzpostavil 
stik s skrbniki podatkov. SURS bo v prihodnje nadaljeval 
aktivnosti za dostop do teh podatkov, saj bi s pridobitvijo 
teh podatkov občutno  razbremenil poročevalske 
enote, sodelujoče v raziskovanjih s področja statistike 
turizma. Potenciali za uporabo se kažejo tudi na 
drugih statističnih področjih, npr. v statistiki potrošnje 
gospodinjstev, nekaterih makroekonomskih statistikah, 
v statistiki kulture in izobraževanja, zunanje trgovine, 
industrije.

V jeseni 2019 je SURS končal preučevanje možnosti za 
uporabo podatkov daljinskega zaznavanja v statističnih 
raziskovanjih in 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; izsledke bo lahko nadalje 
uporabil za prihodnje izboljšanje statistike v zvezi z 
zakupninami kmetijskih zemljišč.

Uvedeno je splošno orodje za spletno strganje 
podatkov. Redno se uporablja za strganje cen 
računalniških komponent in počitniških storitev s spleta 
ter za strganje števila prostih delovnih mest s spletnih 
strani zaposlitvenih portalov in podjetij.
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3. ZMOGLJIVOSTI

Zmogljivosti zajemajo posamezne infrastrukturne elemente delovanja: kadrovske in 
finančne vire, statistične procese, organizacijo ter informacijsko infrastrukturo in 
tehnologijo.

◊ Optimizirani in moderni statistični procesi
◊ Zavezanost kakovosti in informacijski varnosti
◊ Profesionalni zaposleni
◊ Ekonomsko učinkovito izvajanje dejavnosti
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Optimizacija	in	prenove	statističnih	procesov

Izvajalci državne statistike nenehno optimiziramo postopke zbiranja 
podatkov, statistične obdelave in izkazovanja statističnih podatkov ter 
jih posodabljamo. V okviru zbiranja podatkov smo razvili aplikacijo za 
spletno strganje cen ter aplikacijo za spletno zbiranje podatkov o porabi 
časa. Uvedli smo nove postopke urejanja podatkov in agregacije,  
tabelacije in statistične zaščite podatkov, različne informacijske rešitve 
za prevajanje na statistični identifikator ter vzpostavili nove baze 
podatkov. Številna raziskovanja smo celostno prenovili; v okviru 
takih prenov smo uvedli sodobne metodološke rešitve ter najnovejše 
inovativne tehnologije.
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Prenova	spletnih	strani	

SURS je posodobil spletni portal SiStat. Rezultat 
posodobitve sta nova zaledna aplikacija za upravljanje 
diseminacijskih datotek PX (nalaganje in objavljanje)  
in prenova tega spletnega portala (spletna stran, ki 
bo omogočala dostop do datotek PX). 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. Videz spletnega portala je prijaznejši 
do uporabnika in velja tudi za mobilne naprave. To je bil 
prvi del prenove, s katerim je SURS podatkovno bazo 
tehnično nadgradil. V letu 2020 se prenova nadaljuje; 
poleg notranjega procesa objavljanja tabel v SiStatu bo 
izboljšana tudi spletna stran podatkovne baze SiStat. 

Spletna aplikacija Imena in rojstni dnevi, ki je ena 
najbolj obiskanih podstrani na spletni strani SURS,  je 
s celovito prenovo, ki je bila izvedena v 2019, dobila 
novo grafično podobo. Osnovni namen aplikacije je 
spodbujanje uporabe statističnih podatkov  in s tem 
dviganje statistične pismenosti med najštevilnejšimi 
uporabniki. Zato je SURS namenil posebno pozornost 
izboljšanju uporabniške izkušnje, saj je želel aplikacijo 
narediti še preprostejšo in prijaznejšo za uporabo. 
Poenostavil je navigacijo in izboljšal način prikaza 
podatkov na strani ter vključil interaktivne vizualizacije. 
Izboljšal je uporabnost iskalnika in na spletni strani 
posebej izpostavil vsebine, ki so bile v prejšnji različici 
aplikacije najbolj obiskane.

Aplikacijo iskalnika SKD je SURS za potrebe portala 
eVem dopolnil z restful API-jem, ki omogoča dostop do 
podatkov, ki jih ta aplikacija uporablja.

Programska rešitev je bila razvita tudi za potrebe 
reševanja problemov pri klasifikacijskem razvrščanju 
računalniških skupin v ECOICOP. Za ta namen je bil 
razvit model za samodejno razvrščanje računalniških 
skupin, podprt z nadzorovanim strojnim učenjem. 
Za hranjenje in pripravo podatkov je SURS uporabil 
Microsoft SQL Server, za upravljanje relacijskih baz 
podatkov pa sistem Oracle. Za zajem podatkov, 
predprocesiranje podatkov, učenje modela in uporabo 
modela je uporabil ogrodje .NET Core, programski jezik 
C#  in ogrodje ML.NET.

