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Uvodna beseda 
SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo v letu 2015 
poleg rednih nalog in aktivnosti izpeljali še več drugih ključnih projektov in 
statističnih raziskovanj.  

V začetku leta je začela delovati prenovljena spletna stran SURS. Prenova je 
med drugim izboljšala preglednost in navigacijo na spletni strani, optimizirala 
postopke objavljanja podatkov in informacij ter izboljšala komunikacijo z 
uporabniki in dajalci podatkov. V letu 2015 je prenovil spletno stran tudi NIJZ 
in s tem izboljšal dostopnost do zdravstvenih statističnih podatkov.  

Skladno s ciljem, da se poveča uporaba statističnih podatkov med 
uporabniki, je SURS v letu 2015 izvajal celovito promocijo uporabe aplikacije 
STAGE; ta omogoča prikazovanje, posredovanje in prenos geoprostorskih 
statističnih podatkov na enostaven način, prijazen do uporabnika. 

20. oktobra, na svetovni dan statistike 2015, je SURS prvič pripravil dan odprtih vrat. Presenetil in 
razveselil nas je velik odziv obiskovalcev različnih starosti, kar potrjuje, da so se naša prizadevanja in 
naše aktivnosti za povečanje prepoznavnosti SURS-a, za dvig statistične pismenosti in za intenzivnejšo 
uporabo statističnih podatkov obrestovali. 

Izvajalci dejavnosti državne statistike smo v zadnjem letu intenzivno razpravljali zlasti o razmejitvi 
pristojnosti med resorno in državno statistiko ter o odpravi pravne negotovosti, ki izhaja iz dvojnih 
pravnih podlag, pa tudi o odpravi podvajanja dela v javni upravi in o razbremenjevanju poročevalskih 
enot. S tem sta namreč tesno povezani izpolnjevanje načel Kodeksa ravnanja evropske statistike in 
delovanje nacionalnega statističnega sistema (skladno z dopolnitvami uredbe o evropski statistiki). 

SURS je uspešno posodobil in racionaliziral zbiranje podatkov na več področjih: podatke o plačah v 
javnem sektorju je začel pridobivati iz Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), podatke s področja statistike 
izobraževanja iz Centralne evidence udeležencev izobraževanja (CEUVIZ) pri MIZŠ, podatke iz 
statistike kriminalitete iz prenovljenega informacijskega sistema Vrhovnega državnega tožilstva idr. 

V letu 2015 je SURS znova izpeljal registrski popis prebivalstva in stanovanj. To je bila druga izvedba 
popolnega registrskega popisa v Sloveniji po letu 2011. Uporabnikom so tako prvič na voljo tudi 
metodološko povsem primerljivi podatki o gospodinjstvih in družinah. Lotil se je tudi celostne prenove 
statistike kulture; za ta namen je v okviru sosveta za statistiko kulture ustanovil delovno skupino. 
Razvil je račune izdatkov za varstvo okolja, tako da so na področju statistike okoljsko-ekonomskih 
računov zdaj razviti že vsi zakonsko določenih moduli. Intenzivneje se je začel ukvarjati tudi s statistiko 
odpadne hrane, prvič je objavil podatke o porabi fitofarmacevtskih sredstev in izvedel še druge številne 
aktivnosti, o katerih poročamo v drugem delu publikacije. 

Vsem, ki ste vsak po svoje prispevali, da smo statistična raziskovanja v letu 2015 uspešno izvedli in 
rezultate teh raziskovanj primerno predstavili javnosti, se za opravljeno delo in za vaš tokratni 
prispevek k splošnemu razvoju slovenske državne statistike iskreno zahvaljujem. 

 

 

 Genovefa Ružić 
 generalna direktorica Statističnega urada RS 
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1 Dosežki državne statistike pri uresničevanju 
temeljnih ciljev, zastavljenih v srednjeročnem 
programu statističnih raziskovanj 2013–2017  

V tem poglavju predstavljamo razvojne dosežke slovenske državne statistike pri uresničevanju 
temeljnih ciljev iz srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013–2017; ti cilji so: povečanje 
uporabe statističnih podatkov, ohranitev zaupanja vseh deležnikov v kakovost slovenske državne 
statistike in krepitev njene prepoznavnosti ter izvajanje dejavnosti po načelu stroški/koristi.  

 

1.1 Povečanje uporabe statističnih podatkov  

Prenova spletnih mest za izkazovanje podatkov državne statistike 

Spletna stran SURS1 je začela delovati v prenovljeni 
obliki v začetku leta 2015. Prenova je med drugim 
izboljšala preglednost in navigacijo na spletni strani, 
optimizirala postopke objavljanja podatkov in 
informacij ter izboljšala komunikacijo z uporabniki in 
dajalci podatkov. 

V letu 2015 je tudi NIJZ popolnoma prenovil svojo 
spletno stran2 in s tem izboljšal dostopnost do 
informacij o zdravju. Podatki na novi spletni strani so 
dobili pomembnejše mesto, saj uporabniku omogočajo 
direkten skok na podatkovne vsebine že s prve strani. 
Spletna stran NIJZ je prejela zlato priznanje Diggit3.  

 

Družbeni mediji so pomembni za razširjanje in promocijo izdelkov državne 
statistike 

Družbeni mediji so sodobni kanali za komuniciranje, s pomočjo katerih izvajalci dejavnosti državne 
statistike opravljajo poslanstvo posredovanja statističnih podatkov in informacij, zbirajo in izmenjujejo 
informacije, znanja in mnenja uporabnikov. Vsak družbeni medij ima svoje posebnosti in namen. SURS 
prilagaja svojo navzočnost na njih glede na svoje strateške cilje; trenutno je navzoč na dveh družbenih 
medijih – Vimeu4 in Twitterju (@StatSlovenija). Na Twitterju ima že več kot 6.000 tisoč sledilcev, samo 
v letu 2015 se jih je pridružilo skoraj 1.400.  

Od leta 2015 komunicira z javnostjo prek Twitter računa (@NIJZ_pr) tudi NIJZ, in sicer objavlja različne 
informacije s področja javnega zdravja, pa tudi tvite s podatki, grafikoni in infografikami. NIJZ (re)tvita 
SURS-ove objave s področja socialnih statistik, ki so relevantne za NIJZ-jeve sledilce. 

 

                                            
1 Glej: http://www.stat.si/statweb (prevzeto 11. 2. 2016). 
2 Glej: http://www.nijz.si/ (prevzeto 11. 2. 2016). 
3 Glej: http://www.diggit.si/tekmovanje/zmagovalci (prevzeto 7. 3. 2016). 
4 Glej: https://vimeo.com/statslovenija (prevzeto 7. 3. 2016). 
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Svetovni dan statistike: Boljši podatki. Boljše življenje.  

SURS je svetovni dan statistike 2015 (20. oktober), katerega 
slogan je bil »Boljši podatki. Boljše življenje«, zaznamoval z 
dvema dogodkoma: s posebno novinarsko konferenco in z 
dnevom odprtih vrat (ki ga je tokrat pripravil prvič). Na 
novinarski konferenci je predstavil novo tiskano publikacijo s 
statističnih pregledom Slovenije v mednarodni skupnosti z 
naslovom »Boljši. Slabši. Povprečni.«. Dneva odprtih vrat se je 
udeležilo okoli 60 obiskovalcev različnih starosti, ki so se na 
vsebino in izvedbo dogodka zelo pozitivno odzvali. S prakso 
dneva odprtih vrat je SURS zaradi velikega interesa šol 
nadaljeval tudi po svetovnem dnevu statistike.  

 

Mediji kot partner pri komuniciranju statističnih podatkov 

Mediji so eden ključnih posredovalcev statističnih podatkov javnosti. Sodelovanje SURS z mediji je 
kontinuirano in poteka na več načinov. V letu 2015 je SURS organiziral 16 novinarskih konferenc, na 
katerih je predstavil aktualne statistične podatke in nove tiskane publikacije. Na povpraševanja 
novinarjev po statističnih podatkih je odgovarjal hitro, s čimer je omogočil uporabo podatkov v najbolj 
aktualnih družbenih razpravah. Statistiki SURS so sodelovali tudi pri snemanju izjav za prispevke v 
medijih; v letu 2015 je bilo posnetih 34 izjav. SURS je medije redno obveščal o vseh posebnih objavah, 
tj. kratkih besedilih, ki jih izdaja pred t. i. prazničnimi dnevi in na podlagi katerih so mediji lahko svoje 
prispevke obogatili z aktualnimi statističnimi podatki. V 2015 je izšlo 34 takih posebnih objav. 
Sodeloval je tudi s časnikom Delo kot vir podatkov za različne infografike in z medijskim portalom 
MMC RTVSLO v rubriki Številke5. 

 

Izobraževanje Upravne akademije za javne uslužbence tudi s področja državne 
statistike 

Javna uprava je tradicionalna uporabniška skupina podatkov državne statistike. Informirano odločanje, 
podprto z uradnimi statističnimi podatki, lahko bistveno vpliva na kakovost življenja prebivalcev 
države. SURS je sicer že organiziral priložnostna izobraževanja za javne uslužbence, v 2015 pa je bil 
tečaj o uporabi podatkov državne statistike uvrščen v program Upravne akademije za to leto in bil tudi 
večkrat izveden. Tudi to je bila pomembna oblika promocije uporabe podatkov državne statistike.  

  

Osrednja tema Statističnega dne 2015 so bili masivni podatki 

Osrednja tema Statističnega dne 2015, ki sta ga 10. novembra na Brdu organizirala SURS in Statistično 
društvo Slovenije, so bili masivni podatki.6 Uvodoma sta udeležence nagovorila Andrej Blejec, 
predsednik Statističnega društva, in Genovefa Ružić, generalna direktorica SURS. Sledili sta dve 
okrogli mizi.  

V prvi razpravi z naslovom Metodološki in informacijsko tehnološki vidiki uporabe masivnih podatkov 
so govorniki med drugim opredelili masivne podatke, razpravljali o možnostih njihove uporabe, o 
dostopnosti in raznolikosti razpoložljive informacijske tehnologije za shranjevanje in obdelavo velikih 
količin podatkov in predstavili metodologijo obdelave in izračunavanja uporabnih statistik na podlagi 
masivnih podatkov na konkretnih primerih. V okviru druge okrogle mize z naslovom Partnerstvo pri 

                                            
5 Glej: http://www.rtvslo.si/stevilke (prevzeto 11. 2. 2016). 
6 Glej: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/medijsko-sredisce/dogodki/dogodek?id=71eb2b78-f7db-665b-98bd-
ff0000b7633b (prevzeto 7. 3. 2016). 
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pridobivanju in uporabi masivnih podatkov so govorili o partnerstvu med lastniki in obdelovalci 
masivnih podatkov, o javnem mnenju, pravnih predpisih in etičnih načelih v zvezi s pridobivanjem, 
shranjevanjem in o uporabi masivnih podatkov. 

 

 
Statističnega dne o masivnih podatkih se je udeležilo 350 obiskovalcev iz Slovenije in tujine (foto: STA) 

 

Prenova Zdravstvenega statističnega letopisa 

NIJZ je začel prenavljati Zdravstveni statistični letopis, ki izhaja že od leta 1965. Prenova obsega 
vključitev novih in posodobitev obstoječih vsebin, posodobitev grafičnih in tabelaričnih prikazov ter 
vključitev infografik. Publikacija vključuje tudi vsebinske prispevke drugih organizacij, ki se ukvarjajo z 
vsebinami, povezanimi z zdravjem prebivalstva (Policija, SURS, Klinika Golnik, Urad za varstvo pred 
sevanji, ZZZS, MZ in drugi). Prenova se je izkazala za časovno bistveno zahtevnejšo, kot je bilo sprva 
načrtovano. Trenutno je pripravljen letopis za leto 2013, pripravlja se letopis za leto 2014. Uporabniki 
so prenovljeni letopis dobro sprejeli.  

NIJZ in SURS sta sodelovala tudi pri pripravi vsebine za Statøpis 2015, publikacijo, ki je zaživela v letu 
2014 in je bila v drugi letni izdaji dopolnjena s poglavjem o zdravju. 

 

Prijaznejši dostop do metapodatkov za uporabnike državne statistike 

V letu 2015 so potekale aktivnosti, ki bodo uporabnikom državne statistike omogočale prijaznejši 
dostop do metapodatkov. Na SURS se je vsebinsko analizirala zbirka Metodoloških pojasnil, v kateri so 
predstavljene ključne metodološke informacije k vsem objavljenim podatkom. Na podlagi opravljene 
analize so bila pripravljena priporočila za pripravo metodoloških pojasnil, s pomočjo katerih bo vsebina 
še preglednejša in uporabnikom tudi dostopna še bolj pregledno kot doslej.  

SURS je redno pripravljal standardna in letna poročila o kakovosti statističnih raziskovanj, obenem pa 
je pripravljal vsebinsko prenovo strukture teh poročil in analizo ustreznosti obstoječih kazalnikov 
kakovosti. Nadaljeval je delo v zvezi s pripravo baze referenčnih metapodatkov in baze kazalnikov 
kakovosti. Ta tehnična rešitev bo omogočala enostavnejšo pripravo dokumentov z metapodatki 
(metodološka pojasnila, poročila o kakovosti). Bistvena prednost takšne rešitve pa bo, da bodo na ta 
način informacije o kakovosti posameznih statističnih raziskovanj, t. i. kazalniki kakovosti, na voljo na 
enem mestu in bo tako mogoče analitično delo na tem področju.  
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NIJZ je v podatkovnem portalu7 poleg širitve vsebin nadgradil tudi metapodatke. Dodal je veliko novih 
vsebin, ki do zdaj uporabnikom niso bile dostopne v taki obliki (podatki o uživalcih drog, registrirani 
porabi alkohola, obiski zobozdravstvenih ambulant ipd.), nekatere vsebine pa je dopolnil (npr. 
standardizacija podatkov o umrlih osebah). Metapodatki imajo enotno strukturo, ki vključuje 
informacije o pravnih podlagah, namenu zbiranja podatkov, zgodovini posamezne zbirke podatkov (s 
poudarkom na prelomih časovnih vrst) ter definicije objavljenih kazalnikov. 

 

Dostopanje raziskovalcev do mikropodatkov 

SURS je v letu 2015 nadaljeval delo, povezano z nadaljnjim izpopolnjevanjem dostopa raziskovalcev do 
mikropodatkov. SURS in Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) sta s ciljem, da še povečata promocijo 
mikropodatkov državne statistike in okrepita sodelovanje, definirala ključne naloge pri razdelitvi dela 
na področju dostopa do mikropodatkov, in sicer naslednje: razmejitev nalog na področju priprave in 
objave t. i. datotek za javno uporabo (PUF), datotek za učenje v študijskih procesih, prenos nalog v 
zvezi s posredovanjem statistično zaščitenih mikropodatkov na ADP, analizo potreb in pripravo 
metapodatkov ter pripravo predloga odprtega dostopa do raziskovalnih analiz. ADP je še naprej 
pripravljal mikropodatke in metapodatke za vsebine, ki so zanimive za raziskovalce, in zaključil 
izdelavo t. i. datoteke za javno uporabo (PUF), temelječe na mikropodatkih iz popisa prebivalstva 
2011. 

 

Sodelovanje z uporabniki prek Statističnega sveta in področnih statističnih sosvetov  

Sodelovanje z dajalci in uporabniki podatkov je potekalo v obliki že uveljavljenega sistema 
Statističnega sveta RS8 in statističnih sosvetov9. Statistični svet RS se je v letu 2015 sestal trikrat na 
rednih sejah; obravnaval je predloge dokumentov v zvezi z letnim in srednjeročnim programom 
statističnih raziskovanj in se seznanil z nekaterimi aktivnostmi SURS (npr. z varstvom podatkov in 
informacijsko varnostjo) in z drugimi informacijami (npr. s poročilom o strokovnem pregledu 
skladnosti delovanja s Kodeksom ravnanja evropske statistike, s spremembe Uredbe (ES) št. 223/2009 
o evropski statistiki).  

Na SURS je v letu 2015 delovalo 23 statističnih sosvetov, v katere je bilo vključenih okrog 370 zunanjih 
članov. Organiziranih je bilo 13 sej, na katerih so bile podane številne pobude, priporočila in mnenja 
članov (na primer pobude za nadaljnje zbiranje podatkov ter za povečanje razpoložljivosti, dostopnosti 
in kakovosti podatkov, za ustanovitev delovne skupine, za predstavitev določene vsebine na naslednji 
seji idr.). S sprejetimi stališči in pobudami se na podlagi zapisnika vsake seje seznani tudi kolegij 
generalne direktorice SURS; ta potem tudi spremlja njihovo nadaljnje uresničevanje. Udeleženci sej so 
bili obveščeni tudi o opravljenih in načrtovanih nalogah s področja dela sosveta, poleg teh so pridobili 
tudi različne informacije o sodelujočih institucijah (glede načinov uporabe statističnih podatkov, 
predstavitve projektov) in se strokovno izpopolnjevali ob splošnih izobraževalnih vsebinah, ki so jih 
zanje pripravili predstavniki SURS (npr. o spletni kartografski aplikaciji statističnih podatkov, STAGE, 
in o prenovljeni spletni strani SURS).  

Organizatorji sej sosvetov skušajo pri načrtovanju in izvedbi sej sosvetov čim bolj upoštevati mnenja in 
predloge, ki jih navzoči na sejah izrazijo v anketi o izvedbi seje sosveta; kratka anketa je v redni proces 
organizacije sej vključena že od leta 2009. Konec leta 2015 je SURS pripravil vse potrebno za začetek 
izvajanja ankete o izvedbi sej sosvetov v spletni verziji (s pomočjo orodja 1ka).  