Rešitve	na	področju	
statističnih	klasifikacij
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V letu 2019 je bila izvedena obsežna vsebinska in 
tehnološka prenova sistema INTRASTAT. V prvi fazi 
je  bila  prenovljena  spletna  aplikacija  za  sporočanje 
podatkov,  v drugi pa administrativni modul za kontrolo 
sporočenih podatkov. Začele so se tudi aktivnosti za 
prenovo postopkov za izmenjavo podatkov iz sistema 
Extrastat z uporabo storitve G2G FURS.  

S paketom SQL Server Integration Services (SSIS) sta 
bila razvita proces in informacijska rešitev za mesečno 
avtomatizirano osveževanje podatkov iz Matičnega 
registra motornih vozil in listin (MRVL); gre za rešitev, ki 
prek spletnega servisa prevzame podatke z obrazca iRek, 
tj. obrazca za obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz 
delovnega razmerja; razvijajo pa se tudi rešitve SSIS, ki 
prek spletnega servisa prevzamejo podatke BS.

SURS je razvijal spletne servise za prevzem podatkov 
iz podatkovnih baz Blaise 5 za prenos podatkov z 
vprašalnikov Blaise 5 v baze mikropodatkov. Razvijal 
je tudi rešitev za izvajanje logične kontrole z uporabo 
okolja Blaise 5. Rešitev predvideva uporabo že razvitih 
vprašalnikov Blaise 5 za izvajanje logične kontrole. 

V novem okolju Blaise 5 je SURS razvil  tudi rešitev za 
programiranje spletnih vprašalnikov. V tem okolju 
je že razvit spletni vprašalnik za pilotno raziskovanje o 
potovanjih domačega prebivalstva (TU-ČAP),  pa tudi 
spletna vprašalnika za statistiko odpadkov (OKI) in 
energetske statistike (E-P/EL), ki bosta uporabljena v 
rednem raziskovanju. Sledil bo razvoj spletnih vprašalnikov 
še za druga statistična področja.   

Prenova	spletnih	mest	in	
postopkov	za	sporočanje	in	
prevzem	podatkov

Posodobitev	statističnih	
procesov	na	področju	
nacionalnih	računov

SURS se  je v 2019 lotil procesno-tehnične prenove 
nacionalnih računov, s katero bo uvedel novo 
informacijsko rešitev za izračunavanje BDP. Cilj je 
skrajšati čas obdelave podatkov, zmanjšati možnost 
napak ter zagotavljati konsistentnost sistema nacionalnih 
računov.

Izpeljal je tudi več aktivnosti, s katerimi je izboljšal 
statistični proces na področju statistike stanovanjskih 
nepremičnin.  Izdelana je bila nova podatkovna baza. 
Uvedeni so bili avtomatizirani postopki za urejanje 
podatkov. Postopek izračunavanja indeksov je bil 
posodobljen.
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Tehnične	prenove	raziskovanj	
na	področju	okoljskih	
statistik
SURS je tehnično prenavljal postopke za izvajanje 
raziskovanj  za statistično spremljanje 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.

Ob vsakokratnih pripravah na popis kmetijskih 
gospodarstev je potrebna tudi vsebinska in tehnična 
posodobitev Statističnega registra kmetijskih 
gospodarstev (SRKG), ki je osnovni interni 
informacijski vir za izvajanje večine kmetijskih statistik. 
Ob zadnji prenovi je bila pripravljena aplikacija, ki na 
enotni vstopni točki na SURS avtomatsko prevede 
osebni identifikator iz administrativnega vira v statistični 
identifikator.  Izboljšal je tudi informacijsko varnost pri 
ravnanju s podatki iz SRKG (vpeljal je ločene maske 
za pregledovanje osebnih in drugih podatkov; pripravil 
je rešitev za kreiranje izhodov brez vpogleda v osebne 
podatke) in iz vseh kmetijskih statistik (iz postopkov 
je izključil uporabo administrativnega osebnega 
identifikatorja). Pripravil je postopke in navodila, s 
katerimi se bo povečala avtomatiziranost osveževanja 
SRKG iz administrativnih podatkovnih virov. SRKG je 
bil tudi vsebinsko dopolnjen z novimi spremenljivkami, 
ki bodo potrebne za pripravo vzorcev v naslednjem 
obdobju. Opravljeno je bilo dodatno čiščenje dvojnikov. 
Proučevale so se dodatne mogoče povezave z 
različnimi, do zdaj še ne uporabljenimi podatkovnimi viri.

SURS je v raziskovanje o pitni vodi (VOD-V), za katero 
prevzema podatke iz administrativnega vira IJSVO, 
začel v 2019 uvajati postopke za tehnično prilagoditev 
statističnih postopkov ter za vpeljavo avtomatiziranega 
urejanja, agregacije, tabelacije in statistične zaščite 
podatkov. Vzpostavil je tudi bazo podatkov v Oraclu.

Še naprej je posodabljal tudi postopke v statističnem 
raziskovanju o izkoriščanju vode v industriji. Uvedel 
je avtomatizirano zakrivanje zaupnih podatkov,  s čimer 
je  dopolnil postopke pri tabeliranju končnih podatkov 
za objavo.

SURS je v letu 2019 izvedel revizijo raziskovanja o 
izdatkih za varstvo okolja: analiziral in posodobil je 
seznam poročevalskih enot; nadgradil je bazo podatkov; 
posodobil je statistične postopke obdelave podatkov;  
pripravil je vprašalnik za elektronsko zbiranje podatkov 
in ga testiral na terenu.

Prenovil je tudi raziskovanje o porabi energije, goriv in 
izbranih naftnih proizvodov (E-PE/L): razširil je nabor 
poročevalskih enot; vzpostavil je sistem avtomatskega 
urejanja podatkov, vključno s selektivnim urejanjem; 
vpeljal je avtomatsko agregacijo in tabeliranje podatkov; 
pripravil je  tudi poseben vprašalnik, primeren za 
elektronsko zbiranje podatkov, in ga  uspešno testiral 
na terenu; vprašalnik je bil razširjen z dodatno tabelo 
za zbiranje podatkov o porabi energentov po namenih.
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Spremembe	na	področju	socialnih	statistik

SURS je v 2019 prenovil postopek za iskanje SID-
ov v raziskovanju ANP. Postopki so bili prilagojeni in 
avtomatizirani za četrtletno iskanje SID-ov in sprotno 
osveževanje podatkov v bazi. V bazo so bili vključeni 
vsi zgodovinski podatki; odstranjeni so bili osebni 
identifikatorji. Omogočen je bil tudi dostop do vseh 
časovnih točk prek ene tabele.

Prenova Statističnega registra delovno aktivnega 
prebivalstva (SRDAP) in z njim tesno povezanega 
mesečnega raziskovanja o delovno aktivnem 
prebivalstvu (DAK) je bila v 2019 končana. Obsegala 
je tehnično prenovo ter prenovo in izboljšave tudi 
standardnih postopkov obdelave podatkov. Prvi podatki 
iz prenovljenega raziskovanja DAK bodo objavljeni 
marca 2020 (za januar 2020).

V letu 2019 je bilo izvedeno pilotno raziskovanje Poraba 
časa – kot priprava na celoletno izvedbo raziskovanja v 
letih 2020/21. Podatki so se zbirali z dnevnikom porabe 

časa, ki je bil respondentom na voljo za izpolnjevanje 
kot dnevnik na papirju ali kot spletni dnevnik; lahko 
so izbrali eno ali drugo možnost. Spletni dnevnik je 
bil pripravljen v obliki progresivne spletne aplikacije 
(PWA), ki je omogočala izpolnjevanje prek različnih 
naprav (računalnika, mobilnega telefona, tablice).

NIJZ je že v letu 2014 začel projekt, v katerem 
naj bi prenovil postopek zbiranja podatkov o 
zunajbolnišničnih obravnavah (e-SZBO); ti podatki 
vključujejo podatke o preventivnih in kurativnih 
obiskih na primarni in sekundarni ravni. Delo v zvezi 
s projektom e-SZBO je v obdobju 2015-2017 zastalo 
zaradi nezadostnih finančnih sredstev; v  2018 se je 
nadaljevalo z metodološkimi dopolnitvami ter izborom 
pilotnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V letu 2019 
so pilotni izvajalci zdravstvene dejavnosti že sporočali 
testne podatke na nov način.
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Prenove	poslovnih	statistik

V letu 2019 je potekala celovita tehnična prenova 
mesečnega raziskovanja s področja industrije, ki se bo 
zaključila v 2020. Ob tem je bil deloma prenovljen tudi 
vprašalnik; v raziskovanje so bili uvedeni standardizirani 
postopki; indeksi industrijske proizvodnje so bili 
preračunani na novo.

V 2019 se je SURS lotil tudi celovite tehnične prenove 
raziskovanja o poslovnih tendencah: pripravil bo nov 
vprašalnik za leto 2021; posamezne postopke obdelave 
bo prilagodil standardnim postopkom na SURS.

V 2019 je SURS končal nekajletno prenovo letnega 
raziskovanja s področja industrije: uvedel je 
selektivno urejanje podatkov; logično kontrolo pa je 
začel izvajati s programsko rešitvijo SIRUP (orodje 
za izvajanje kontrole podatkov), ki je rezultat dela 
zaposlenih na SURS.

Tudi letno raziskovanje s področja gradbeništva je 
tehnično celovito prenovil: postopke je  standardiziral 
in pripravil je novo bazo. V raziskovanju o investicijah 
pa je prešel na e-poročanje;  vpeljal je tudi tehnično 
nadgradnjo za urejanje podatkov.

Dokončan je bil razvoj podatkovne baze SRDAP, ki 
zdaj omogoča pregledovanje mesečnih stanj z uporabo 
poizvedb SQL.  Razvita je bila podatkovna baza PIEO, 
ki je namenjena za shranjevanje splošnega vzorčnega 
okvira oseb in gospodinjstev. S tehnično prenovo 
raziskovanja INDPNM so bili vzpostavljeni nova baza 
in novi postopki za prevzem in polnjenje podatkov, 
sporočenih prek spleta; omenjene novosti se bodo 
začele redno uporabljati  v 2020. 

Pripravljena je bila tudi baza NIJZ3. Ta vsebuje 
podatke o bolniških odsotnostih, ki se pridobijo v okviru 
raziskovanja o opravljenih delovnih urah. Vanjo so bili 
preneseni podatki od leta 2008 do konca 2019; v redni 
delovni proces bo vključena v začetku 2020.