 

                                            
7 Glej: https://podatki.nijz.si/ (prevzeto 22. 2. 2016). 
8 Glej: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/o-nas/sistem-drzavne-statistike/statisticni-svet (prevzeto 2. 2. 2016). 
9 Glej: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/o-nas/sistem-drzavne-statistike/statisticni-sosveti (prevzeto 2. 2. 2016). 
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Sodelovanje v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju 

SURS in pooblaščeni izvajalci so aktivno sodelovali v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju. 
SURS je bil dejaven v okviru Evropskega statističnega sistema (ESS) na vseh ravneh delovanja in 
odločanja v sistemu: v razpravah o razvoju ESS in drugih strateških vprašanjih evropske statistike, ki 
potekajo v Odboru za evropski statistični sistem (ESSC) in v partnerski skupini Odbora, v skupinah 
direktorjev za posamezna statistična področja ter v različnih delovnih skupinah, organiziranih pri 
Eurostatu. Aktivno je tudi vključen v posebno delovno skupino za izvedbo vizije evropskega 
statističnega sistema vizije (Vizija 2020). Učinkovito se je vključeval v postopke priprave, usklajevanja 
in sprejemanja evropske zakonodaje s področja statistike v delovnih telesih Eurostata in v Delovni 
skupini Sveta EU za statistiko. Delovna skupina je v letu 2015 med drugim veliko pozornosti posvetila 
obravnavi predloga Uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne 
bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb ter predlogu Uredbe o 
harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin. 

Na mednarodnem večstranskem področju je SURS dejavno sodeloval pri delu Konference evropskih 
statistikov, organizirane pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo, in pri delu Statistične 
komisije Združenih narodov ter različnih specializiranih agencij, posebnih skladov in programov 
Združenih narodov. Bil je dejaven tudi v odboru OECD za statistiko in je tekoče izpolnjeval statistične 
obveznosti do te organizacije. 

Banka Slovenije je na mednarodni statistični ravni kot članica ESCB, katerega standardi in zakonodaja 
so ločeni od ESS, v letu 2015 največ sodelovala z ECB in drugimi članicami v njegovih številnih delovnih 
telesih. Ob tem je BS tako kot SURS sodelovala z drugimi članicami obeh evropskih statističnih 
sistemov v Odboru za monetarne, finančne in plačilnobilančne statistike (CMFB) in v Evropskem 
statističnem forumu (ESF). Poleg tega je mednarodno statistično sodelovanje BS zajelo tudi BIS, 
Eurostat, MDS, OECD in Svetovno banko. V okviru posebnega standarda MDS za objavljanje podatkov 
(SDDS) so se nadaljevale priprave za prehod na njegovo razširjeno verzijo SDDS Plus. 

SURS in pooblaščeni izvajalci se zavedajo, da brez sodelovanja v evropskem in mednarodnem prostoru 
ni kakovostne statistike, zato so si prizadevali, da bi bila sicer omejena sredstva kar najbolj učinkovito 
porabljena: zastopanost na različnih dogodkih so skrbno načrtovali ter stališča do najpomembnejših 
tem, obravnavnih na teh dogodkih, predhodno uskladili znotraj institucije in na ravni državne 
statistike. Poskrbeli so tudi za prenos znanja in izkušenj tako v okviru slovenske državne statistike kot 
tudi v ESS ter statističnim uradom držav Zahodnega Balkana. 
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1.2 Ohranjanje zaupanja vseh deležnikov in povečanje 
prepoznavnosti državne statistike 

Sledenje načelom Kodeksa ravnanja evropske statistike 

V začetku leta 2015 je bilo na spletni strani Eurostata objavljeno končno 
poročilo o skladnosti slovenskega statističnega sistema z načeli Kodeksa 
ravnanja evropske statistike; poročilo so pripravili strokovni pregledniki na 
podlagi dokumentacije in obiska v letu 2014.10 Poročilo opisuje trenutno 
stanje skladnosti z načeli Kodeksa in podaja priporočila za področja, ki bi jih 
moral slovenski statistični sistem v prihodnje izboljšati. Na podlagi 
omenjenega poročila je SURS pripravil akcijski načrt za izboljšave11, na 
podlagi katerega bo v prihodnjih letih izpolnil priporočila, ki so jih dali 
strokovni pregledniki. Skladno s tem načrtom je SURS v letu 2015 izvedel 
naslednje aktivnosti: pripravil je izboljšave na področju vodenja stroškov 
statističnih raziskovanj in drugih delovnih aktivnosti; preučil je možnosti za 
izboljšanje finančnega stanja in uvedbo modela kompetenc; pripravil je 
izboljšave pri pripravi Koledarja objav; preučil je možnosti za krepitev sodelovanja z akademsko sfero 
in za vključitev eksternih sodelavcev v sistem izobraževanja na SURS; preučil je postopke za izvajanje 
revizij.  

Načela Kodeksa veljajo za celoten statistični sistem in tako tudi za pooblaščene izvajalce. SURS je zato 
organiziral skupni sestanek z vsemi vodji statističnih enot, na katerem je predstavil poročilo o 
strokovnem pregledu in zahteve, ki izhajajo iz Kodeksa. Na željo institucij je izvedel tudi dodatne 
posebne predstavitve Kodeksa za AJPES in NIJZ.  

 

Izpopolnjevanje informacijske varnosti podatkov  

SURS je v letu 2015 nadgradil rešitev za upravljanje dostopov do internih informacijskih virov SURS, ki 
omogoča upravljanje dostopov v skladu s politiko varovanja informacij, zagotavlja pravočasno 
evidenco vseh dostopov ter kontrolo nad dostopi brez uporabe papirnih pooblastil. Nadgradnja 
omogoča klasificiranje informacijskih virov na SURS v skladu s politiko varovanja informacij.  

SURS je v letu 2015 zagotovil 99,3-odstotno razpoložljivost informacijskega sistema s pomočjo 
upravljanja tveganj izpada delovanja informacijskega sistema ter v skladu s smernicami za upravljanje 
informacijske tehnologije. Nadaljeval je optimizacijo informacijskega sistema s pomočjo nadaljnje 
virtualizacije in konsolidacije strežniških sistemov. 

V povezavi z izbranimi temami s področja informacijske varnosti je za večino zaposlenih izvedel 
izobraževanja, hkrati pa je poskrbel za redno izobraževanje novih zaposlenih o informacijski varnosti 
na SURS.  

 

Aktivnosti Metodološkega sveta 

V letu 2015 se je Metodološki svet12 sestal dvakrat. Obravnaval je spremembe metodologij pri štirih 
statističnih raziskovanjih SURS: spremembo metodologije izračuna povprečnih pridelkov kmetijskih 

                                            
10 Glej: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4372828/2015-SI-report/f71d3aa1-eb14-4127-b25a-c5e7a3dfc856 
(prevzeto 23. 2. 2016). 
11 Glej Poročilo o strokovnem pregledu skladnosti delovanja slovenskega statističnega sistema s Kodeksom ravnanja 
evropske statistike, 12. maj 2015, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5178&idp=1& 
headerbar=0 (prevzeto 23. 2. 2016). 
12 Glej: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/o-nas/sistem-drzavne-statistike/metodoloski-svet (prevzeto 23. 2. 
2016). 
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rastlin, delno uporabo administrativnega vira pri statističnem raziskovanju o poslovnih storitvah, 
spremembo vira pri mesečnih raziskovanjih o gradbenih dovoljenjih in rušitvah ter predlog revizije pri 
statističnem raziskovanju o mnenju potrošnikov. Člani Metodološkega sveta so predlagane 
spremembe v obravnavanih raziskovanjih podprli, saj prispevajo k povečanju kakovosti podatkov in k 
zmanjševanju obremenitev poročevalskih enot, zbiranje podatkov na tak način pa je za poročevalske 
enote prijaznejši. SURS-u je bilo danih tudi nekaj priporočil, predvsem glede zbiranja podatkov, ki jih 
bo upošteval pri naslednji izvedbi konkretnih raziskovanj, smiselno pa tudi pri drugih raziskovanjih.  

SURS je dopolnil navodilo13, ki je podlaga za delo Metodološkega sveta. Glavna sprememba zadeva 
obravnave predlogov za ukinitev nekaterih statističnih raziskovanj SURS: dokončne odločitve potrdi 
kolegij generalne direktorice SURS po predhodni konzultaciji s člani pristojnega sosveta, Metodološki 
svet pa jih ne obravnava več. 

 

Optimizacija in posodobitev postopkov za izvajanje anketiranja oseb in 
gospodinjstev 

SURS je zaključil projekt Spletno anketiranje oseb. Namen in cilji tega projekta so tesno povezani s 
prizadevanji za optimizacijo in posodobitev postopkov, potrebnih za izvedbo anketiranja oseb in 
gospodinjstev. Usmerjen je bil v razvoj postopkov, gradiv in prototipne informacijske rešitve, na 
podlagi katerih bo mogoče začeti zbirati podatke pri osebah in gospodinjstvih s spletnim 
anketiranjem. V okviru projekta so bili definirani posamezni splošni postopki, ki so potrebni za izvedbo 
spletnega anketiranja in za izvedbo kombiniranega načina zbiranja podatkov, pripravljena so bila 
navodila in izdelane prototipne rešitve za izvedbo pilotnega raziskovanja o mnenju potrošnikov. Na 
podlagi evalvacije izvedbe pilotnega raziskovanja in v projektu izdelanih rešitev je SURS v letu 2016 
začel redno zbirati podatke o mnenju potrošnikov na kombiniran način (po spletu in telefonu). 
Postopoma pa bo te rešitve uvajal tudi v druga raziskovanja za osebe. 
SURS je v letu 2015 vsebinsko prenovil in posodobil obvestilna pisma in zgibanke za raziskovanja, v 
katerih se zbirajo podatki, ki se nanašajo na osebe, gospodinjstva in kmetijska gospodarstva. 
Prenovljena gradiva je testiral v okviru rednega izvajanja raziskovanja o uporabi IKT v gospodinjstvih in 
pri posameznikih. Glavna ugotovitev testiranja je bila, da je treba pri komuniciranju s poročevalskimi 
enotami upoštevati načelo »manj je več« in informacije podati na zgoščen in razumljiv način, ki je jasen 
za splošno javnost. Te ugotovitve bo SURS upošteval pri pripravi gradiv v prihodnje. 

 

Gradiva za komuniciranje z opazovanimi in poročevalskimi enotami pri zbiranju 
podatkov pri podjetjih 

SURS je v letu 2015 nadaljeval standardizacijo gradiv, ki jih pošilja podjetjem, pri čemer ugotavlja, da 
se pri kombiniranih načinih zbiranja povečuje raznolikost gradiv. Za vsako raziskovanje se pripravita 
seznam vseh potrebnih gradiv in seznam naslovnikov pošte ter določi način pošiljanja. Če je možno, se 
gradiva pošiljajo podjetjem po e-pošti, predvsem zato, ker tako zanesljiveje pridejo do pravega 
naslovnika, to je osebe, ki izpolnjuje vprašalnik za posamezno raziskovanje, ali osebe, ki koordinira 
zbiranje podatkov v podjetju; zbiranje podatkov na tak način pa je tudi cenejše. 

SURS je nadaljeval prakso, da je pod besedilo elektronskih »opomnikov« in »opominov«, namenjenih 
podjetjem, dodal kratko promocijsko rubriko z naslovom »Tudi to je statistika«. Na ta način je želel 
naslovniku poleg osnovnega besedila sporočiti še kratko koristno in zanimivo informacijo in s tem 
morda vzbuditi pri njem tudi zanimanje za statistiko in okrepiti zavest o potrebnosti zbiranja podatkov 
za statistični namen. Na elektronsko gradivo »Obvestilo o objavi vprašalnika«, s katerim je respondent 
obveščen, da je vprašalnik pripravljen za izpolnjevanje, je vključil rubriko z naslovom »Iz naše prejšnje 
objave«. Da bi ugotovil, ali je uvedba novih rubrik na komunikacijska gradiva poslovnih subjektov 

                                            
13 Glej: http://www.stat.si/dokument/5143/NavodiloMetodologijaStatRaz_metodoloskiSvet.pdf (prevzeto 26. 2. 2016).  
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dosegla svoj namen, je SURS med poslovnimi subjekti izvedel kratko anketo. Novi rubriki sta bili 
opaženi, in sicer v velikih podjetjih v večji, v manjših pa v manjši meri, prevladalo pa je mnenje, da sta 
uvedeni rubriki uporabni in zanimivi in naj se ohranita na dopisih. 

 

Uvedba elektronskega načina zbiranja podatkov v statistična raziskovanja 

SURS je nadaljeval optimizacijo spletne aplikacije za elektronsko poročanje 
eSTAT, izboljševal postopke kombiniranega zbiranja podatkov, pri čemer je eden 
od načinov zbiranja elektronsko poročanje, testiral in pripravljal je postopke za 
uvedbo elektronskega poročanja v raziskovanja (gradbeništvo, cene, raziskave 
in razvoj). Vzpostavil je preverjanje uporabniške izkušnje pri elektronskem 
sporočanju podatkov. Za raziskovanja, ki jih izvaja državna statistika, so poslovni subjekti v letu 2015 
elektronsko posredovali več kot 70 % vprašalnikov (sem se štejejo raziskovanja, ki jih za državno 
statistiko izvajajo SURS, AJPES in FURS). 

  

Optimizacija postopkov za izbor enot, ustreznih za statistično opazovanje 

Pri poslovnih statistikah je SURS nadaljeval aktivnosti za optimizacijo postopkov izbora enot v 
statistična raziskovanja. Splošni vzorčni okvir podjetij , ki je glavni vir za vzorčne okvire posameznih 
raziskovanj in je bil v letu 2015 prvič v celoti pripravljen iz baze statističnega poslovnega registra 
(S_PRS), vsebuje enolični statistični identifikator SIR in druge rešitve S_PRS (pri izračunih za 
zaposlene, letnih povprečij za zaposlene in prihodkih je upoštevana tudi demografija podjetij). To bo 
omogočilo večjo skladnost med podatki iz raziskovanj poslovnih statistik. Pri raziskovanjih oseb in 
gospodinjstev so se pri določitvi vzorčnega okvira upoštevala pravila, postavljena v letu 2014, v katerih 
so bile opredeljene posebne nastanitve, tj. nastanitve, ki ne spadajo med zasebna gospodinjstva (ki so 
ciljna populacija). Posebne nastanitve (to so institucije in skupinska gospodinjstva) so bile izločene iz 
vzorčnega okvira in tako se je zmanjšal delež neustreznih enot pri izbiri vzorca. 

 

SURS spremlja razvoj pri desezoniranju časovnih vrst podatkov 

V okviru ESS se izvaja ESSnet projekt Center odličnosti za desezoniranje, v okviru katerega se je 
pripravljal nov program za desezoniranje časovnih vrst JDemetra+. SURS sicer v projekt ni vključen, 
aktivno pa sodeluje v uporabniški skupini SAUG (Seasonal Adjustment user Group). V letu 2015 je 
nadaljeval testiranje JDemetra+, opozoril je na določene napake (ki so bile že odpravljene) in predlagal 
izboljšave. Z novostmi na področju desezoniranja redno seznanja uporabnike. Konec leta 2015 je pri 
nekaterih raziskovanjih že začel uporabljati JDemetro+, v druga raziskovanja pa jo bo še naprej 
sistematično uvajal v letu 2016. 
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1.3 Izvajanje dejavnosti državne statistike po načelu 
stroški/koristi  

Izvajanje postopkov za zmanjšanje bremen poročevalskih enot 

Iskanje ravnovesja med pridobivanjem kakovostnih podatkov na eni strani in zmanjševanjem 
obremenitev podjetij s statističnim poročanjem ter racionalnim izvajanjem statističnih raziskovanj na 
drugi strani je stalna usmeritev SURS. V okviru projekta Merjenje in upravljanje poslovnih subjektov je 
SURS v letu 2015 določil metodološka izhodišča in usmeritve za merjenje obremenitev podjetij s 
statističnim poročanjem na SURS in pripravil prototip tehnične rešitve, ki je podlaga za sistematično 
spremljanje in upravljanje z obremenitvami poročanja za poslovne subjekte. 

V sklopu optimizacije postopkov izbora enot opazovanja, kar bi dosegel z uvajanjem koordiniranega 
vzorčenja (posledično gre za zmanjševanje bremen poročevalskih enot), je SURS naredil prototipno 
informacijsko rešitev za merjenje dejanske obremenitve ter pripravil logični model in načrt 
funkcionalnosti končne rešitve.  

 

Razvoj novih podatkovnih virov in razvoj metodologij  

SURS nadaljuje aktivnosti za pridobivanje podatkov iz administrativnih virov. Redno spremlja in 
dopolnjuje evidence o administrativnih in sekundarnih virih na intranetnem portalu Surs.net in 
evidence o sklenjenih dogovorih z upravljavci administrativnih virov. 

Pri delu z masivnimi podatki je SURS aktivno sodeloval v mednarodnih delovnih skupinah (UNECE, 
Eurostat) in pri projektih SURS, katerih cilj je uvedba masivnih podatkov v redni statistični proces. V 
okviru projekta Modernizacija statistike cen je pripravil tehnične rešitve za strganje spletnih podatkov 
cen in rešitve za prevzem in uporabo podatkov cen trgovskih verig, v okviru razvoja spletnih podatkov 
podjetij je pripravil prototip IT-rešitve za zaznavanje prostih delovnih mest, aktivno pa je sodeloval tudi 
v projektu uporabe masivnih podatkov ESSNET.  