V okviru tehnične prenove raziskovanja TU-TURISTI, 
ki je sledila vsebinski, so bili na novo postavljeni 
podatkovna baza in postopki za integracijo in 
transformacijo podatkov. Podatki, začasni in končni, se 
polnijo mesečno oz. v tistih mesecih v letu, ki omogočajo 
zajem vse sezone. Prenovljen je bil tudi telefonski 
vprašalnik.

BAZA_DOHODKOV je bila nadgrajena. Pridobitev 
tega sta bili integracija in transformacija postopkov za 
polnjenje vhodnih virov o dohodkih oseb in gospodinjstev 
in za izračun izvedenih spremenljivk.  Pripravljeni so bili 
postopki za izračun dodatnih izvedenih spremenljivk,  
kot so nadomestila, pokojnine, dohodki iz delovnega 
razmerja, iz kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, iz 
samozaposlitve, starševski prejemki, nadomestila za 
brezposelnost in ostali socialni prejemki,  dohodki iz 
premoženja, dobiček, dividende. Na podlagi izvedenih 
spremenljivk se izračuna tudi prag revščine. 

SURS je v 2019 poleg omenjenih razvijal še druge 
podatkovne baze, npr. baze ANP, PT, ERK. V 
podatkovni bazi  ANP, ki sodi k raziskovanju z enakim 
imenom, je treba zagotoviti dostop do vseh preteklih 
podatkov in za vnos novih podatkov. V sklopu te baze je 
razvijal tudi rešitev za povezovanje tekstovnih zapisov 
poklicev in dejavnosti, ki jih vsebuje ta baza. Razvijal 
je tudi podatkovno baza PT za raziskovanje Poslovne 
tendence. Podatkovna baza PT mora omogočati dostop 
do starih podatkov iz omenjenega raziskovanja in vnos 
novih podatkov. Gre za popolno prenovo postopkov in 
podatkovne baze. Podatkovno bazo ERK je razvijal 
za projekt Modernizacija ekonomskih računov za 
kmetijstvo. V tej podatkovni bazi bo združenih približno 
30 podatkovnih virov SURS in MKGP. Ker gre za 
nadgradnjo vsebinskih virov z ocenami in modeli za 
časovno vrsto podatkov, bo ta baza poleg podatkov 
vključevala tudi pravila za ravnanje s podatki

Nove	podatkovne	baze



LPSR   54

Izpopolnjevanje	informacijske	
varnosti	podatkov

Razvoj informacijske varnosti na SURS se je nadaljeval 
tudi v letu 2019. Izboljšave so bile opravljene na podlagi 
redne obravnave varnostnih dogodkov informacijske 
varnosti, ocenjevanja tveganj informacijske varnosti, 
presoj informacijske varnosti ter spremljanja dnevniških 
zapisov informacijskega sistema. Spremembe ter 
izboljšave ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih je 
slonela obstoječa ureditev tega področja. Izvajala so se 
izobraževanja o informacijski varnosti, in sicer kot osnovna 
izobraževanja, namenjena novim zaposlenim ob začetku 
njihovega dela na SURS, in kot redna izobraževanja, 
namenjena vsem drugim zaposlenim na SURS.

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 
pregledno ugotavljanje, v kolikšni meri se priložnosti za 
izboljšavo informacijske varnosti, ki so bile prepoznane 
v presoji informacijske varnosti v 2018, tudi upoštevajo 
(implementirajo), 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. SURS je na spletni strani objavil tudi splošne 
informacije o varstvu osebnih podatkov33.

33) https://www.stat.si/statweb/FundamentalPrinciples/PersData34) https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10190/KODEKS.pdf
34) https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10190/KODEKS.pdf
35) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646

Upoštevanje	načel	Kodeksa	
in	sodelovanje	pri	razvoju	
metodologije	za	prihodnji	
strokovni	pregled

SURS pri svojem delu sledi Kodeksu ravnanja 
evropske statistike, ki je bil nazadnje posodobljen 
leta 201734.  V Evropskem statističnem sistemu (ESS) 
so potekale intenzivne priprave na naslednji krog 
strokovnih pregledov. SURS je v letu 2019 sodeloval v 
strokovni skupini, ki je posodobila Okvir za zagotavljanje 
kakovosti (QAF – Quality Assurance Framework35), 
dokument, ki podrobneje določa metode, prakse 
in orodja, s katerimi je mogoče doseči skladnost z 
načeli Kodeksa. V tem letu je v ESS potekala tudi 
intenzivna razprava v zvezi s samo metodologijo in 
orodji za izvedbo strokovnega pregleda, pri kateri je 
aktivno sodeloval tudi SURS. Metodologija za izvedbo 
strokovnih pregledov (samoocenitvena vprašalnika o 
skladnosti s Kodeksom, eden  za nacionalne statistične 
urade, drugi za pooblaščene izvajalce dejavnosti 
državne statistike, ter pripadajoči priročniki), ki je bila 
pripravljena, bo po posvetovanju z državami članicami 
potrjena na majskem zasedanju ESSC v letu 2020. 
Strokovni pregledi v državah članicah ESS se bodo 
začeli izvajati v letu 2021 in naj bi bili v vseh končani v 
letu 2022.
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Aplikacija	za	upravljanje	
referenčnih	metapodatkov	
in	kazalnikov	kakovosti	
(STATMIK)

Za uvajanje izboljšav v statistični proces in za doseganje 
preglednosti pri pripravi statističnih podatkov je 
pomembno, da se kakovost statističnih podatkov stalno 
spremlja in meri, skladno z opredeljenimi kazalniki 
kakovosti , in da se objavljajo metodološka gradiva. 
SURS je za lažje upravljanje in analiziranje referenčnih 
metapodatkov in kazalnikov kakovosti interno razvil 
aplikacijo STATMIK (Statistični metapodatki in kazalniki 
kakovosti) in v letu 2019 jo je začel postopoma uvajati v 
svoje delovne postopke.

Aplikacija STATMIK je izboljšala pregled nad vrednostmi 
kazalnikov kakovosti za statistična raziskovanja na 
SURS in omogoča primerjavo vrednosti med leti 
oziroma med raziskovanji. Omogoča tudi enostavnejšo 
in bolj standardizirano pripravo metodoloških gradiv 
za uporabnike (metodološka pojasnila in poročila o 
kakovosti). Osnovna ideja pristopa je v tem, da je vsak 
metapodatek zapisan samo enkrat, in sicer v centralni 
metapodatkovni bazi, od koder se potem prevzema za 
različne namene (t. i. pristop enkrat za večkrat).

36) https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9690/kazalniki-kakovosti-2017.pdf

SURS je v 2019 nadaljeval  sistematično testiranje 
vprašalnikov, spletnih aplikacij in drugih gradiv, ki jih 
potrebuje za zbiranje podatkov pri poslovnih subjektih 
ter pri osebah in gospodinjstvih. Omenjena gradiva so se 
testirala, kadar se je posamezno raziskovanje prenavljalo, 
kadar se je uvajalo novo raziskovanje ali kadar so se 
dodajali sklopi novih vprašanj.

V 2019 je SURS prvič izvedel spletno kognitivno 
testiranje vprašalnika. K testiranju spletnega vprašalnika 
je povabil osebe, ki so se prijavile v bazo za testiranje 
vprašalnikov in drugih gradiv SURS in ki so izrazile 
pripravljenost za tako sodelovanje. Povabil jih je 
po e-pošti.  V spletni vprašalnik je poleg vsebinskih 
vprašanj vključil tudi metavprašanja, s katerimi je preveril 
razumevanje posameznih vprašanj.

Uvajanje	novih	načinov	
testiranja
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Finančni	in	kadrovski	viri	v	državni	statistiki

Stroški	državne	statistike
Poraba SURS je v letu 2019 znašala 11.337.154 evrov, 
kar je za 3,6 % več kot v predhodnem letu. Dvig porabe je 
bil predvsem posledica višjih stroškov dela in investicij, 
deloma tudi višjih stroškov anketiranja v statističnih 
raziskovanjih. Večinski del porabljenih sredstev so 
predstavljala sredstva iz državnega proračuna, in sicer 
10.825.146 evrov oziroma 95,5 %, preostali, manjši, a 
za razvojno delo SURS zelo pomemben del sredstev 
pa so predstavljala evropska sredstva v višini 512.008 
evrov oziroma 4,5 %. Poraba slednjih je bila za 15,6 % 
nižja kot v letu 2018 (deloma zaradi drugačne časovne 
dinamike večletnih evropskih projektov, katerih poraba 
je odvisna od posamezne implementacijske faze 
projektov, deloma pa tudi zato, ker je bilo v delo pri 
projektih vključenih manj zaposlenih za določen čas kot 
v prejšnjem letu).

Pooblaščena izvajalca državne statistike, NIJZ in BS, 
imata drugačno strukturo virov financiranja, saj nista 
neposredna proračunska uporabnika, kot to velja za 
SURS. BS se v celoti financira iz lastnih virov, med 
katerimi so najpomembnejše obresti od instrumentov 
in portfeljev denarne politike ter od lastnih naložb 
v vrednostne papirje. Statistična funkcija v BS je 
organizirana v oddelku Finančna statistika, vendar pa 
ta oddelek ne izvaja samo nalog iz programa statističnih 

raziskovanj, temveč opravlja storitve, kot sta zbiranje in 
zagotavljanje podatkov, tudi za potrebe drugih funkcij 
BS, kot so nadzor bančnega poslovanja, finančna 
stabilnost, razvoj in analize. Stroški omenjenega 
oddelka, neposredni in posredni, so v letu 2019 znašali 
4.412.728 evrov, kar je 65.877 evrov ali 1,5 % več kot v 
letu 2018 (ko so ti znašali 4.346.851 evrov).  