Tudi NIJZ intenzivno sodeluje z različnimi deležniki pri razvoju novih podatkovnih virov in pri razvoju 
metodologij. Zaradi preglednosti in jasnosti sodelovanja je v letu 2015 podpisal več dogovorov o 
sodelovanju, med njimi z MZ (sodelovanje pri vzpostavitvi registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti), 
Zbornico zdravstvene in babiške nege (sodelovanje pri prenovi spremljanja zunajbolnišnične statistike 
– področje patronažnega zdravstvenega varstva), z Onkološkim inštitutom Ljubljana (sodelovanje pri 
razvoju metodologij statistike obolevnosti in sodelovanje pri pilotnem projektu »Zdravje v občini«), s 
Kliniko Golnik (sodelovanje pri razvoju metodologij statistike obolevnosti) idr. Prenovljen je bil tudi 
dogovor o sodelovanju med SURS in NIJZ; v njem so zdaj nekatere vsebine natančneje opisane, 
nekatere pa dopolnjene glede na nove potrebe pri pripravi statistik. 

 

Projektni način dela 

SURS uporablja projektni način dela, ko uvaja nove postopke in načine dela na infrastrukturnih 
področjih ali ob večjih revizijah raziskovanj in izvedbah zahtevnejših raziskovanj z daljšo periodiko 
izvajanja. V letu 2015 je SURS začel nov večletni projekt prenove podatkovnega portala SI-STAT in 
procesa objavljanja, končal pa je štiri večletne projekte: prenovo spletne strani SURS, standardizacijo 
procesov statističnega urejanja in vstavljanja podatkov, spletno anketiranje oseb in vzpostavitev 
celovitega sistema za izkazovanje geostatistik na SURS. Obenem potekajo na SURS-u še naslednji 
projekti: postavitev in vzdrževanje večnamenskega statističnega poslovnega registra S_PRS, hramba 
končnih mikropodatkov, ureditev ravnanja z osebnimi podatki, merjenje in upravljanje obremenitev 
poslovnih subjektov, modernizacija statistike cen. 
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Izpopolnjevanje organizacije postopka statistične obdelave podatkov 

SURS je v okviru projekta Standardizacija statistične obdelave podatkov nadaljeval razvijanje 
posplošenih programskih rešitev za izvajanje statistične obdelave podatkov (urejanje, izračun kazalnikov 
kakovosti, tabelacija, statistična zaščita, izračun natančnosti). Razvit je bil nov modul za izračun 
kazalnikov kakovosti (tako na mikro- kot tudi na makroravni), največ dela pa je bilo opravljenega pri 
vpeljavi splošnih programskih rešitev v redni proces izvajanja statističnih raziskovanj. Statistična 
obdelava podatkov poteka zdaj na podlagi splošnih programskih rešitev pri približno 30 raziskovanjih; s 
tem je bila dosežena bistvena racionalizacija postopkov, saj ni treba več razvijati programskih rešitev za 
vsako raziskovanje. Aplikacija omogoča tudi popolno ponovljivost ter sledljivost posameznih faz procesa, 
kar zagotovo povečuje preglednost in jasnost uporabljenih postopkov. Nov način statistične obdelave, 
konkretna aplikacija tega načina v obliki splošnih programskih rešitev ter posledice teh novosti za 
izvajanje statističnega procesa so bili predstavljeni na več mednarodnih konferencah in v okviru 
študijskih obiskov. V naslednjem letu bo SURS nadaljeval vpeljavo splošnih programskih rešitev v 
preostala raziskovanja, načrtuje pa tudi razvoj nekaterih novih funkcionalnosti. 

SURS je v okviru ESS postal član strokovne skupine za statistično zaščito podatkov in kot partner v 
projektu ESSnet Statistična zaščita podatkov, katerega cilj je osnovati center odličnosti za statistično 
zaščito podatkov, sodeloval pri postavitvi metodologije in pripravi datotek za javnost za raziskovanji 
EU-SILC in EU-LFS.  
 

Dokumentacija raziskovanj za posodobitev in standardizacijo notranjih procesov 

SURS je nadaljeval razvojno delo pri vzpostavitvi novega sistema za vodenje interne dokumentacije 
STATDOK. Dokončal je vsebinsko rešitev in postavil začasno tehnično okolje. Nov sistem je na več 
internih delavnicah predstavil sodelavcem SURS. Do konca leta 2015 je po novem sistemu pripravil 
dokumentacijo že za četrtino raziskovanj. Dokumentacija raziskovanj je na enem mestu in je dostopna 
vsem zaposlenim SURS, kar omogoča boljši prenos znanja, predvsem pri menjavi delovnih področij. 
 
Projekt Hramba končnih mikropodatkov 

Kot del projekta Hramba končnih mikropodatkov SURS pripravlja informacijsko rešitev, ki naj bi 
zadostila zahtevam po trajnem hranjenju končnih mikropodatkov. Vzpostavil naj bi sodoben, 
pregleden in varen sistem hrambe končnih mikropodatkov, ki bo tudi v prihodnosti omogočal oskrbo s 
končnimi mikropodatki iz statističnih raziskovanj v obliki, ki bo omogočala raziskovalno analizo ali 
notranje delo z njimi. SURS je v letu 2015 na osnovi predhodno izdelanih procesno-tehničnih 
specifikacij izdelal osnutek pravil za hrambo končnih mikropodatkov in pripravil informacijsko rešitev 
aplikacije. Začel je izvajati aktivnosti za vzpostavitev produkcije in pripravljati tehnično in uporabniško 
dokumentacijo. 
 

Nenehno spremljanje porabe finančnih sredstev 

SURS je neposredni proračunski porabnik. MF in Vlada RS sta v preteklem letu postavljala omejitve pri 
porabi sredstev, zato je SURS nenehno spremljal porabo sredstev in vodil takšno politiko, da so bile 
kljub temu izpeljane vse naloge. Vseskozi si je prizadeval pridobiti čim več sredstev z razpisi, ki jih je 
objavljal Eurostat. V letu 2015 je tako pridobil sredstva iz 20 novih razpisov. 

V letu 2015 je SURS porabil 12.105.000 EUR ali 3 % več kot v letu 2014. Pretežni del, 11.665.000 EUR, je 
bil financiran iz slovenskega proračuna, 438.000 EUR je bilo iz evropskih sredstev, 2.000 EUR pa iz 
lastne dejavnosti, odškodnin in kupnin. 

Glede na naloge, ki so bile opredeljena tudi v priporočilih za izboljšave v okviru strokovnega pregleda, 
je SURS v letu 2015 prenovil šifrante (stroškovnih nosilcev in aktivnosti), po katerih zaposleni na SURS 
dnevno beležijo opravljene delovne ure. V letu 2016 bodo zaposleni t. i. dnevnike dela že izpolnjevali 
po novem in na tej osnovi bo SURS izračunaval stroške posameznih raziskovanj.  
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SURS je tudi v letu 2015 pripravljal četrtletna poročila o poslovanju SURS in jih dopolnjeval z dodatnimi 
informacijami in prikazi, ki se navezujejo na delo urada. Poročila vsebujejo podatke o kadrovskih 
zadevah, izobraževanjih, mednarodnem sodelovanju, zbiranju podatkov, analizi neodgovora, porabi 
delovnih ur, komuniciranju z javnostmi ter podatke o finančnem stanju. 

 

Konec leta 2015 na SURS zaposlenih 330 javnih uslužbencev 

Konec leta 2015 je bilo na SURS zaposlenih 330 oseb, od tega 300 za nedoločen čas. Število zaposlenih 
za nedoločen čas se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 6 in je najnižje v zadnjih letih. SURS je 
zapustilo 13 zaposlenih, od tega se jih je 8 upokojilo. Z aktivnim vključevanjem v mednarodne projekte 
je SURS v letu 2015 pridobil sredstva za zaposlitev 21 uslužbencev za določen čas (za čas trajanja 
projekta). Notranja organizacijska struktura je ostala nespremenjena. SURS je organiziran v 8 
sektorjev in 4 službe. 

 

 
Organizacijska struktura SURS, 31. 12. 2015 

 

Ustrezna znanja za izvajanje statistične dejavnosti so zaposleni pridobivali z udeležbo na 
usposabljanjih, na različnih seminarjih in delavnicah ter v okviru internega izobraževanja. Vsak 
uslužbenec se je v povprečju udeležil 6 izobraževanj. SURS je v okviru promocije zdravja, katere glavni 
namen je spodbuditi zaposlene k skrbi za zdravje, organiziral 6 pohodov, ki se jih je udeležilo v 
povprečju 22 zaposlenih. 

 

Utrip statistike – strokovno posvetovanje, namenjeno vsem zaposlenim na SURS 

V okviru internih strokovnih posvetovanj z naslovom Utrip statistike je SURS tudi v letu 2015 pripravil 
dve taki posvetovanji, in sicer 16. 4. in 26. 11. 2015. Dogodek je med zaposlenimi dobro sprejet, saj po 
rezultatih evalvacijske ankete prinaša novosti, spodbuja nove ideje in prispeva k boljšemu poznavanju 
dela sodelavcev. V 2015 so udeleženci teh posvetovanj razpravljali o naslednjih temah: o Viziji 2020, 
temeljnem dokumentu, ki opredeljuje razvoj ESS do 2020; o pasteh in izzivih uporabe administrativnih 
virov; o enotah v poslovnih statistikah, ki so ključni gradnik poslovnih statistik in eden od elementov 
zagotavljanja skladnosti; o vodenju dokumentacije statističnih raziskovanj po novem sistemu 
STATDOK; o izkušnjah komuniciranja s poročevalskimi enotami; o dosedanjih izkušnjah pri izmenjavi 
podatkov z mednarodnimi organizacijami z orodjem SDMX; o konkretnih dogodkih, kot je 
gospodarska kriza, z vidika statističnih podatkov; in o izzivih, ki jih prinašajo družbeni mediji.  
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2 Dosežki državne statistike v letu 2015 po 
vsebinskih področjih 

V tem poglavju so predstavljeni dosežki državne statistike v letu 2015 po posameznih statističnih 
področjih. V prikazu sledimo strukturi, določeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 
2013–2017.  

 

2.1 Kazalniki  

Kazalniki zelene rasti objavljeni tudi na podatkovnem portalu SI-STAT 

Konec leta 2015 je SURS ponovno pripravil kazalnike trajnostnega razvoja, ki jih izračunava že od leta 
2010; kazalniki poleg okoljskega področja zajemajo tudi ekonomsko in socialno področje. SURS je 
posodobil tudi kazalnike zelene rasti, ki so podpodročje kazalnikov trajnostnega razvoja in jih 
izračunava na pobudo OECD od leta 2014. Objavil jih je v prvi objavi in na podatkovnem portalu SI-
STAT. SURS, NIJZ, ARSO in UMAR so v letu 2015 z novimi podatki posodobili kazalnike blaginje, ki so 
rezultat sodelovanja vseh štirih institucij in so objavljeni na posebni spletni strani14. 
 

 
Kazalniki zelene rasti in trajnostnega razvoja, Slovenija15 

 

Kazalniki zdravja in zdravstvenega varstva 

Kazalniki zdravja in zdravstvenega varstva sestavljajo širok nabor kazalnikov, ki so jih strokovne 
skupine v okviru EU razvijale v okviru različnih projektov. Delo na evropski ravni se je v letu 2015 
nadaljevalo, NIJZ je intenzivno sodeloval v novih delovnih skupinah, ki so pripravljali dodatne nabore in 
natančnejše definicije kazalnikov. Delo je prevzela skupina držav v okviru skupnega ukrepanja (Joint 
Action) Bridge Health, kjer sodeluje tudi Slovenija oziroma NIJZ. NIJZ je poleg tega v letu 2015 razvijal 
pilotni projekt Zdravje v občini, katerega rezultat so zdravstveni kazalniki na ravni občin, združeni v 
kratke publikacije. Publikacije bodo v letu 2016 predstavljene pilotnim občinam. Bistvena novost, ki jo 

                                            
14 Glej: http://www.kazalniki-blaginje.gov.si/ (prevzeto 2. 2. 2016). 
15 Glej Svetovni dan varstva okolja, 29. maj 2015, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5222&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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uvaja NIJZ, je modelni izračun zdravstvenih kazalnikov, ki temeljijo na anketnih podatkih, tudi na ravni 
občin, npr. delež kadilcev v občini, delež oseb, ki se prekomerno opijajo, ipd. 

V letu 2015 je NIJZ še naprej sodeloval v projektu EuroHex – Advanced Research on European Health 
Expectancies, kjer skupaj z vodilnimi evropskimi raziskovalci pripravlja letna poročila za Slovenijo o 
kazalnikih pričakovanega zdravja.  

NIJZ je sodeloval v delovni skupini Eurostata za izboljšavo kazalnika GALI (Global Activity Limitation 
Indicator), ki meri oviranost oseb zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih v zadnjih šestih 
mesecih. Kombinacija kazalnikov GALI in pričakovano trajanje življenja tvori kazalnik zdrava leta 
življenja (leta zdravega življenja), ki temelji na omejitvah posameznika pri običajnih aktivnostih in ki 
torej izraža pričakovano trajanje življenja brez oviranosti. Kazalnik je kompleksen, zato se v prihodnje 
načrtuje nadaljnje metodološko delo (kvantitativno testiranje novega predloga ubeseditve vprašanja) 
na tem področju. 

 

 

Odstotek bolniškega staleža (to je delež izgubljenih koledarskih dni zaradi bolniškega
staleža) je v letu 2014 znašal 3,75 % (pri moških 3,12 % in pri ženskah 4,52 %). Skupaj je 
bilo v letu 2014 izgubljenih v povprečju 13,7 koledarskega dne na zaposlenega (pri moških 
11,4, pri ženskah 16,5)16. 

 

Ekonomsko upravljanje  

Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in SURS so na področju ekonomskega upravljanja sodelovali 
pri pripravi poročila o primanjkljaju in dolgu države, ki je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh 
ministrstva in SURS17.  

 

Kazalniki globalizacije 

Kazalnike globalizacije je SURS v letu 2015 predstavil z nekaterimi že znanimi podatki iz ekonomske 
statistike, in sicer v treh vsebinskih sklopih (mednarodna menjava blaga in storitev, mednarodne 
neposredne naložbe ter podatki o tujih podjetjih). Poleg kazalnikov samega procesa globalizacije so 
bile prikazane tudi posledice globalizacije. Na področju registra skupin podjetij (RSP) je SURS 
nadaljeval razvojno delo v povezavi z Evropskim registrom skupin (t. i. Euro Group Register – EGR 2.0). 

 

 

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo, merjena s kazalnikom tržne 
integracije v blagu (povprečje vrednosti izvoza in uvoza blaga v vrednosti BDP), je bila ena
višjih med članicami EU-28. Višjo je izkazovalo le pet držav članic, med njimi sosednja
Madžarska.18 

 

                                            
16 Glej: https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/NIJZ%20podatkovni%20portal__3%20Zdravstveno 
%20stanje%20prebivalstva__3f%20Bolni%C5%A1ki%20stale%C5%BE/?rxid=3866548b-094f-4838-8260-f6b99f4f787a 
(prevzeto 27. 1. 2016). 
17 Glej: Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2011–2014, napoved 2015, 16. oktober 2015, Prva 
objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5539&idp=1&headerbar=0; Poročilo o primanjkljaju in 
dolgu sektorja države. Dostopno na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javne_finance/tekoca_gibanja_v_javnih_ 
financah/porocilo_o_primanjkljaju_in_dolgu_sektorja_drzave/ (prevzeto 28. 1. 2016).  
18 Glej Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2014, 30. november 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5620&idp=4&headerbar=3 (prevzeto 14. 1. 2016). 
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2.2 Sistemi računov 

2.2.1 Ekonomski in socialni razvoj 

Izvajanje rednih raziskovanj in metodološke novosti na področju nacionalnih 
računov 

Avgusta 2015 je SURS zaradi redne letne revizije BDP in zaradi prerazvrstitve posameznih 
institucionalnih enot v sektor država skladno s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev 
objavil revidirane podatke za obdobje 2010–2013. Oboje je na ocene BDP vplivalo minimalno, tako na 
nominalne vrednosti kot na stopnje realne rasti. Pri nominalni vrednosti je bilo izjema leto 2013, v 
katerem so bila izplačila zaposlenim v javnem sektorju zaradi tretje četrtine odprave plačnih 
nesorazmerij v celoti preknjižena s sredstev za zaposlene na kapitalski transfer, ker je šlo za obveznosti 
države iz preteklih let. Ta revizija ni vplivala na izračun gospodarske rasti, ampak le na implicitni 
deflator BDP. Zaradi omenjene revizije so bili posledično revidirani tudi podatki na drugih področjih 
nacionalnih računov, in sicer: računi države, letni in četrtletni nefinančni sektorski računi, izdatki 
sektorja država po namenih (COFOG), nefinančna sredstva in regionalni računi. 

Zaradi spremembe uredbe, ki določa oblikovanje statističnih teritorialnih enot, je v letu 2015 SURS 
poleg redne revizije regionalnih računov (bruto domačega proizvoda, računov gospodinjstev in bruto 
investicij v osnovna sredstva) objavil tudi preračune časovnih vrst podatkov po NUTS 2013.  

SURS je veliko časa namenil pripravi opisov virov in metod za posamezna področja nacionalnih 
računov. Posodobil je opis virov in metod izračuna primanjkljaja in dolga države, končal prvi osnutek 
opisa virov in metod za pripravo letnih nefinančnih sektorskih računov, pripravlja pa se opis virov in 
metod za izračun bruto nacionalnega dohodka. 