Poraba NIJZ za statistične dejavnosti (te so organizirane 
v okviru Zdravstveno podatkovnega centra) je za leto 
2019 znašala 1,39 milijona evrov. Dejavnost NIJZ je 
financirana  preko MZ, zaradi česar je glavnino vseh 
navedenih sredstev predstavljal državni proračun, za 
sodelovanje v Eurostatovem projektu EHIS pa je NIJZ 
prejel 40. 000 evrov evropskih sredstev. Skupna poraba 
v letu 2019 je bila 12 % višja kot v letu 2018, pri čemer 
pa NIJZ  kljub navideznemu povečanju  ni  dobil bistveno 
več denarja iz proračuna, ampak je zaradi izvedbe EHIS 
moral prerazporediti sredstva. Del višje porabe je bil tudi 
pri NIJZ posledica višjih plač (povišanje za 2 razreda pri 
večini zaposlenih). Poleg SURS, BS in NIJZ  pripomoreta 
k izvajanju dejavnosti državne statistike v veliki meri tudi 
AJPES in FURS, ki za nekatera statistična raziskovanja 
omenjenih treh izvajalcev dejavnosti državne statistike 
zbirata podatke. Skupna ocena stroškov teh dveh 
institucij znaša vsako leto približno 1 milijon evrov.



    57   LPSR

Upravljanje	kadrovskih	virov

Ključ do uspešne organizacijske strukture so učinkoviti, 
ustvarjalni, motivirani in visoko usposobljeni zaposleni. 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo na SURS zaposlenih 309 
oseb, od tega 295 za nedoločen čas. BS je imela v 
oddelku Finančna statistika konec leta 2019 zaposlenih 
38 oseb, na NIJZ pa se je z izvajanjem državne statistike 
ukvarjalo 21 oseb.

Izobraževanje	državnih	
statistikov

Državni statistiki se nenehno prilagajajo strokovnim, 
tehnološkim in komunikacijskim novostim. Zaposleni 
na SURS so tudi v 2019 pridobivali ustrezna znanja 
za izvajanje statistične dejavnosti na različnih tečajih 
oz. seminarjih in delavnicah v Sloveniji in v tujini ter z 
internim izobraževanjem. Vseh omenjenih tečajev in 
drugih oblik izobraževanja skupaj je bilo 187, od tega jih 
je bilo 56 v Sloveniji, 118 v tujini, 13 pa internih.

Vsebine tečajev oz. seminarjev v Sloveniji so bile 
povezane predvsem z zakonodajo, pravnimi zadevami, 
socialno varnostjo, računalništvom in informatiko, 
jezikovnim izražanjem, komuniciranjem,  javnim 
naročanjem ter javno upravo.

Na internih izobraževanjih je bilo zabeleženih 262 
udeležb uslužbencev SURS, za ta izobraževanja pa 
je bilo porabljenih  633 ur. Ti tečaji so se navezovali 
na različne dele statističnega procesa, metodologijo, 
računalniške in komunikacijske vsebine.

Izobraževanja v tujini so bili tečaji v okviru evropskega 
statističnega programa izobraževanja, delavnice, 
seminarji, konference, tudi različna usposabljanja na 
Eurostatu in na nacionalnih statističnih uradih.

Utrip	statistike

Utrip statistike je interno strokovno posvetovanje 
SURS, ki se je z leti lepo uveljavilo. Zaposleni 
seznanjajo svoje sodelavce z novostmi s svojega 
delovnega področja in nanje prenašajo novo znanje 
in izkušnje. Tudi v letu 2019 je SURS izvedel dve taki 
srečanji (enajsto in dvanajsto po vrsti). Pripravljavci 
spomladanskega Utripa so predstavili metodologijo 
merjenja nasilja, posodobljeno spletno stran aplikacije 
Imena in rojstni dnevi, kazalnike trajnostnega razvoja 
in igro Junaki Slovenije. V jesenskem Utripu so bile 
predstavljene naslednje vsebine: Ime mi je SURS 
in imam 75 let, Dnevnik: s svinčnikom ali prstom?, 
Razvijanje indeksov cen poslovnih nepremičnin in Vsi 
smo promotorji SURS-a.

Promocija	zdravja

SURS izvaja za promocijo zdravja več aktivnosti. 
Zaposlene spodbuja, da dnevno izvajajo kratke raztezne 
vaje na delovnem mestu, na voljo so jim tudi kolesa, ki 
jih lahko uporabljajo za službene namene.

Za spodbujanje osebnostnega razvoja je organiziral 
dogodek Promocija zdravega načina življenja s 
predavanjem Delavnica za zdravje na delovnem mestu. 
Udeležilo se ga je 240 zaposlenih. Organiziral je tudi 5 
krajših popoldanskih pohodov v bližnjo okolico Ljubljane, 
s katerimi je prispeval k telesni kondiciji in dobremu 
počutju zaposlenih.
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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 znanstvenoraziskovalnim okoljem
◊ Izoblikovana skupnost državnih statistikov

4. SODELOVANJE
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Aktivnosti	državne	statistike	v	mednarodnem	okolju	

SURS in pooblaščena izvajalca dejavnosti državne 
statistike (BS in NIJZ) smo tudi v 2019 aktivno sodelovali 
v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju. 
SURS se kot član Evropskega statističnega sistema 
(ESS37) 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.