Po petih letih je SURS ponovno izvedel raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v 
gospodarskih družbah, v nepridobitnih institucijah, društvih in finančnih institucijah ter o strukturi 
vmesne potrošnje in prihodkov proračunskih uporabnikov; omenjeno raziskovanje je neprecenljivi vir 
podatkov za pripravo kakovostnih input-output tabel. Poleg tega je SURS objavil ekonomske račune 
za turizem za leto 2012 in oceno za leto 2014 na osnovi metodologije satelitskih računov za turizem. 

 

 

Izračunana skupna dodana vrednost, ki je bila posledica posrednih in neposrednih učinkov
turistične potrošnje, je v letu 2014 znašala 2.300 mio. EUR ali 7,1 % celotne dodane
vrednosti v gospodarstvu. Izračunani skupni BDP, ki je bil posledica turistične potrošnje, pa
je v letu 2014 znašal 3.058 mio. EUR ali 8,2 % BDP v gospodarstvu.19 

 

SURS je na Sosvetu za nacionalne račune, finančne in monetarne statistike predstavil prve ocene 
pokojninskih pravic/obveznosti, ki jih bo v skladu s Programom pošiljanja podatkov ESR 2010 prvič 
objavil v letu 2017. Predstavljeno je bilo oblikovanje enostavnega modela ocenjevanja, potrebni 
podatki, predpostavke modela, ocena pokojninskih pravic ter analiza občutljivosti modela 
ocenjevanja. 

 

                                            
19 Glej Ekonomski računi za turizem, Slovenija, 2012, ocena za 2014, 18. december 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5678&idp=24&headerbar=21 (prevzeto 3. 2. 2016). 
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Izid publikacije s področja nacionalnih računov 

SURS je v letu 2015 izdal publikacijo Nacionalni računi o gospodarski krizi 
v Sloveniji, v kateri je na poljuden način predstavil področje nacionalnih 
računov. Z gospodarsko krizo so kazalniki nacionalnih računov, kot so 
gospodarska rast, primanjkljaj in dolg države, razpoložljivi dohodek 
gospodinjstev in drugi, postali zanimivejši tudi za širšo javnost. Tokrat je z 
njimi opisano stanje slovenskega gospodarstva pred in med gospodarsko 
krizo s pomočjo štiridesetih trditev, ki nagovarjajo k razmisleku o tem, ali 
te trditve držijo, delno držijo ali ne držijo.20 

 

Statistika finančnih računov 

V letu 2015 je Banka Slovenije (BS) podatke četrtletnih in letnih finančnih računov posredovala 
uradnim in drugim zainteresiranim prejemnikom. Objavila je publikacijo Finančni računi Slovenije 
2009–2014, ki poleg podatkov in metodologije vsebuje tudi pregled finančnih računov posameznih 
sektorjev ter primerjavo z evroobmočjem. Na spletni strani BS so bili objavljeni letni in četrtletni 
podatki iz finančnih računov, podatkovne vrste in četrtletne informacije Finančni računi Slovenije. 

Poleg tega je BS na podlagi metodologije nacionalnih računov pripravila letno statistiko finančnih 
podatkov za sektor država in podatke za Aneks 5 k Poročilu o primanjkljaju in dolgu države, kjer se 
zbirajo podatki o državni pomoči finančnim institucijam v času gospodarske in finančne krize (GAFS). 
Pri tem predstavniki BS sodelujejo s predstavniki SURS in MF v medinstitucionalni delovni skupini, ki 
rešuje metodološka vprašanja na tem področju.  

 

Statistika ekonomskih odnosov s tujino 

BS je v juniju 2015 opravila revizijo statistike plačilne bilance, stanja mednarodnih naložb in zunanjega 
dolga za obdobje od 2007 dalje. Največja sprememba je poenotenje izkazovanja evrske gotovine v 
različnih statističnih poročilih, ki ga je od držav članic monetarne unije zahtevala ECB. Ob reviziji 
podatkov je BS za obdobje od 2010 dalje ocenila tudi obseg uvoza blaga prek spletne prodaje. To je 
bilo opravljeno na podlagi analize določenega dela kartičnega plačilnega prometa s tujino in vključeno 
v uvoz blaga v okviru plačilne bilance. 

Oktobra 2015 je BS izdala publikacijo Neposredne naložbe 2014 s podatki o izvoru tujih neposrednih 
naložb v Sloveniji in o njihovi vključenosti v slovensko gospodarstvo. V publikaciji je bil prvič objavljen 
tudi prikaz tujih neposrednih naložb v Sloveniji glede na izvorno državo lastnika ter prikaz izvornega 
lastništva slovenskih neposrednih naložb v tujini.  

BS je v letu 2015 sodelovala s SURS pri pripravi opisa metodologije bruto nacionalnega dohodka, ki jo 
je treba pripraviti za Eurostat. Poleg tega je za ECB izdelala opis virov podatkov in metodologijo 
statistik ekonomskih odnosov s tujino, ki bo v letu 2016 v obliki t. i. »BOP book« za vsako državo EU 
objavljena na spletni strani ECB. V okviru delovne skupine za plačilno bilanco na Eurostatu je bilo v letu 
2015 pripravljeno tudi poročilo o kakovosti statistike plačilne bilance ter stanja mednarodnih naložb. 
Poročilo je bilo pripravljeno za vsako državo posebej in poslano Evropskemu ter nacionalnim 
parlamentom. 

 

 

                                            
20 Glej Nacionalni računi o gospodarski krizi v Sloveniji, 2015, zbirka Brošure. Dostopno na: 
http://www.stat.si/dokument/8669/nacionalni%20racuni%20o%20gospodarski%20krizi-internet.pdf%20 (prevzeto 2. 2. 
2016). 
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Statistika finančnih posrednikov 

V letu 2015 so bile uspešno izvedene vse naloge monetarnih in finančnih statistik na mesečni, četrtletni 
in letni ravni na podlagi predpisanih zahtev ECB, OECD ter lastnih potreb BS. To zajema podatke 
bilance stanja in obrestnih mer monetarnih finančnih institucij (MFI) pa tudi vrednostnih papirjev, 
plačilnih sistemov, strukturnih podatkov bančnega sistema in nedenarnih finančnih posrednikov.  
V januarju 2015 je BS začela v ECB posredovati podatke na podlagi spremenjenih uredb statistik 
bilance stanja in obrestnih mer MFI. Poleg tega se je v letu 2015 občutno razširilo poročanje 
individualnih podatkov bilance stanja MFI v ECB, zlasti pri posojilih in vlogah in s 5 na 7 vključenih bank. 
Poleg tekočega razširjenega poročanja (ob posredovanju starih časovnih vrst še do konca leta) je BS 
pripravila tudi časovne vrste po novih zahtevah za nazaj (od julija 2007). 
BS je v letu 2015 v skladu s projektom ESCB za zagotovitev podrobnih kreditnih podatkov v 
evroobmočju nadaljevala aktivnosti za uvedbo enotnega kreditnega registra. Ta naj bi zagotavljal 
podatke za več namenov, pri čemer je še posebno pomembna vzpostavitev dobre podlage za pregled 
nad kreditnim tveganjem v slovenskem finančnem sistemu.  
Za potrebe poročanja na ravni posameznega dolžnika je bil decembra 2015 vzpostavljen Register tujih 
poslovnih subjektov. Uporabnikom je vsak dan na voljo povratna informacijo s spremembami, celotna 
datoteka in datoteka mednarodnih institucij. 
V letu 2015 sta se BS in Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) dogovorili o prenosu podatkov 
zavarovalnic na BS, opredeljena pa je bila tudi priprava izhodnih tabel. Prvo posredovanje statističnih 
podatkov zavarovalnic v ECB bo potekalo v juliju 2016, in sicer bodo to podatki za prvo četrtletje 2016. 
Vir podatkov za razširjeno poročanje zavarovalnic po uredbi ECB bodo nadzorna poročila AZN po 
direktivi Solventnost II, iz katerih bodo po enotni metodologiji sestavljena zahtevana statistična poročila 
za ECB. 
V decembru 2015 je bilo spremenjeno navodilo za četrtletno poročanje družb, ki izvajajo dejavnost 
najema. Uvedeno je bilo poročanje zunajbilančnih poslov v statistični del poročila in razčlenjeni 
postavki poročila tovorna in osebna vozila, kjer se po novem spremlja uporaba vozil (rabljena/nova) in 
tonaža tovornih oz. komercialnih vozil. Zaradi statusnega preoblikovanja družb, ki so dolžne poročati 
BS, je bil spremenjen statistični vzorec obveznikov poročanja. 
Register institucij in podatkovna baza sredstev evroobmočja, dostopen vsem članicam ESCB, je bil v 
letu 2014 razširjen z dodatnimi vrstami in naborom podatkov, namenjenih za podporo enotnega 
nadzornega mehanizma. 
BS je v okviru ESCB sodelovala pri nadaljnji izgradnji Registra institucij in podatkovne baze sredstev 
evroobmočja za potrebe ESCB in SSM. Razširilo se je spremljanje referenčnih podatkov plačilnih 
institucij in bank v mehanizmu enotnega nadzora, potekalo je aktivno čiščenje podatkov, vključenih v 
sistem, predvsem tujih subjektov. 
 

Bilance javnega financiranja 

V letu 2015 je na Ministrstvu za finance (MF) potekala redna produkcija podatkov o javnofinančni 
statistiki: prve objave za mesečne podatke o realizaciji bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb, računa financiranja ter stanja dolga državnega proračuna. Na letni ravni se 
je nadaljevalo poročanje v obliki prvih objav o konsolidirani bilanci državnega proračuna, proračunov 
občin, ZPIZ in ZZZS. Na spletnih straneh MF so na voljo tudi letni podatki za občinske proračune 
skupaj in za vsako občino posamezno po ekonomski klasifikaciji, programski klasifikaciji ter po 
funkcionalnih dejavnostih. MF je na svojih spletnih straneh redno izdajalo Bilten javnih financ21 v 
slovenski in angleški različici, kjer so dostopne tudi časovne vrste podatkov od 1992 dalje. Podatki so 
bili objavljeni v načrtovanih rokih, skladno s standardi Mednarodnega denarnega sklada o izkazovanju 
podatkov. 

                                            
21 Glej: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javne_finance/tekoca_gibanja_v_javnih_financah/bilten_javnih_financ/ 
(prevzeto 28. 1. 2016). 
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2.2.2 Okoljska trajnost 

Na področju okoljsko-ekonomskih računov razvitih že vseh šest zakonsko 
določenih modulov 

V letu 2015 je SURS poleg obstoječih treh modulov okoljsko-ekonomskih računov (računi emisij v zrak, 
računi snovnih tokov in davki v zvezi z varstvom okolja), ki jih redno pripravlja že od leta 2013, 
dokončno razvil tudi račune izdatkov za varstvo okolja.  

 

 

Skupni izdatki za varstvo okolja v letu 2013 so predstavljali 1,4 % bruto domačega 
proizvoda (BDP) ali za 0,3 odstotne točke manj kot v letu 2012.22 

 

SURS je v okviru pilotnega projekta dopolnil in nadgradil metodologijo računov sektorja okoljskega 
blaga in storitev in s tem vzpostavil okvir za redno izvajanje te naloge. Preračunal je podatke za 
proizvodnjo, dodano vrednost, izvoz in za zaposlene v sektorju okoljskega blaga in storitev. Podatke je 
porazdelil po dejavnostih (SKD 2008) in po okoljskih domenah (klasifikaciji CEPA – klasifikacija 
aktivnosti in izdatkov za varovanje okolja in CReMA – klasifikacija dejavnosti upravljanja virov).  

V okviru pilotnega projekta je nadaljeval tudi razvoj na področju metodologije za račune fizičnega 
pretoka energije. Nadgradil je postopke prilagajanja porabe energije glede na rezidenčni princip, razvil 
prvi model korekcije za cestni transport in testiral posodobljeno Eurostatovo orodje PEFA builder, ki se 
bo v prihodnje uporabljalo za pripravo računov fizičnega pretoka energije.  

V letu 2015 je SURS nadaljeval razvoj tudi na področju gozdnega modula okoljsko-ekonomskih 
računov. Ta izkazuje podatke o razpoložljivosti in rabi gozdov ter lesnih proizvodov.  

 

Posebna objava ob svetovnem dnevu hrane 2016: o čem razmišljamo statistiki ob 
malici – v sliki in besedi  

SURS je ob svetovnem dnevu hrane pripravil posebno objavo, v kateri je 
skušal povzeti, o čem premišljujemo statistiki ob malici, sestavljeni iz jabolka 
in kruha. Objava je zajemala pridelavo jabolk in pšenice v Sloveniji ter 
problematiko zavržene hrane oz. kuhinjskih odpadkov.23  

V sodelovanju z MKGP in KIS je ponovno pripravil in objavil koledarske ter 
tržne bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov za meso, jajca, 
žita, krompir, zelenjavo, riž, sladkor in vino. Začel je vzpostavljati tudi bilance 
sadja.  

 

Izboljševanje kakovosti ERK in medinstitucionalno sodelovanje  

Ekonomski računi za kmetijstvo (ERK) so satelitski računi nacionalnih računov, zato sprememba 
metodologije ESR 2010 vpliva tudi na spremembo metodologije ERK. Proučitev sprememb ESR 2010 
na nacionalne račune je bila podlaga za analizo stanja in opredelitev postavk ERK, ki jih bo SURS 
dopolnil oz. spremenil zaradi uvedbe ESR 2010. SURS je nadaljeval metodološko delo za izboljšanje 
kakovosti postavk ERK; proučeval je npr. možnosti za izboljšave obračuna vrednosti proizvodnje vina 

                                            
22 Glej Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2013, 19. November 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5606&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 2. 2. 2016). 
23 Glej Svetovni dan hrane, 9. oktober 2015, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5505&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016). 



Državna statistika v letu 2015 23 

 

in njegovi delitvi na kakovostno in namizno. Analiza podatkovnih virov je pokazala, da podatki SURS 
ne zadoščajo in da je za boljšo oceno treba pridobiti dodatne podatke, s katerimi razpolagata MKGP in 
KIS.  

Proučil je metodologijo sistema okoljsko-ekonomskih računov, v okviru katerega je bil pripravljen 
poseben sklop računov za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (SEEA Agriculture), ki je v zadnji 
usklajevalni fazi. Metodologija Združenih narodov je nastala v sodelovanju s FAO, temelji na konceptu 
SNA in postavlja količinske in finančne podatke kmetijstva v širši, okoljski okvir. SURS je pripravil 
komentarje in predlagal dopolnitve, ki so bili skupaj s komentarji drugih institucij posredovani 
Združenim narodom. 

 

 

Po prvi oceni naj bi bila vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2015 za 1 % višja kot v letu 
2014; znašala naj bi 1.269 mio. EUR.24 

 

2.3 Osnovne statistike 

2.3.1 Poslovno področje 

Hitrorastoča podjetja in tuja notranja podjetja 

SURS je v letu 2015 podatke o hitrorastočih podjetjih prvič objavil v skladu z novo metodologijo (glede 
na rast zaposlenih), ki je sledila spremenjeni uredbi EU o strukturni statistiki podjetij iz 2014. 
Hitrorastoča podjetja imajo v prvem letu triletne rasti vsaj 10 zaposlenih, nato pa imajo vsaj 10-
odstotno povprečno letno rast števila zaposlenih. 

SURS je na podatkovnem portalu SI-STAT prvič objavil časovno vrsto podatkov o tujih notranjih 
podjetjih za obdobje 2008–2013. Nekateri ekonomski kazalniki tujih notranjih podjetij so tako 
objavljeni po sektorjih standardne klasifikacije dejavnosti in po nadzoru (nacionalni/tuj) ter glede na 
državo nadzora. 

 

 

Med podjetji v dejavnostih industrija, gradbeništvo in poslovne storitve, ki so zaposlovala 
vsaj 10 oseb, je v letu 2014 delovalo 532 hitrorastočih podjetij glede na rast števila 
zaposlenih ali za 6,7 % manj kot v letu 2013.25 

 

Profiliranje skupin podjetij  

V okviru spremljanja pojava globalizacije se je razvila metoda profiliranja, ki zajema analiziranje 
različnih struktur (pravne, operativne in računovodske) skupin podjetij, in sicer na nacionalni in 
mednarodni ravni. V okviru profiliranja se določijo statistične enote znotraj omenjenih skupin, njihove 
povezave in najučinkovitejši način za zbiranje statističnih podatkov. SURS je analiziral povezave za 5 
skupin podjetij (4 s sedežem nadzora podjetja v Sloveniji in 1 s sedežem nadzora podjetja zunaj držav 
članic EU), sodeloval pa je tudi pri profiliranju nekaterih drugih držav članic (kot partnerska država). 

  

                                            
24 Glej Realni dohodek iz kmetijstva - prva ocena, Slovenija, 2015, 4. december 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=4981&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016). 
25 Glej Hitrorastoča podjetja, Slovenija – končni podatki, 2014, 29. december 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5686&idp=16&headerbar=14 (prevzeto 18. 1. 2016). 
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Kratkoročne poslovne statistike in gospodarska klima 

Na področju poslovnih tendenc je SURS v letu 2015 uvedel indirektno metodo za izračun sinteznih 
kazalnikov, s pomočjo katere je mogoče opredeliti, kateri kazalnik zaupanja in v kolikšni meri vpliva na 
gospodarsko klimo. Januarja 2015 so bili podatki o gospodarski klimi prvič objavljeni v samostojni prvi 
objavi26.  

Pri mnenju potrošnikov je SURS v letu 2015 izvedel pilotno zbiranje podatkov prek spleta. Uspešno 
zaključen projekt je bil osnova za prehod na kombinirano zbiranje podatkov v letu 2016. 

  

 

Gospodarska klima se je v letu 2015 izboljšala – glede na leto 2014 in tudi glede na 
dolgoletno povprečje.26 

 

Na področju kratkoročnih poslovnih statistik je SURS tudi v letu 2015 nadaljeval uvajanje sodobnega 
zbiranja podatkov. Izpeljal je vse postopke za vpeljavo elektronskega poročanja v mesečno 
raziskovanje s področja statistike gradbeništva. 

Z letom 2015 se je uspešno zaključilo sodelovanje SURS pri projektu PIS (Prostorski informacijski 
sistem). Podatki iz omenjenega informacijskega sistema bodo v letu 2016 uporabljeni kot 
administrativni vir za potrebe raziskovanj o izdanih gradbenih dovoljenjih in rušitvah. Zaradi prehoda 
na uporabo administrativnega vira je SURS prenovil tudi celoten proces raziskovanja in racionaliziral 
nabor podatkov. 

Na področju statistike trgovine in storitev je uspešno zaključil projekt Razvoj indeksa storitvenih 
dejavnosti, financiran iz evropskih sredstev. Rezultati izvedenega projekta so bili delno že preneseni v 
obstoječe procese in metodologije s področja trgovine in storitev. Pripravljeni so bili postopki, da bo 
SURS z januarjem 2016 začel objavljati prihodek od prodaje v specializiranih prodajalnah z motornimi 
gorivi v krajšem roku (30 dni po koncu opazovanega meseca); razdelitev področja SKD I Gostinstvo na 
podpodročji I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti in I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; izračunana in 
pripravljena za objavo je bila tudi celotna časovna vrsta mesečnih podatkov od januarja 2000 dalje. 
Poleg omenjenih sprememb so bile v procesu priprave podatkov uveljavljene tudi določene zahteve, ki 
jih bo v naslednjih letih prinesla nova zakonodaja s področja poslovnih 
statistik. 

Za večjo prepoznavnost podatkov s področja poslovnih statistik je SURS v 
začetku leta 2015 pripravil publikacijo Mozaik poslovnih statistik27, ki na 
enem mestu ponuja vpogled v značilnosti, strukturo, spremembe in razvoj 
slovenskega gospodarstva od leta 2005 naprej. V publikaciji so zbrani 
statistični podatki o nefinančnih poslovnih dejavnostih, podrobneje 
razdeljeni v štiri glavne vsebinske sklope: industrija, gradbeništvo, trgovina 
in druge nefinančne storitve. 

 

Redno delo AJPES in medinstitucionalno sodelovanje 

AJPES je izvedel vsa načrtovana raziskovanja o letnih računovodskih izkazih za različne poslovne 
subjekte. Poleg administrativnega namena so ti podatki tudi pomemben vir podatkov za nadaljnjo 
uporabo v različnih statističnih raziskovanjih (npr. v statistiki nacionalnih računov, v poslovnih 
statistikah). 

                                            
26 Glej Gospodarska klima, Slovenija, januar 2015, 26. 1. 2015, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=4952&idp=16&headerbar=14 (prevzeto 26. 1. 2016).  
27 Glej Mozaik poslovnih statistik, 2015, zbirka Brošure. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8408 (prevzeto 26. 1. 2016). 
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AJPES in SURS sta sodelovala pri izvedbi več statističnih raziskovanj, in sicer pri zbiranju podatkov; to 
je potekalo elektronsko, prek spletnega portala AJPES (Mesečno poročilo o izplačanih plačah in 
regresu za letni dopust pri pravnih osebah, Raziskovanje o izplačanih kadrovskih štipendijah, 
Raziskovanje o izplačanih dividendah, Raziskovanje o poslovnih storitvah, Raziskovanje o strukturi 
vmesne potrošnje in prihodkov, Raziskovanje o strukturi plače ter skupaj še z BS Četrtletno 
raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov). AJPES je izvajal tudi mesečno raziskovanje o dospelih 
neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov nad 5 dni neprekinjeno. Skupaj z BS je zbiral 
(četrtletno) tudi podatke za četrtletne finančne račune. 

Medinstitucionalno sodelovanje je zelo pomembno zaradi racionalizacije postopkov, ker se tako 
sporočanje podatkov za poročevalske enote poenostavi in hkrati doseže tudi boljša kakovost zbranih 
podatkov (sporočanje enkrat za več namenov in več institucij, enostavno, elektronsko, prijazno in 
cenovno ugodno za uporabnika). V letu 2015 so predstavniki AJPES še naprej sodelovali v medresorski 
delovni skupini za vzpostavitev enotne metodologije in enotne baze spremljanja števila zaposlenih v 
javnem sektorju v okviru enotne baze podatkov o plačah, povračilih in nekaterih drugih prejemkih 
zaposlenih v javnem sektorju. V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za sistem plač v javnem 
sektorju, in s SURS so nadaljevali aktivnosti za prilagoditev baze ISPAP kot administrativnega vira 
podatkov o izplačanih plačah v javnem sektorju.  

V letu 2015 je AJPES zbiral podatke o nesofinanciranih kadrovskih štipendijah in s tem SURS-u 
zagotovil kontrolne podatke. V letu 2016 bo tovrstne podatke predvidoma zagotavljal le Javni sklad za 
razvoj kadrov in štipendije. Predstavniki AJPES so aktivno sodelovali tudi v statističnih sosvetih, pri 
nalogah, povezanih z delovnim področjem AJPES, to so poslovni subjekti. 

AJPES je na svojem spletnem portalu28 redno objavljal mesečne zbirne podatke o izplačanih bruto 
plačah pravnih oseb javnega in zasebnega sektorja in podatke o poslovnih subjektih z dospelimi 
neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno. Iz podatkovnih zbirk letnih poročil je AJPES 
pripravil in objavil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2014, Informacijo o 
poslovanju samostojnih podjetnikov v RS v letu 2014, Informacijo o poslovanju nepridobitnih 
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava v RS v letu 2014 in Informacijo o poslovanju društev v RS v 
letu 2014. AJPES je posebej pripravil in objavil tudi informacije o poslovanju gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov za vsako statistično regijo. 

 

 

V letu 2015 je bilo evidentiranih povprečno 5.397 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno ali 15,3 % manj kot v povprečju leta 2014 ter 
povprečno 6.768 samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti ali 16,3 % manj kot v povprečju preteklega leta.29 

 

Vzpostavljanje statističnega poslovnega registra 

Večletni projekt vzpostavitve statističnega poslovnega registra (S_PRS) se bliža koncu in bo v letu 
2016 zaključen. S_PRS tako postaja hrbtenica poslovnih statistik in se že redno pripravlja v mesečni in 
letni iteraciji. Mesečna stanja so postala del redne obdelave podatkov, v letu 2015 pa se je vzpostavilo 
tudi letno stanje S_PRS. To je bilo že uporabljeno pri vzpostavitvi enotnega vzorčnega okvira, ki je 
podlaga za večino vzorčnih raziskovanj s področja poslovnih statistik. V nadaljevanju se bodo enotne 
rešitve iz S_PRS (na primer demografija podjetij, statistična dejavnost, statistični identifikator) vpeljale 
v redno produkcijo posameznih raziskovanj s področja poslovnih statistik.  

 

                                            
28Glej: http://www.ajpes.si/ (prevzeto 11. 2. 2016). 
29 Glej: http://www.ajpes.si/Statistike/Statistike_placilnega_prometa/Neporavnane_obveznosti/O_raziskavi?id=627 (prevzeto 
11. 2. 2016). 
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SIMSTAT – izmenjava mikropodatkov o izvozu blaga med državami članicami EU 

SURS je nadaljeval razvojno delo v okviru Eurostatovega projekta SIMSTAT (Single Market Statistics), 
katerega namen je zmanjšati breme statističnega (administrativnega) poročanja podjetij za približno 
50 % v primerjavi z sedanjim sistemom Intrastat in hkrati zagotoviti visoko kakovostne statistične 
podatke. Vzpostavil je vso potrebno infrastrukturo za varno izmenjavo mikropodatkov o odpremah 
blaga med državami članicami EU. Izmenjava podatkov je tako možna, podrobneje pa se bo še preučila 
uporabna vrednost izmenjanih podatkov.  

V letu 2015 se je zaključil tudi Eurostatov projekt za izboljšavo orodij in metod za izmenjavo podatkov 
pri statistiki mednarodnega trgovanja z blagom, ki je prinesel nadgradnjo tehnične baze Intrastat. Z 
namenom, da se izboljša kakovost rezultatov, je v okviru omenjenega projekta potekala tudi 
dopolnitev validacijskih pravil zunanjetrgovinskih podatkov. Na področju statistike blagovne menjave 
po značilnostih podjetij pa je SURS v okviru tega projekta razvil določene nove kazalnike (struktura 
izvoza po intenzivnosti in dejavnosti izvoznikov, struktura izvoza in uvoza po dejavnosti izvoznikov in 
uvoznikov (podrobnejši podatki) ter število izvoznikov in uvoznikov glede na velikost in vrednost 
njihovega izvoza in uvoza po izbranih trgovinskih partnericah).  

 

 

Zunanja blagovna menjava Slovenije je bila tudi v 2013, podobno kot v prejšnjih letih, 
skoncentrirana v majhnem številu največjih izvoznikov. Dvajset največjih izvoznikov je 
ustvarilo približno tretjino (32,6 %) vrednosti celotnega izvoza, sto največjih izvoznikov pa 
več kot polovico vrednosti (59,2 %) celotnega izvoza.30 

 

Modernizacija statistike cen 

V letu 2015 je SURS na področju statistike cen pospešeno delal pri projektu Modernizacija statistike 
cen. Uspešno je že dosegel prvi cilj projekta, in sicer je klasično zbiranje podatkov o cenah na terenu 
zamenjalo zbiranje podatkov z elektronskimi mobilnimi napravami. Delo uspešno napreduje tudi pri 
postavitvi osnov za celovito uporabo podatkov z internetnih strani ter pri postavitvi osnov za celovito 
uporabo podatkovnih baz trgovcev. Še naprej so potekali pogovori z največjimi trgovci, predvsem 
glede tehničnih in pravnih rešitev pri prevzemanju podatkov iz njihovih podatkovnih baz. Poleg 
avtomatskih postopkov za povezavo podatkov na ravni kod EAN/GTIN s kodami SURS-a, je SURS 
vzpostavil celoten proces za vključitev tako pridobljenih podatkov v obstoječe procese. SURS podatke, 
pridobljene iz podatkovnih baz določenih trgovcev, že uporablja za izračun inflacije.  

Na področju indeksov cen pri proizvajalcih je SURS začel aktivnosti za prehod na elektronsko 
sporočanje podatkov. Najprej se bo e-poročanje vzpostavilo za zbiranje indeksov cen storitev pri 
proizvajalcih, kmalu za tem pa tudi za zbiranje indeksov cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih. 

 

Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti in inovacij 

Poleg izvedbe in objave rednih letnih raziskovanj o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) po sektorjih 
izvajanja in o državnih proračunskih sredstvih za RRD je SURS v letu 2015 izvedel dveletno 
raziskovanje o inovacijski dejavnosti za obdobje 2010–2012 z vključenim dodatnim modulom vprašanj 
o ekoinovacijah, katerega rezultati bodo objavljeni v aprilu 2016. Izdal je tudi publikacijo31, v kateri je 
podrobneje predstavil rezultate raziskovanja o kariernih poteh in mobilnosti doktorjev znanosti, ki je 
bilo zaključeno v letu 2014 in ga je SURS izvajal v sodelovanju z OECD in UNESCO-UIS. 

                                            
30 Glej Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2013 – končni podatki, 28. maj 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5226&idp=4&headerbar=3 (prevzeto 18. 1. 2016). 
31 Glej karierne poti doktoric in doktorjev znanosti, 2015, zbirka Brošure. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/publikacije/spletni-katalog-publikacij/iskalnik-publikacij?id=8364 
(prevzeto 22. 2. 2016). 
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Nadaljeval je aktivnosti za izboljšanje kakovosti podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti (npr. 
dodatne dopolnitve kontrol za ugotavljanje pravilnosti podatkov), v večjem obsegu pa bodo izvedene v 
letu 2016, ko bo pripravljena nadaljnja racionalizacija in posodobitev načina sporočanja podatkov (e-
poročanje) in procesa obdelave podatkov o RRD. V skladu s prenovljenim mednarodnim 
metodološkim priročnikom (Frascati), katerega določila bodo uveljavljena s poročanjem od 
referenčnega leta 2016 dalje, bodo posodobljena tudi metodološka navodila za izpolnjevanje 
vprašalnika. 

SURS bo v prihodnje spremljal prenovo mednarodnega priročnika OSLO in pri tem prek članstva v 
delovnih skupinah na OECD in Eurostatu sodeloval pri aktivnostih oz. predlogih, ki bodo (skupaj z 
uveljavitvijo skupne uredbe EU za poslovne statistike – FRIBS) vplivali na prihodnje spremljanje 
podatkov o inovacijski dejavnosti. Priprava prenovljenega priročnika OSLO je predvidena v sredini leta 
2017.  

 

 

V letu 2014 je bilo v Sloveniji namenjenih za raziskovalno-razvojno dejavnost 890,2 milijona 
EUR ali 2,39 % bruto domačega proizvoda. V primerjavi z letom 2013 so se bruto domači 
izdatki za RRD zmanjšali za 5% ali 44,7 milijonov EUR.32 

 

Objavljanje podatkov o uporabi IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih po 
kohezijskih regijah 

V 2015 je SURS prvič objavil podatke o dostopu in uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT) v gospodinjstvih in pri posameznikih po kohezijskih regijah. Glavni poudarek raziskovanja je bil 
na vprašanjih o spletnem nakupovanju oseb, starih 16–74 let (o obsegu, o spopadanju s težavami, o 
preprekah za spletno nakupovanje ipd.). V prizadevanju za izboljšanje kakovosti podatkov je vprašalnik 
revidiral in kognitivno testiral. Hkrati je s sodelovanjem v posebni posvetovalni skupini Eurostata 
sodeloval pri oblikovanju izhodišč za izboljšanje obeh raziskovanj s področja statistike IKT. 

SURS je začel tudi redno letno objavljati podatke o velikosti in poslovanju sektorja IKT v Sloveniji (vanj 
spadajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije ali z 
nudenjem storitev IKT). Podatke je objavil tudi na podatkovnem portalu SI-STAT. 

 

 

Internet je v prvem četrtletju 2015 uporabljalo 73 % oseb, starih 16–74 let; 18 % oseb v tej 
starostni skupini je v tem obdobju prek interneta prodajalo blago ali storitve, 28 % pa je 
prek interneta nakupovalo (v 2014: 26 %). 33 

 

Statistike o prihodih in prenočitvah turistov, o potovanjih domačega prebivalstva 
in o delu potovalnih agencij 

V letu 2015 je SURS izvedel raziskovanje Tuji turisti v Sloveniji, ki ga sicer izvaja vsako tretje leto. 
Anketiranje tujih turistov je potekalo v hotelih in kampih, in sicer aprila in maja ter od julija do 
septembra. S tem raziskovanjem se zbirajo podatki o sociodemografskih značilnosti tujih turistov, o 
značilnostih njihovega prihoda v Slovenijo in bivanja v njej (npr. glavni razlog za prihod, način 
organizacije potovanja), o njihovih izdatkih za potovanje v Slovenijo in med bivanjem v Sloveniji (tudi 
struktura potrošnje) ter o oceni bivanja v Sloveniji. Rezultati raziskovanja bodo objavljeni junija 2016. 

                                            
32 Glej Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2014, 6. november 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5573&idp=25&headerbar=16 (prevzeto 2. 2. 2016). 
33 Glej Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2015, 6. oktober 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5509&idp=10&headerbar=8 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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V Sloveniji je bilo v 2014 zabeleženo rekordno število prihodov tujih turistov: 2,4 milijona. 
Največ tujih turistov je prišlo iz Italije, Avstrije in Nemčije. Prebivalci Slovenije so se v 2014 
odpravili na 2,6 milijona turističnih potovanj v tujino. Največkrat obiskana država je bila 
Hrvaška.34 

 

SURS je sodeloval v medresorski skupini (skupaj z MNZ, Policijo, MGRT in AJPES) za vzpostavitev 
registra turističnih nastanitvenih objektov in enotnega elektronskega poročanja turističnih 
nastanitvenih objektov o prihodih in prenočitvah turistov. Vzpostavitev e-poročanja bo razbremenila 
poročevalske enote, hkrati pa bo pripomogla k še večjemu poenotenju podatkov o številu in strukturi 
turističnih nastanitvenih objektov in podatkov o prihodih in prenočitvah turistov. 

 

Klasifikacije na področju poslovnih statistik 

SURS je v letu 2015 kot del podpore uporabnikom pri razvrščanju dejavnosti po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD) razvil in objavil e-iskalnik35, ki uporabnikom omogoča iskanje ustrezne dejavnosti po 
stvarnem kazalu SKD ter po tabeli pogostih vprašanj in odgovorov. SURS je v letu 2015 začel prevajati 
pojasnila k spremenjeni uredbi o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA). Na področju 
statistike industrije je aktivno sodeloval pri posodobitvi mednarodne klasifikacije PRODCOM 
(PRODuction COMmunautaire), ki služi za zbiranje ter objavo podatkov na mednarodno primerljiv 
način.  