Predstavniki SURS se udeležujejo predvsem rednih 
sestankov in konferenc, organiziranih v okviru EU, ZN 
in OECD, kjer sodelujejo s predstavniki drugih držav 
članic, kot izhaja iz načina delovanja ESS in omenjenih 
mednarodnih organizacij, ter različnih delavnic, tečajev in 
drugih oblik izobraževanja in usposabljanja. V letu 2019 
so se predstavniki SURS udeležili 285 mednarodnih 
dogodkov in akcij na ravni EU. Pri teh dogodkih in akcijah 
je sodelovalo 129 različnih uslužbencev SURS, kar je 
41,7 % vseh zaposlenih. Povprečno trajanje dogodka 
oziroma akcije v letu 2019 je bilo 2,0 dni, povprečna 
udeležba na akcijah pa 1,2 udeleženca.

Državni statistiki obenem aktivno sodelujejo v različnih 
delovnih in projektnih skupinah v okviru ESS, kjer na 
različnih ravneh prispevajo svoje zanje in izkušnje k 
razvoju in oblikovanju metodologij ter tehnoloških in 
inovativnih rešitev. Svoje dosežke predstavljajo tudi na 
mednarodnih konferencah in podobnih srečanjih.

Med mednarodnimi statističnimi aktivnostmi BS 
prevladuje članstvo v številnih zelo aktivnih delovnih 

telesih statističnega sistema ESCB, katerega pravni 
okvir in statistični standardi so ločeni od ESS. Zaradi 
povezav med dejavnostmi obeh omenjenih evropskih 
statističnih sistemov je njuno sodelovanje organizirano 
v Odboru za monetarne, finančne in plačilnobilančne 
statistike (CMFB). V tem odboru sta tudi v 2019 
sodelovala BS in SURS. Poleg tega je BS sodelovala 
tudi z Eurostatom, v delovnih skupinah za statistiko 
finančnih računov in državnih financ, plačilne bilance, 
neposredne naložbe (“FDI network”) in FATS.

Mednarodno statistično sodelovanje BS je v letu 2019 
zajemalo tudi BIS, MDS, OECD in Svetovno banko. 
Predstavniki statističnega oddelka BS pa so tudi v letu 
2019 izmenjavali izkušnje s svojimi kolegi v centralnih 
bankah srednjeevropskega prostora v okviru rednih 
tovrstnih srečanj.

NIJZ sodeluje v evropskem skupnem ukrepu za 
zdravstvene informacije InfAct (Joint Action Health 
Information). Glavni cilj tega ukrepa je vzpostavitev 
infrastrukture za zdravstvene podatke na ravni EU z 
izboljšanjem dostopnosti do primerljivih, robustnih in 
politično relevantnih informacij o zdravstvenem stanju 
in zdravstvenem sistemu. NIJZ sodeluje v več delovnih 
paketih, ključno vlogo ima v dveh (pregled metodologij 
in razvoj zdravstvenih kazalnikov ter razvoj inovativnih 
statističnih metod). Skupni ukrep bo zaključen v letu 
2021.

Poleg tega sodeluje tudi v drugih skupnih ukrepih EU, 
kjer so prav tako v ospredju zdravstvene informacije, 
kot sta skupni ukrep za zmanjšanje neenakosti v zdravju 
(JAHee) in eZdravje (eHAction).

37) https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
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Prenos	znanja	in	izkušenj	

Državni statistiki smo bili pri prenosu znanja in izkušenj 
drugim statističnim uradom tudi v letu 2019 zelo 
aktivni. V okviru programov predpristopne pomoči EU 
s področja statistike je SURS v letu 2019 izvedel 11 
študijskih obiskov in 5 misij s področja poslovnih statistik, 
statistike okolja, statistike zunanje trgovine, statistike 
informacijske družbe, statistike cen in upravljanja 
kakovosti na področju statistike (za predstavnike 
statističnih uradov Črne gore, Severne Makedonije, 
Srbije, Kosova in Albanije). 

SURS je organiziral tudi petmesečno usposabljanje 
dveh predstavnikov Statističnega urada BiH na področju 
popisa prebivalstva. V okviru programa bilateralne 
tehnične pomoči Slovenije Črni gori pa je SURS 
izvedel 3 projekte s področja statistike dela. Gostom s  
hrvaškega statističnega urada smo posredovali znanje 
in izkušnje s področja nefinančnih sektorskih računov,  
predstavnikom črnogorskega statističnega urada pa 
v zvezi s harmoniziranim indeksom cen življenjskih 
potrebščin.

Sodelovanje	z	
znanstvenoraziskovalnim	
okoljem

Državni statistiki aktivno sodelujemo z različnimi 
visokošolskimi ustanovami in strokovnjaki. NIJZ 
sodeluje z znanstvenoraziskovalnim okoljem pri 
statistični obdelavi podatkov in na javnozdravstvenem 
področju. Plodno sodelovanje dokazujejo številni ciljni 
in temeljni raziskovalni projekti, ki jih NIJZ vodi ali pri 
katerih sodeluje kot partner. Zdravstvene informacije 
in statistika so pomemben del vseh javnozdravstvenih 
projektov, kot so: Vpliv dogodkov na trgu dela na 
zdravje, Analiza kazalnikov ustnega zdravja, Odkrijmo 
sladkorno (ugotavljanje deleža neodkrite sladkorne 
bolezni med splošno populacijo). Partnerji NIJZ pri 
omenjenih projektih so: Medicinska fakulteta, Fakulteta 
za družbene vede in Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Fakulteta za management Primorske univerze 
ter tudi s posamični inštituti ter terciarne bolnišnice. 