 

                                            
34 Glej Svetovni dan turizma, 21. oktober 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5407&idp=24&headerbar=21 (prevzeto 2. 2. 2016). 
35 Glej Klasifikacije E-iskalnik SKD 2008. Dostopno na: http://www.stat.si/SKD (prevzeto 26. 1. 2016). 
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2.3.2 Ljudje in družba 

Ukinitev zadnjega papirnega vprašalnika na področju demografske statistike 

Pri raziskovanju o razvezah zakonskih zvez je SURS v letu 2015 v celoti prešel na e-poročanje; s tem je 
bil ukinjen zadnji papirni vprašalnik na področju demografske statistike. Poročevalske enote (11 
okrožnih sodišč) s prilagajanjem na nov način posredovanja podatkov niso imele vsebinskih ali 
tehničnih težav. Še več, posredovale so pozitivne povratne informacije: da se je s tem njihova, 
obremenitev zaradi izpolnjevanja vprašalnika, predvsem časovna, zmanjšala. Spletna aplikacija ima 
vgrajene osnovne kontrole pri izpolnjevanju vprašalnika, kar je vplivalo tudi na boljšo kakovost 
posredovanih podatkov.  

 

Ponovna izvedba registrskega popisa  

V letu 2015 je SURS znova izpeljal registrski popis prebivalstva in stanovanj. To je bila druga izvedba 
popolnega registrskega popisa v Sloveniji po letu 2011, tako da so uporabnikom prvič na voljo tudi 
metodološko povsem primerljivi podatki o gospodinjstvih in družinah (o stanovanjih bodo objavljeni v 
letu 2016). SURS je ugotovil, da se je kakovost vhodnih podatkov številnih administrativnih virov 
(predvsem pa Registra nepremičnin) v primerjavi z letom 2011 izboljšala, kar je imelo določen vpliv tudi 
na poenostavitev nekaterih postopkov v statističnem procesu urejanja podatkov. SURS je tokrat prvič 
v okviru statistike gospodinjstev oz. družin objavil tudi podatke o istospolnih partnerskih skupnostih. 
To je nov mejnik pri objavljanju podatkov o družinah po letu 1981, ko so se v popisu prvič zbirali 
podatki o zunajzakonskih skupnostih. 

 

 

Število zunajzakonskih skupnosti se je v štirih letih povečalo za četrtino. Vsaka sedma 
družina v Sloveniji je zunajzakonska skupnost, med družinami z otroki, starimi do 6 let, pa 
vsaka tretja.36 

 

Priprave na izvedbo terenskega raziskovanja o odseljevanju iz Slovenije 
SURS je v letu 2015 pridobil evropska sredstva za izvedbo poglobljene analize definicije prebivalstva, 
kar so sicer dolžne narediti vse države članice EU. V okviru projekta Usual residence population 
definition: feasibility studies, financiranega iz evropskih sredstev, je konec septembra 2015 pripravil 
vmesno poročilo in se lotil priprav za izvedbo terenskega raziskovanja o dejanskem in potencialnem 
odseljevanju iz Slovenije, ki ga bo izvedel v letu 2016. 

 

Nove objave o aktivnem prebivalstvu 

Na področju statistike delovno aktivnega prebivalstva je SURS objavil podatke o položaju migrantov in 
njihovih neposrednih naslednikov na trgu dela, ki jih je pridobil na podlagi priložnostnega modula 
Ankete o delovni sili, ki je bil usklajen z uredbo EU37. Objavil je tudi mesečne podatke o delovno 
aktivnem prebivalstvu iz registrskih virov po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD2008) in po 
spolu od leta 2010 dalje, letne podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za obdobje od leta 
2003 dalje po mestnih naseljih in letne podatke o aktivnem prebivalstvu od leta 2005 dalje. 

 

                                            
36 Glej Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2015, 23. september 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5465&idp=17&headerbar=15 (prevzeto 2. 2. 2016). 
37 Uredba (ES) št. 453/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o četrtletnih statističnih podatkih glede 
prostih delovnih mest v Skupnosti 
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Uvedeno samostojno zbiranje podatkov o prostih delovnih mestih 

V letu 2015 je SURS prvič izvedel samostojno zbiranje podatkov o prostih delovnih mestih. Razlog za 
uvedbo novega načina zbiranja je novela zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je z aprilom 2013 
odpravila obvezno prijavo prostega delovnega mesta na ZRSZ. Obvezna prijava prostega delovnega 
mesta se je ohranila samo za javni sektor in gospodarske družbe v večinski lasti države. Delodajalci 
sicer lahko uporabijo storitve ZRSZ tudi za še vedno obvezno javno objavo prostega delovnega mesta, 
vendar tako zbrani podatki v administrativni evidenci niso popolni oz. reprezentativni glede na 
področja dejavnosti. Zbiranje tovrstnih podatkov je sicer opredeljeno v uredbi EU s tega področja.  

 

 

V 3. četrtletju 2015 je bilo v Sloveniji prijavljenih nekaj več kot 8.800 prostih delovnih mest, 
to je za okoli 750 delovnih mest manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Največ prostih 
delovnih mest na ravni Slovenije so tudi tokrat prijavili delodajalci v predelovalnih 
dejavnostih (nekaj več kot 2.000) in v gradbeništvu (skoraj 1.500). 38 

 

Racionalizacija pri izvedbi raziskovanj o plačah, strukturi delovnega časa in 
stroških dela 

SURS je konec leta 2015 s podatki za november 2015 kot vir podatkov o izplačanih plačah pri 
proračunskih porabnikih prvič uporabil Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). S tem se bo izboljšala 
kakovost podatkov, hkrati pa je bila dosežena razbremenitev poročevalskih enot. V okviru projekta, 
financiranega iz evropskih sredstev, je SURS začel preučevati dodatne možnosti uporabe podatkov 
ISPAP pri raziskovanjih s področja statistike trga dela; aktivnosti bo nadaljeval tudi v letu 2016.  

SURS je v letu 2015 objavil končne podatke o Stroških dela iz Raziskovanja o stroških dela za 2012.39 
Od maja do septembra 2015 je z elektronskim vprašalnikom prek spletnega portala AJPES zbiral 
podatke za Raziskovanje o strukturi plače 2014. Podatki se zbirajo po posamezni zaposleni osebi vsake 
štiri leta. Rezultati bodo objavljeni konec junija 2016. Redno četrtletno je objavljal podatke o 
opravljenih delovnih urah; pri tem je kot dodatni vir uporabil podatke iz Raziskovanja o strukturi 
delovnega časa. Na podlagi obstoječih podatkov je ocenil in objavil začasne podatke o stroških dela40 
za leto 2014. SURS redno četrtletno izračunava in objavlja tudi indeks stroškov dela, prav tako na 
podlagi že zbranih virov podatkov. 

V letu 2015 je SURS pripravil preračune o gibanju osebnih prejemkov javnih uslužbencev centralne 
države, na podlagi katerih se pripravi posebni kazalnik za merjenje sprememb kupne moči nacionalnih 
javnih uslužbencev; na tem področju je tudi revidiral nacionalno metodologijo in vzpostavil statistično 
obdelavo podatkov, ki temelji pretežno na uporabi podatkov ISPAP. 

Za spremljanje ukrepov politike trga dela v Sloveniji je tudi v letu 2015 za OECD pripravil podatke o 
davčno-socialnem sistemu v Sloveniji, na podlagi katerih se izračunavajo različni kazalniki41. Z 
upoštevanjem metodologije OECD je objavil lastne izračune nekaterih kazalnikov spodbud za delo42 za 
leto 2014 (davčna obremenitev stroškov dela, past brezposelnosti in past nizkih plač). 

 

                                            
38 Glej Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija; 3. četrtletje 2015 , 9. december 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5648&idp=3&headerbar=2 prevzeto 22. 1. 2016) 
39 Glej Stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela), Slovenija, 2012, 30. junij 2015, Prva objava. 
Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5307&idp=15&headerbar=13 (prevzeto 21. 1. 2016) 
40 Glej Stroški dela, Slovenija, 2014 – začasni podatki, 29. oktober 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5568&idp=15&headerbar=13 (prevzeto 21. 1. 2016). 
41 Glej: http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages.htm (prevzeto 21. 1. 2016). 
42 Glej Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2014 – končni podatki, 28. maj 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5221&idp=21&headerbar=18 (prevzeto 21. 1. 2016). 
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ZRSZ redno izvajal načrtovana raziskovanja 

ZRSZ je v letu 2015 izvedel vsa raziskovanja, načrtovana z letnim programom statističnih raziskovanj, v 
skladu z natančnim koledarjem objav. Najpomembnejši diseminacijski kanal so spletne strani ZRSZ, na 
katerih so na voljo tudi mesečne informacije ZRSZ, letna poročila, zanimivejša analitična gradiva ter 
obvestila za javnost. Kljub temu da od uveljavitve novele zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) 
statistično raziskovanje o prostih delovnih mestih ne vključuje več podatkov o vseh prostih delovnih 
mestih v državi, ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti 
države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, je ZRSZ z ustreznim metodološkim 
pojasnilom zbrane podatke še vedno objavljal in jih posredoval SURS. 

ZRSZ je v letu 2015 dvakrat izvedel raziskovanje Napovednik zaposlovanja (NAP-ZAP), katere namen 
je zagotoviti kratkoročne napovedi gibanj na trgu dela v državi. Terenski fazi anketiranja sta bili 
izvedeni v aprilu/maju ter oktobru/novembru. Anketni vprašalnik je vseboval 4 sklope vprašanj 
(poslovanje, zaposlenost, predvidene zaposlitve, težave pri zaposlovanju), skupaj pa vsebuje devet 
vprašanj. Vzorčni okvir so predstavljali vsi delodajalci z 10 ali več zaposlenimi, v vzorec pa je bilo 
obakrat zajetih nekaj manj kot 5 tisoč delodajalcev. Rezultati anket so bili objavljeni v juniju in 
decembru.43  

 

 
Poklici, za katere bodo delodajalci najpogosteje iskali delavce, prvih 20 po pogostosti44 

 

Pridobivanje razpoložljivih administrativnih podatkov o izobraževanju je rezultat 
uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja 

SURS podatke za študente in diplomante visokošolskega študija od študijskega leta 2012/13 oz. 
koledarskega leta 2013 dalje že pridobiva iz Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema 
visokega šolstva (eVŠ) pri MIZŠ, podatke o študentih višješolskega strokovnega izobraževanja pa od 
študijskega leta 2014/2015 iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) pri 
MIZŠ. SURS spremlja tudi kvaliteto oz. popolnost zajema podatkov o diplomantih višješolskega 
strokovnega izobraževanja v CEUVIZ in jih bo, ko bo kvaliteta oz. popolnost zajema ustrezna, začel 
tudi v celoti prevzemati iz tega vira in ne več od višjih strokovnih šol.  

                                            
43 Glej: http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/analize (prevzeto 12. 2. 2016). 
44 Glej Napovednik zaposlovanja 2015/II. Dostopno na: http://www.ess.gov.si/_files/7919/Nap_Zap_2015_II.pdf (prevzeto 12. 
2. 2016). 
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SURS načrtuje tudi prevzemanje podatkov iz CEUVIZ o udeležencih izobraževanja oz. tistih, ki so 
izobraževanje zaključili še za ostale ravni izobraževanja (od predšolskega do srednješolskega). Te 
aktivnosti bodo v letu 2016 potekale tudi v skladu s projektom Izboljšanje uporabe administrativnih 
virov, financiranim iz evropskih sredstev.  

V sodelovanju z MIZŠ je bil v letu 2015 usklajen nabor podatkov o udeležencih, »diplomantih«, 
programih in zavodih, v skladu s katerim je MIZŠ posredoval podatke za šolski leti 2013/2014 in 
2014/2015. Izvedena bo primerjalna analiza prejetih podatkov CEUVIZ s podatki o udeležencih in 
»diplomantih«, ki jih je SURS za omenjena leta pridobil s statističnimi vprašalniki, in na tej osnovi bo 
pripravljen predlog glede možnosti prevzemanja navedenih podatkov v prihodnje (od šolskega leta 
2016/2017 dalje) iz navedenega vira. 

SURS namerava analizirati tudi druge relevantne podatkovne vire (SRDAP, kadrovske evidence v 
okviru MIZŠ) kot možne alternative za zbiranje podatkov o zaposlenih v izobraževanju, ki jih s 
statističnimi vprašalniki v skladu z zahtevami metodologije in vprašalnika UOE zdaj zbira sam. 

 

 

V letu 2014 je višješolski ali visokošolski študij končalo 18.400 diplomantov, največ na 
področju družboslovja. Pri manj kot 25 letih je študij končalo 40 % visokošolskih 
dodiplomskih diplomantov, kar je precej več kot pred desetimi leti.45 

 

Skladno z nadaljnjo racionalizacijo pri spremljanju podatkov s področja statistike izobraževanja 
je SURS v letu 2015 opustil zbiranje letnih statističnih podatkov o ustanovah, ki omogočajo otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami celodnevno in dnevno varstvo; tovrstne podatke namreč zbirajo 
tudi resorna ministrstva, SURS pa v okviru rednih statističnih raziskovanj s področja statistike 
izobraževanja spremlja podatke o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Hkrati je SURS 
prenehal objavljati podatke o bivanju študentov in dijakov v dijaških/študentskih domovih; te podatke 
je SURS namreč v agregirani obliki prevzel od MIZŠ in jih v nespremenjeni obliki le objavil. 

 
Razvoj podatkov o učni mobilnosti mladih 

SURS je v okviru projekta Razvoj podatkov o učni mobilnosti, financiranega iz evropskih sredstev, 
pilotno zbiral ter objavil podatke o učni mobilnosti mladih v začetnem poklicnem izobraževanju in učni 
mobilnosti mladih nasploh. Pilotno je zbral tudi podatke o kratkoročni mobilnosti diplomantov 
terciarnega izobraževanja na podlagi administrativnih virov – eVŠ in razpoložljivih evidenc višjih 
strokovnih šol oz. CMEPIUS-a in na tej osnovi pripravil predlog za prihodnje redno zbiranje teh 
podatkov.  

 

Priprave na izvedbo večletnih mednarodno usklajenih raziskovanj 

SURS se je v letu 2015 pripravljal na izvedbo dveh 5-letnih, mednarodno usklajenih, raziskovanj v letu 
2016 – Anketo o izobraževanju odraslih (spremljanje podatkov o vključenosti prebivalstva v različne 
oblike formalnega in neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja) in Raziskovanja o 
nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih (spremljanje podatkov o politiki 
podjetij v zvezi z izobraževanjem zaposlenih, o vključenosti zaposlenih v različne oblike poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter o drugih vidikih, povezanih z izobraževanjem zaposlenih). Zbiranje 
podatkov na terenu za obe raziskovanji je predvideno jeseni 2016, objava pa sredi leta 2017. 

 

                                            
45 Glej Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2014 , 26. maj 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5209&idp=9&headerbar=7 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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Sprejeta odločitev za prenovo statistike kulture na nacionalni ravni 

V letu 2015 so bila izvedena redna letna statistična raziskovanja s področja statistike kulture in 
objavljeni rezultati teh raziskovanj. V okviru raziskovanja EU-SILC je bil vključen tudi modul vprašanj o 
kulturni udeležbi; rezultati na osnovi navedenega modula bodo na voljo jeseni 2016. 

Sicer je bil v letu 2015 poudarek na aktivnostih, povezanih s prenovo statistike kulture, s ciljem 
prihodnjega celostnega spremljanja in objavljanja podatkov s področja statistike kulture, ob 
upoštevanju razvoja na tem področju v zadnjih letih, potreb po podatkih na nacionalni ravni in 
mednarodnih usmeritev, razmejitve med državno in resorno statistiko in racionalizacije spremljanja 
podatkov. Za ta namen je bila na SURS imenovana delovna skupina, ki deluje v okviru Sosveta za 
statistiko kulture. Delovna skupina (vanjo so, poleg predstavnikov SURS, vključeni predstavniki 
Ministrstva za kulturo idr. institucij, ki so ključne uporabnice in nosilke resornih evidenc) je v skladu s 
sprejetim akcijskim načrtom pripravila predloge prenove. V skladu s sprejetimi predlogi prenove bo 
prenova spremljanja podatkov izvedena predvidoma v letu 2017. 

 

 

Po končnih podatkih NUK je v Sloveniji v 2014 izšlo 1.599 leposlovnih del, od tega 804 
izvirnih del slovenske književnosti in 795 prevedenih del tujih književnosti. V 2014 je izhajalo 
1.838 različnih tiskanih serijskih publikacij, tri četrtine izmed teh so bile strokovne ali 
znanstvene publikacije.46 

 

Analiza in objava podatkov evropsko primerljivih anket s področja statistike 
zdravja 

V letu 2015 je NIJZ objavil rezultate raziskovanja Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 
(HBSC)47. Raziskovanje je bilo izvedeno v letu 2014 na reprezentativnem vzorcu všolanih 11-, 13- in 15-
letnikov in je pomemben vir informacij o vedenjih, povezanih z zdravjem slovenskih mladostnikov, 
njegovi rezultati pa odločevalcem od leta 2002 omogočajo kontinuirano sprejemanje ustreznih 
odločitev za krepitev zdravja mladostnikov. V letu 2015 so potekale tudi aktivnosti obdelave podatkov 
Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS), ki jo je NIJZ izvedel v letu 2014 v skladu z izvedbeno 
uredbo48. Obe anketi je NIJZ izvedel s pomočjo spletnega anketiranja, HBSC v celoti, EHIS pa delno. 
Zaradi ocene vpliva načina anketiranja je konec leta 2014 izvedel tudi eksperiment re-anketiranja EHIS 
na majhnem vzorcu, kjer je 100 oseb, ki so sodelovale v spletnem anketiranju, anketiral še osebno. 
NIJZ je v letu 2015 pripravil poročilo in ga predstavil na nekaterih forumih.  