Eno izmed strokovnih posvetovalnih teles, ki delujejo 
na SURS, je tudi Metodološki svet, ki ga sestavlja 
skupina strokovnjakov za statistično metodologijo. 
V letu 2019 je obravnaval predloge za revizijo štirih 
statističnih raziskovanj in uvedbo novega statističnega 
raziskovanja.

Sodelovanje	državnih	
statistikov

SURS in oba pooblaščena izvajalca dejavnosti državne 
statistike vse leto tvorno sodelujemo in vzdržujemo 
dobre odnose. Redno se sestajamo in usklajujemo 
tako pri zakonodaji kot tudi pri metodologiji, kakovosti, 
publiciranju in zastopanju stališč v mednarodnem 
okolju. Skupaj smo pripravljali strateška dokumenta, 
kot sta LPSR in Poročilo o njegovem uresničevanju. 
Skupaj razpravljamo o opravljenem delu in dosežkih ter 
načrtujemo prihodnje aktivnosti.
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V	letu	2019	sprejeta	zakonodaja
Uredba (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za 
evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, 
spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (CELEX: 
32019R1700).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 z dne 16. decembra 2019 o podrobni ureditvi in vsebini poročil o kakovosti 
v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32019R2180).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 z dne 16. decembra 2019 o določitvi tehničnih značilnosti v zvezi s 
postavkami, skupnimi več podatkovnim nizom, v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta 
(CELEX: 32019R2181).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 z dne 16. decembra 2019 o določitvi tehničnih postavk podatkovnega 
niza, tehničnih formatov za posredovanje informacij ter določitvi podrobne ureditve in vsebine poročil o kakovosti 
glede organizacije vzorčne raziskave na področju delovne sile v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega 
parlamenta in Sveta (CELEX: 32019R2240).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 z dne 16. decembra 2019 o opisu spremenljivk in dolžine, zahtev glede 
kakovosti in ravni podrobnosti časovnih vrst za posredovanje podatkov o mesečni brezposelnosti v skladu z Uredbo 
(EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32019R2241).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2242 z dne 16. decembra 2019 o določitvi tehničnih postavk podatkovnih 
nizov, tehničnih formatov ter podrobne ureditve in vsebine poročil o kakovosti glede organizacije vzorčne raziskave 
na področju dohodka in življenjskih pogojev v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta 
(CELEX: 32019R2242).

Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in 
razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike (CELEX: 32019R2152).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1681 z dne 1. 8. 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta o evropski statistiki turizma, kar zadeva roke za pošiljanje in prilagoditev prilog I in II (CELEX: 
32019R1681).

Uredba Komisije (EU) 2019/1910 z dne 7. novembra 2019 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2020 (CELEX: 
32019R1910).

Uredba Komisije (EU) 2019/2146 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede izvedbe posodobitev letnih, mesečnih in kratkoročnih mesečnih 
statistik energetike (CELEX: 32019R2146).
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Seznam	kratic
AJPES   Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
AKOS  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
AnaCredit Analytical credit datasets 
ANP Aktivno in neaktivno prebivalstvo 
APG Anketa o porabi v gospodinjstvih
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
BDP Bruto domači proizvod
BIS Bank for International Settlements 
BS   Banka Slovenije 
CMFB  Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments  Statistics
COICOP Classification of Individual Consumption Accoording to Purpose 
ECB   Evropska centralna banka 
EGR  Euro Group Register
EHIS European Health Interview Survey
SI-MENU Anketa o pogostosti uživanja živil in prehranskih navadah med otroki in odraslimi
ERK  Ekonomski računi za kmetijstvo 
ESCB   Evropski sistem centralnih bank 
ESS Evropski statistični sistem 
ESSC European Statistical System Committee  
EU   Evropska unija 
FATS Foreign Affiliates Statistics 
FDI Foreign direct investment 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije
GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije 
IJSVO Informacijski sistem javnih služb varstva okolja
IKT  informacijsko-komunikacijska tehnologija
LPSR  Letni program statističnih raziskovanj 
MDS   Mednarodni denarni sklad 
MJU    Ministrstvo za javno upravo 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MZ Ministrstvo za zdravje
NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OECD    Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
PT  Poslovne tendence
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REK  Obračuni davčnega odtegljaja 
RIAD  Register of Institutions and Affiliates Database 
RRD    raziskovalno-razvojna dejavnost 
SDDS  Special Data Dissemination standard
SID  Statistični identifikator
SKD  Standardna klasifikacija dejavnosti 
SiStat  Podatkovni portal SURS
SPSR  Srednjeročni program statističnih raziskovanj 
SRDAP  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
STATMIK Statistični metapodatki in kazalniki kakovosti 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Fotografije so bile pridobljene na https://depositphotos.com/

https://depositphotos.com/
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