 

 

36,3 % mladostnikov ocenjuje, da so debeli ali močno predebeli, med njimi je več deklet kot 
fantov, izračun indeksa telesne mase pa kaže, da bi se v kategorijo debeli ali predebeli 
uvrstilo približno polovica manj mladostnikov (17,1 %).47 

 

                                            
46 Glej Založništvo, Slovenija, 2014, 22. december 2015, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5683&idp=12&headerbar=10 
47 Glej Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji – Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 
2014. Dostopno na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf 
(prevzeto 27. 1. 2016). 
48 Uredba Komisije (EU) št. 141/2013 z dne 19. februarja 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o 
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (prevzeto 27. 1. 2016). 
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Metodološka in tehnična prenova zbiranja podatkov na NIJZ 

NIJZ je že v letu 2014 začel dva projekta prenove zbiranja rednih podatkov – prenovo zbiranja 
podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah, ki vključujejo podatke o preventivnih in kurativnih obiskih 
na primarni in sekundarni ravni, ter prenovo zbiranja podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti. V 
letu 2015 je zaključil prenovo metodologije ter pripravil tehnično rešitev zbiranja podatkov, ki je bila 
financirana s strani e-Zdravja. Pri prenovi so bili ključni vidiki racionalizacija (poročanje na enem mestu 
za več zbirk) ter standardizacija (poenotenje definicij in klasifikacij med različnimi zbirkami). V letu 
2016 bo sledilo pilotno testiranje metodologije in tehnologije. V celoti pa je bil prenovljen Register 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZZDZ), ki je ključni vir podatkov o 
zdravstvenem sistemu tako za nacionalne potrebe kot tudi za mednarodno poročanje. RIZZDZ se 
trenutno uvaja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, saj je bistvena novost v primerjavi s prejšnjim 
sistemom zajem podatkov pri viru in s tem bistveno boljša kakovost podatkov.  

 

Pilotni projekt e-prijave vzrokov smrti  

Pri pilotnem projektu e-prijave vzrokov smrti, financiranim iz evropskih sredstev, je NIJZ v letu 2015 
dvofazno razvil aplikacijo za vnos podatkov. V prvi fazi aplikacija nadomešča sedanje papirno zbiranje 
podatkov, kjer so poročevalci mrliški pregledniki, v drugi fazi pa aplikacija nudi tudi neposredno 
povezavo s CRP za elektronsko prijavo smrti. Aplikacijo so v obeh fazah testirali pilotni mrliški 
pregledniki, ki so jo ocenili kot odlično ter dobro pot za izboljšanje kakovosti podatkov ter 
poenostavitev dela. V okviru projekta je NIJZ skupaj z Inštitutom za sodno medicino pripravil 
osvežitveno izobraževanje za pilotne mrliške preglednike. 

 

Razvoj na področju statistike obolevnosti 

V letu 2015 je NIJZ sodeloval v Eurostatovem projektu Pregled izbranih kazalnikov obolevnosti, 
katerega namen je vzpostavitev rednega spremljanja podatkov o obolevnosti prebivalcev iz 
administrativnih virov podatkov. V letu 2015 je bilo pripravljeno poročilo o administrativnih virih 
podatkov in njihovih omejitvah pri izračunu posameznih kazalnikov obolevnosti iz Eurostatovega 
kratkega seznama bolezni; vzpostavljene so bile tudi definicije posameznih kazalnikov. Razvite so bile 
tudi metode za povezovanje različnih virov podatkov ter izveden poskusni izračun izbranih kazalnikov 
na podlagi predhodnega povezovanja različnih administrativnih virov podatkov z namenom, da se 
izračunajo nacionalno reprezentativni kazalniki. 

 

Tekoče delo za državno statistiko in mednarodno poročanje 

NIJZ je tudi v letu 2015 izvajal redne delovne naloge, povezane z raziskovanjem vzrokov smrti, z 
zdravstvenim stanjem in determinantami zdravja, zdravstvenim varstvom prebivalcev, lekarniško 
dejavnostjo, izvajalci zdravstvene dejavnosti in odsotnostjo z dela; vse našteto je namreč vir podatkov 
za državno statistiko in prav tako tudi za poročanje mednarodnim organizacijam (Eurostat, OECD, 
Svetovna zdravstvena organizacija idr.). 

 

 

Vsak prebivalec Slovenije je prejel v povprečju 8,32 recepta z zdravili v vrednosti 209,66 
evra. V povprečju je vsaka ženska prejela 9,60 recepta v vrednosti 220 EUR, vsak moški 
pa je prejel 7,02 recepta v vrednosti 199 EUR.49 

 

                                            
49 Glej Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 2014. Dostopno na: 
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/poraba_ambulantno_predpisanih_zdravil_v_sloveniji_2014.pdf (prevzeto 
27. 1. 2016). 
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Racionalizacija zbiranja podatkov o porabi gospodinjstev 

V okviru priprav na ponovno izvedbo raziskovanja o porabi v gospodinjstvih v letu 2015 je SURS 
dodatno racionaliziral vprašalnik in način izbora enot v vzorec. S spremenjenim načinom izbora 
vzorčne enote je zagotovil boljšo kakovost podatkov, boljši nadzor nad delom anketarjev in uskladitev 
izvajanja s podobnimi raziskovanji na SURS. Hkrati s to spremembo je uvedel tudi redno osveževanje 
vzorca s podatki e-CRP. Vzorec je izbran, preden se začne delo na terenu, v času anketiranja pa lahko 
prihaja do demografskih dogodkov, ki vplivajo na status izbrane osebe (smrt, preselitev na drug naslov 
v Sloveniji, odselitev v tujino). SURS s tekočim spremljanjem statusov izbranih oseb zmanjšuje stroške 
anketiranja (manj obiskov in poti) in povečuje kredibilnost (zakaj bi anketar obiskal gospodinjstvo 
umrle osebe, če po metodologiji raziskovanja to gospodinjstvo ni več ustrezno). 

 

Objava serije podatkov o dohodkih gospodinjstev 

V začetku leta 2015 je SURS objavil serijo podatkov o dohodkih gospodinjstev iz raziskovanja EU-SILC 
od leta 2008 dalje (do ravni statistične regije). Pred tem (do leta 2012) je bila vir podatkov o dohodkih 
Anketa o porabi v gospodinjstvih (APG), ki pa je referenčno raziskovanje za izdatke. Ker je vzorec APG 
precej manjši kot pri EU-SILC in ker se APG ne izvaja več vsako leto, se je SURS odločil za prehod na 
EU-SILC. 

  

 

Po podatkih iz EU-SILC za leto 2013 je bil povprečni dohodek gospodinjstev v zadnjih šestih 
letih najvišji v letu 2009, najnižji pa v letu 2013, ko je znašal 21.038 EUR in je bil tako za 
skoraj 2.000 EUR nižji kot v letu 2009.50 

 

Izboljšanje pravočasnosti podatkov o življenjskih pogojih 

Pomen EU-SILC narašča iz leta v leto (predvsem v mednarodnem okolju), saj iz tega raziskovanja 
Eurostat in OECD poleg materialne prikrajšanosti in stopnje tveganja revščine računata vedno več 
novih kazalnikov, za podatke EU-SILC pa je zelo zainteresirana tudi raziskovalna sfera.  

Prva prioriteta Eurostata pri raziskovanju EU-SILC je izboljšanje pravočasnosti posredovanja podatkov 
iz nacionalnih uradov na Eurostat, kljub temu da veljavna uredba rok za posredovanje podatkov 
Eurostatu določa za konec novembra leta N+1. Na podlagi dogovora med državami članicami je tudi 
SURS začel podatke posredovati prej. Tako je v letu 2015 (za SILC 2014) tudi začasne podatke (brez 
podatkov administrativnih virov) posredoval januarja 2015 (na SURS pa objavil 11. februarja), končne 
pa avgusta, objavil pa jih je 10. septembra. V luči reševanja težav s pravočasnostjo SURS v okviru 
projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev, testira uporabo preliminarnih podatkov iz dohodnine. 
Končna dohodnina je za preteklo leto na voljo šele konec leta, preliminarna pa pol leta prej. Prvi 
rezultati analize preliminarnih podatkov so bili predstavljeni decembra 2015. SURS je ugotovil, da je na 
najvišji ravni razlika v stopnji tveganja revščine v letu 2013 za 0,1 odstotne točke višja ob uporabi 
preliminarnih podatkov dohodnine, v letu 2012 pa višja za 0,2 odstotne točke. Večje razlike so pri 
posameznih skupinah oseb. 

Eurostat je s SILC 2012 začel projekt pošiljanja predhodnih podatkov, ki jih države članice zbirajo z 
vprašalniki. Rok za pošiljanje teh podatkov je bil sprva april (za preteklo leto), za raziskovanje SILC 
2015 pa je bil skrajšan do konca tekočega leta. Eurostat je pripravil tudi analizo razlik med predhodnimi 
in končnimi podatki. Pri večini držav, ki so sodelovale v projektu (tudi Slovenija), so podatki podobni. 
Predhodni podatki so se od končnih razlikovali zaradi izračuna novih uteži. 

 

                                            
50 Glej Dohodki gospodinjstev, Slovenija, 2008–2013, 19. Februar 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5018&idp=10&headerbar=8 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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Izboljšanje kakovosti podatkov o življenjskih pogojih 

Uporaba administrativnih virov ne prispeva k doseganju pravočasnosti, pač pa h kakovosti podatkov in 
razbremenitvi anketiranih oseb in gospodinjstev. V duhu optimizacije in racionalizacije skuša SURS 
vsako leto narediti vprašalnik anketirancem še bolj prijazen. V letu 2015 je del vprašanj, ki se nanaša na 
izbrano osebo in njeno vključenost na trg dela, prestavil v register oseb, kjer že zastavlja določena 
vprašanja s to temo. S tem je dosegel, da se vsebinsko podobna vprašanja postavljajo respondentom v 
istem sklopu vprašanj. Ker pa podatka o subvencionirani najemnini SURS ne more več pridobivati iz 
administrativnega vira, je to vprašanje dodal v vprašalnik. 

 

 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti se je v letu 2015 znižala s 6,6 % na 5,8 % oseb. 
Materialna prikrajšanost se je znižala predvsem zaradi tega, ker bi več ljudi kot prejšnje leto 
lahko poravnalo nepričakovane izdatke iz lastnih sredstev in/ali si privoščilo enotedenske 
letne počitnice.51 

 

Potreba po podatkih s področja statistike dolgotrajne oskrbe čedalje večja 

Ker je potreba po številnih podatkih s področja statistike dolgotrajne oskrbe čedalje večja in ker prihaja 
v izpolnjevanje tudi čedalje več mednarodnih vprašalnikov s to temo, so na Inštitutu RS za socialno 
varstvo, na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponovno 
vzpostavili delovno skupino za področje dolgotrajne oskrbe, pri delu katere aktivno sodeluje tudi 
SURS. Ta delovna skupina se ukvarja predvsem z možnostjo pridobitve dodatnih podatkov s področja 
statistike dolgotrajne oskrbe (kadri ter posteljne kapacitete) in s pregledom mednarodnih poizvedb 
oziroma vprašalnikov s tega področja.  

 

 

V letu 2013 smo za dolgotrajno oskrbo namenili 471 milijonov EUR ali 1,31 % BDP. Glede na 
leto 2012 so se v Sloveniji zmanjšali za 1,8 % . Skoraj tri četrtine izdatkov za dolgotrajno 
oskrbo se financirajo iz javnih virov. 52 

 

Sodelovanje z GURS pri spremembi zakonodaje  

SURS redno četrtletno prevzema stanje registra nepremičnin (REN) in pripravlja analize kakovosti 
podatkov, predvsem glede vpisov novih stavb. Podatke primerja s podatki o izdanih gradbenih 
dovoljenjih in z ocenami izgradnje stavb. Redno vzdrževanje registra je bistveni pogoj za izboljševanje 
kakovosti statistike stanovanj ter posledično za kakovostne podatke o naseljenosti stanovanj v okviru 
registrskega popisa. SURS je aktivno sodeloval pri pripravi spremembe zakonodaje o vsebini podatkov 
v Registru nepremičnin, ki jih je predlagala Geodetska uprava RS. 

 

ZPIZ pokriva potrebe uporabnikov po statističnih podatkih s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v letu 2015 redno mesečno objavljal 
statistične podatke o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Objavljati je začel nove zanimive podatke o uživalcih pravic (pokojninska doba po višini pokojnine, 
višina pokojnine uživalcev, ki ne prejemajo sorazmernega dela pokojnine ali delne pokojnine, razmerje 

                                            
51 Glej Življenjski pogoji, Slovenija, 2015, 21. januar 2016, prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5644&idp=10&headerbar=8 (prevzeto 2. 2. 2016). 
52 Glej Dolgotrajna oskrba, Slovenija, 2013, 29. december 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=4933&idp=21&headerbar=18 (prevzeto 2. 2. 2016).  
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med številom zavarovancev in uživalcev pravic na tri mesece) ter ukinil objavo nekaterih drugih, ki jih 
je prerasel čas ali ki so bili pogosto napačno interpretirani. Na spletni strani je bila urejena podatkovna 
baza, ki dopolnjuje obstoječe načine objave. Nekatere od preglednic v tej bazi so pripravljene 
dinamično in omogočajo primerjavo med različnimi obdobji, česar mesečni statistični pregled ne 
omogoča. Dodana vrednost je tudi v tem, da gre za nov način diseminacije podatkov, ki nagovarja 
druge skupine uporabnikov.  

 

 

Povprečno število uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja se je v letu 2015 povečalo 
za 0,5 odstotka, kar je najnižja rast od leta 1990 naprej. Število uživalcev starostne 
pokojnine se je povečalo za 1,4 odstotka (brez delnih za 1,3 odstotka) in ta rast je najnižja v 
zadnjih devetnajstih letih.53 

 

Nadaljnja racionalizacija v spremljanju podatkov statistike kriminalitete na osnovi 
uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja 

SURS je v letu 2015 podatke o ovadenih fizičnih in pravnih osebah že pridobival iz prenovljenega 
informacijskega sistema Vrhovnega državnega tožilstva, medtem ko je podatke o obtoženih in obsojenih 
pravnih in fizičnih osebah še zadnjič, za referenčno leto 2014, pridobil s papirnimi vprašalniki od okrožnih in 
okrajnih sodišč. Z Vrhovnim sodiščem RS bo SURS v letu 2016 sklenil dogovor o sodelovanju. V skladu z 
njim bodo podatki od referenčnega leta 2015 dalje posredovani iz informacijskega sistema za spremljanje 
kazenskih postopkov – iK tudi za obtožene pravne in fizične osebe. Za referenčno leto 2015 bodo SURS iz 
omenjenega informacijskega sistema posredovani podatki v sedanjem obsegu (na ravni obdolženca), v 
prihodnje pa predvidoma tudi v nadgrajenem obsegu (na ravni obdolženca in na ravni kaznivega dejanja).  

SURS je podatke s področja statistike kazenskega pravosodja (o registriranih kaznivih dejanjih, o delu 
tožilstev in sodišč) posredoval Eurostatu in agencijam v okviru Združenih narodov; te podatke je 
deloma zbral sam, deloma jih je pridobil od drugih institucij (npr. od Policije, od Urada za izvrševanje 
kazenskih sankcij pri Ministrstvu za pravosodje). Na prihodnje poročanje podatkov bo vplival tudi 
sprejem mednarodne klasifikacije kaznivih dejanj (ICCS) v letu 2015, kot novega mednarodnega 
statističnega standarda za zbiranje oz. poročanje podatkov, na podlagi administrativnih evidenc in 
anketnih raziskovanj. Pripravljen je bil tudi izvedbeni načrt, ki med drugimi aktivnostmi vključuje tudi 
pripravo metodološkega priročnika kot pomoč za razvrščanje v skladu z navedeno klasifikacijo na 
nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.  

 

 

V letu 2014 je bilo obsojenih 9.410 polnoletnih oseb, 319 mladoletnih oseb in 45 pravnih 
oseb.54 

 

Klasifikacije na področju socialnih statistik  

V letu 2015 je SURS začel aktivnosti za vsebinsko posodobitev in dopolnitve e-iskalnika KLASIUS. Na 
podlagi medinstitucionalnega dogovora je iz uradnih oz. administrativnih zbirk pridobil nove podatke 
o javno veljavnih programih, ki so jih določile pristojne institucije v postopkih priprav in 
sprejema/akreditacije programov. Tovrstne podatke je SURS prvikrat pridobil iz novega 
visokošolskega informacijskega sistema (eVŠ), zaradi česar so aktivnosti pregledovanja, usklajevanja 

                                            
53 Glej Mesečni statistični pregled, december 2015. Dostopno na: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=677 (prevzeto 11. 2. 
2016). 
54 Glej Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2014, 15. julij, 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5317&idp=10&headerbar=8 (prevzeto 11. 2. 2016). 
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in dopolnjevanja obstoječe vsebine e-iskalnika KLASIUS časovno in postopkovno kompleksnejše, 
zaključene bodo predvidoma v letu 2016. Potekale so tudi aktivnosti v povezavi s pripravo spremembe 
uredbe o KLASIUS, s katero bo KLASIUS-P nadomeščen z novo »KLASIUS-P«, ki bo prevzela 
klasifikacijsko strukturo in kategorije po novi mednarodni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 
2013.  

 

Razvoj nove klasifikacije vrst zdravstvenih storitev 

V Sloveniji se trenutno uporablja več šifrantov, ki opredeljujejo zdravstvene storitve. NIJZ je skupaj z 
MZ in ZZZS že v letu 2013 začel pripravljati novo klasifikacijo vrst zdravstvenih storitev, s katero bi 
poenotil vse obstoječe. Glavni namen nove klasifikacije je opredelitev storitev na napotnicah, 
posledično za eNaročanje in spremljanje čakalnih dob v okviru sistema za eNaročanje. Uporabljal se bo 
tudi za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO. Pilotna verzija šifranta je objavljena na spletni 
strani NIJZ55.  

 

                                            
55 Glej: http://www.nijz.si/sl/podatki/sifrant-vrst-zdravstvenih-storitev (prevzeto 27. 1. 2016).  
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2.3.3 Okoljske, kmetijske in druge področne statistike 

Izvedene vse načrtovane naloge s področja statistike okolja 

V letu 2015 je SURS izvedel vse redne in razvojne naloge s področja statistik voda, odpadkov ter 
investicij za varstvo okolja, prevzel in objavil pa je tudi emisije toplogrednih plinov v zrak. Pripravil in 
objavil je tri prispevke ob posebnih dnevih s področja statistike okolja v širšem pomenu: ob svetovnem 
dnevu Zemlje, ob svetovnem dnevu klimatskih sprememb in ob svetovnem dnevu okolja. SURS pri 
izvajanju svojih rednih nalog že vrsto let uspešno sodeluje tudi z drugimi institucijami, kot so ARSO, 
MOP, FURS in drugi. 

 

 

Leta 2050 bi potrebovali tri planete, če bi hoteli zadostiti svojemu potratnemu 
življenjskemu slogu.56 

 
Vzpostavitev bilance za vode v okviru pilotnega projekta 

Na področju statistik voda je SURS izvajal pilotni projekt z naslovom Skupni pregled krovnih statistik 
voda. Namen projekta je bil priprava podatkov za vodno bilanco, v kateri so zajete količine voda od 
njenega črpanja pa vse do dobave, uporabe in na koncu odstranjevanja odpadnih voda. 

Svoje delo je nadaljevala tudi delovna skupina za vode. Strokovnjaki različnih institucij (SURS, NIJZ, 
ARSO in IzVRS) so pripravili ustreznejšo delitev vodnih virov; ta bo pripomogla k večji preglednosti in 
kakovosti podatkov o pitni vodi. ARSO in SURS sta tudi uskladila zbrane podatke o načrpani vodi s 
podatki vodnih dovoljenj oz. vodno knjigo in jih ustrezno porazdelila po porečjih in občinah.  

Na področju statistike odpadne vode je SURS izvedel poglobljeno analizo podatkov administrativnega 
vira (baza IJSVO, ki jo upravlja MOP). Rezultati so pokazali, da je kakovost podatkov že zadovoljiva, 
kljub temu pa bodo v prihodnjem letu potrebne še nekatere spremembe in dopolnitve. 

V prispevku ob svetovnem dnevu voda se je SURS osredotočil na vodo in trajnostni razvoj, ki je bil 
slogan tega dneva. Poudaril je pomembnost pitne vode in nujnost dobrega gospodarjenja z njenimi 
zalogami.  

 

 

Slovenija je bogata z vodnimi viri in po količini vode ena najbogatejših evropskih držav, 
vendar ta količina prostorsko ni enakomerno porazdeljena. Letno se po ozemlju Slovenije, v 
rekah in potokih, pretoči okoli 34 milijard m3 vode, to je na prebivalca skoraj štirikrat več od 
evropskega povprečja.57 

 

Odpadna hrana – kaj, kje in koliko. Izziv novega projekta s področja statistike 
odpadkov  

V letu 2015 se je SURS začel intenzivneje ukvarjati tudi s statistiko odpadne hrane. Izvajati je začel 
pilotni projekt, sofinanciran s strani Eurostata, ki bo trajal do februarja 2017. Cilj pilotnega projekta je 
vzpostaviti metodologijo spremljanja podatkov o odpadni hrani, ki bo primerljiva tako v času kakor 
tudi v prostoru. V okviru pilotnega projekta se bodo določili tudi deleži odpadne hrane med mešanimi 
odpadki, analiziral delež užitnega in neužitnega dela odpadne hrane ter ocenila količino domačega 

                                            
56 Glej Svetovni dan varstva okolja, 29. maj 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5222&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 2. 2. 2016). 
57 Glej Svetovni dan voda, 16. marec 2015, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-
novico?id=5027&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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kompostiranja. Z namenom, da pridobimo čim boljše rezultate in baze uradnih podatkov o odpadni 
hrani, je bila ustanovljena tudi delovna skupina za odpadke, v okviru katere se bo SURS povezal z 
različnimi institucijami, ki so na kakršen koli način povezane z odpadno hrano in bi lahko konstruktivno 
pripomogle k izdelavi kakovostne metodologije.  

Sicer pa je SURS v letu 2015 izvedel vse redne naloge s področja statistike odpadkov. Pri tem je 
sodeloval z ARSO in Ministrstvom za okolje in prostor. V sodelovanju z ARSO so bili zbrani podatki o 
odpadkih iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter podatki o zbiranju, predelavi in odstranjevanju 
odpadkov. Zadnji so bili zbrani prek informacijskega sistema IS-Odpadki. Podatki o komunalnih 
odpadkih so bili prevzeti iz baze IJSVO, katere skrbnik je MOP. Sodelovanje z obema institucijama je 
uspešno in poteka brez večjih težav. Poleg rednih delovnih nalog je SURS z namenom poenotenja 
podatkov izvedel tudi poglobljeno analizo in primerjavo podatkov o odpadnih muljih, ki jih sporočajo 
upravljavci komunalnih čistilnih naprav v okviru rednih letnih raziskovanj, s podatki o odpadnih blatih, 
ki jih upravljavci komunalnih čistilnih naprav sporočajo v okviru obratovalnega monitoringa=merilne 
postaje.  

Ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov je SURS pripravil posebno objavo, v kateri je v obliki 
infografike predstavil podatke o stanju pri zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranji odpadkov v 
Sloveniji.58  

 

 

Na komunalna odlagališča se je v letu 2005 odložilo 329 kg komunalnih odpadkov na 
prebivalca, v letu 2014 pa 101 kg na prebivalca.58 

 

Vključitev podatkov o izdatkih za varstvo okolja v vprašalnik EPEA 

SURS je izvedel vsa raziskovanja s področja izdatkov za varstvo okolja, tako v različnih dejavnostih 
kakor tudi pri specializiranih izvajalcih in za sektor država. Za ta raziskovanja je precej skrajšal rok 
obdelave in objave podatkov (z junija na januar), v letu 2015 pa je te podatke tudi prvič pošiljal na 
Eurostat v okviru bolj obširnega vprašalnika računov izdatkov za varstvo okolja (EPEA).  

 

Metodološke in organizacijske priprave za izvedbo raziskovanja Struktura 
kmetijskih gospodarstev v letu 2016  

SURS se je v letu 2015 začel metodološko in organizacijsko pripravljati na izvedbo vzorčnega 
raziskovanja Struktura kmetijskih gospodarstev: določil je način zbiranja podatkov, organizacijo 
zbiranja podatkov, podpisal pogodbo z Eurostatom za pridobitev sredstev sofinanciranja raziskovanja 
glede na evropsko uredbo59 in sodeloval z Eurostatom glede dopolnitev metodološkega priročnika z 
opredelitvami posameznih spremenljivk raziskovanja 2016. 

Aktiven je bil tudi na mednarodnem področju, in sicer v povezavi s pripravo nove uredbe EU, ki bo od 
leta 2020 določala zbiranje mikropodatkov o kmetijskih gospodarstvih in proizvodnji na njih. V okviru 
sodelovanja z Eurostatom se je ves čas zavzemal za visoko kakovost podatkov in za zmerne 
obremenitve poročevalskih enot ter poudarjal in predlagal potrebne nadgradnje administrativnih virov 
podatkov.  

 

                                            
58 Glej Evropski teden zmanjševanja odpadkov, 13. november 2015, Posebna objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5580&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 2. 2. 2016).  
59 Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih 
gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (32008R1166). 
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Vzpostavljanje statistike konzumnih jajc 

V okviru statistik kmetijske rastlinske pridelave je SURS izvedel vse načrtovane naloge in podatke 
objavil, kot je načrtoval. Tudi v letu 2015 je posvetil posebno pozornost izobraževanjem kmetijskih 
svetovalcev, ki sporočajo povprečne pridelke kmetijskih rastlin v okviru treh raziskovanj. 

Jeseni 2015 je SURS začel izvajati petletno statistično raziskovanje Popis vinogradov, ki ga izvaja na 
podlagi uredbe EU60 in kot vir podatkov uporabi izključno administrativne zbirke MKGP. 

V okviru statistik živinoreje, mleka in mlečnih izdelkov je izvedel redne zastavljene naloge ter v 
napovedanih datumih objavil rezultate raziskovanj. Na področju statistike živinoreje je izvajal tudi 
pilotni projekt, financiran iz evropskih sredstev, glede vzpostavitve statistike konzumnih jajc. 

Ob svetovnem dnevu hrane je pripravil posebno objavo, v kateri je nazorno prikazal statistične 
podatke o rastlinski kmetijski pridelavi in statistiko odpadkov v mednarodni primerjavi, ki so zanimivi 
tudi z vidika razprav o pomenu pridelave hrane v Sloveniji. 

 

 

V letu 2015 je bilo s kmetijskih gospodarstev v Sloveniji odkupljenih skoraj 553.700 ton 
mleka, kar je za 4,1 % več kot v letu 2014.61 

 

SURS prvič objavil podatke o porabi fitofarmacevtskih sredstev po kulturah v 
kmetijstvu Slovenije 

Na področju statistike pesticidov je SURS v sodelovanju z UVHVVR objavil letne podatke o prodaji 
fitofarmacevstskih sredstev (FFS) v Sloveniji, na področju statistike porabe FFS v kmetijstvu pa 
rezultate prvega rednega petletnega statističnega raziskovanja o porabi FFS po kmetijskih kulturah. 
Za to raziskovanje je SURS pridobil evropska sredstva, s pomočjo katerih je vzpostavil statistični 
proces za izvedbo ter preučil možnost uporabe administrativnih virov v raziskovanju. Pri tem je bilo 
ključno sodelovanje SURS in UVHVVR.  

 

 

V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v letu 2014 porabljenih 676,2 tone pesticidov; od tega je bilo 
514,1 tone fungicidov, 134,6 tone herbicidov, 22,4 tone insekticidov in 5,1 tone drugih 
pesticidov.62 

 

Na področju statistike porabe mineralnih gnojil v kmetijstvu je SURS izvedel tako redno letno 
statistično raziskovanje kot tudi zahtevno statistično obdelavo podatkov v dveletnem vzorčnem 
statističnem raziskovanju o porabi mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah.  

SURS je aktivno sodeloval z MKGP, KIS in Eurostatom pri zagotavljanju podatkov za izračun 
kmetijsko-okoljskih kazalnikov. Pri tem omenjamo predvsem pripravo podatkov o bilančnih presežkih 
dušika in bilančnih presežkih oz. primanjkljajih fosforja. Izračun podatkov zagotavlja KIS večinoma na 
podlagi podatkov SURS, in sicer skladno s posodobljeno OECD/EUROSTAT metodologijo. S tem so 
poročanja držav članic EU Eurostatu usklajena s poročanji Združenim narodom po Konvenciji ZN o 
spremembi podnebja in s poročanji Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo po Konvenciji o 
daljinskem transportu onesnaženega zraka. 

                                            
60 Uredba (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski statistiki trajnih nasadov in o 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 in Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP). 
61 Glej Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, 2015, 12. februar 2016, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5766&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 22. 2. 2016). 
62 Glej Poraba pesticidov v kmetijstvu, Slovenija, 2014, začasni podatki, 16. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5619&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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Podatki o cenah njiv ter trajnih travnikov in pašnikov ter o zakupninah za kmetijska 
zemljišča na voljo na ravni kohezijskih regij 

Na področju statistike kmetijskih cen, ki vključuje spremljanje cen proizvodov in storitev za tekočo 
porabo in investicije v kmetijstvu, prodajo in odkup kmetijskih pridelkov in lesa, je SURS opravil redne 
zastavljene naloge in objavil vse predvidene podatke v načrtovanih datumih.  

Pri razvojni nalogi Cene in zakupnine kmetijskih zemljišč, ki poteka v okviru evropskega pilotnega 
projekta, je v letu 2015 na podlagi preučene metodologije za spremljanje cen in zakupnin kmetijskih 
zemljišč (za rabi njive ter trajno travinje) in analize razpoložljivih sekundarnih virov podatkov vzpostavil 
statistični proces zajema in obdelave podatkov ter izračunal povprečne cene in zakupnine njiv oziroma 
trajnega travinja za leti 2013 in 2014 na ravni kohezijskih regij in Slovenije. Rezultati pilotnega projekta 
temeljijo na podatkih iz administrativnih virov (GURS, MKGP, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS). 
S potekom in uspešnim zaključkom obveznosti prve pogodbe o financiranju naloge s strani EU je SURS 
v letu 2015 podpisal tudi novo, nadaljevalno, pogodbo o financiranju EU za izračun teh podatkov za 
naslednji dve referenčni leti. 

 

 

Na ravni kohezijskih regij je bila povprečna letna cena za ha njiv, prodanih v letih 2013 in 
2014 v zahodni Sloveniji, več kot dvainpolkrat višja od povprečne letne cene za ha njiv, 
prodanih v vzhodni Sloveniji, povprečna letna cena za ha prodanih trajnih travnikov in 
pašnikov pa je bila v prvi skoraj dvakrat višja kot v drugi.63 

 

Izvedene vse načrtovane naloge s področja statistike gozdarstva 

Na področju osnovnih statistik s področja gozdarstva je SURS v letu 2015 izvedel redno letno 
raziskovanje o gozdarski dejavnosti pri poslovnih subjektih in glede na načrtovane datume tudi objavil 
rezultate raziskovanja.  

V drugi polovici leta se je na pobudo SURS sestala tudi Delovna skupina za statistike gozdarstva, ki 
deluje v okviru statističnega Sosveta za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Obravnavala je predlog 
SURS glede ukinitve podrobnejšega spremljanja podatkov o gozdarstvu v okviru raziskovanja 
Struktura kmetijskih gospodarstev ter o vzpostavitvi novega vzorčnega raziskovanja o gozdarstvu na 
kmetijskih gospodarstvih; seznanila se je tudi z aktivnostmi mednarodne skupnosti na področju 
podatkov o gozdarstvu. 

 

 

Skupna poraba goriv za gozdarsko dejavnost je v gozdarskih podjetjih v letu 2014 znašala 
okoli 5,8 milijona litrov (bencina in dizla) ali za okoli 15 % več kot v prejšnjem letu.64 

 

Statistike ribištva brez večjih sprememb 

SURS je opravil vse redne naloge, ki so povezane tudi s tesnim sodelovanjem z MKGP; ta je skrbnik 
večine podatkovnih virov za izvedbo statističnih raziskovanj s področja morskega gospodarskega 
ulova/iztovora ter vzreje vodnih organizmov. V drugi polovici leta se je na pobudo SURS sestala tudi 
Delovna skupina za statistike ribištva, ki deluje v okviru statističnega Sosveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo. Obravnavala je tekočo problematiko v zvezi z zagotavljanjem podatkov s tega 

                                            
63 Glej Cene njiv in trajnega travinja in zakupnine kmetijskih zemljišč, Slovenija, 2013 in 2014, 2. oktober 2015, Prva objava. 
Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5464&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016).  
64 Glej Gozdarska mehanizacija in poraba goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost, Slovenija, 2014, 10. september 
2015, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5412&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016). 
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področja uporabnikom in mednarodnim institucijam, seznanila se je z aktivnostmi v zvezi s 
spremembami zakonodaje EU s področja zbiranja podatkov in se dogovorila o smiselni posodobitvi 
dogovora o sodelovanju med MKGP, ZZRS in SURS na področju statistike ribištva.  

 

 

Povprečna odkupna cena za kilogram ribe šarenke je bila v letu 2014 za 2 % nižja od tiste v 
letu 2013, povprečna odkupna cena za kilogram krapa je bila še nižja, in sicer za 8 %. 65  

 

Podpisan dogovor o sodelovanju na področju statistike energetike med MZI in 
SURS 

V letu 2015 sta Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) in SURS podpisala Dogovor o racionalizaciji zbiranja 
in poenotenju podatkov na področju statistike energetike v Republiki Sloveniji. V njem sta natančno 
opredelila naloge in terminske plane za zagotavljanje podatkov s strani SURS in s strani MZI.  

SURS je poleg rednih raziskovanj s področja statistike energetike, ki zajemajo podatke o proizvodnji, 
porabi, uvozu, izvozu, zalogah in cenah elektrike, toplote, tekočih, plinastih in trdnih goriv ter 
obnovljivih virov energije, ponovno izvedel tudi Raziskovanje o porabi energije in goriv v 
gospodinjstvih. Raziskovanje se je izvajalo od februarja do aprila in je bilo prvič izvedeno izključno po 
telefonu. Zbrani podatki so se nato še modelsko obdelali na Institutu Jožef Stefan in prikazali po 
namenih uporabe. 

Na področju statistike obnovljivih virov energije so se tudi v letu 2015 nadaljevala usklajevanja glede 
uporabe podatkov drugih institucij kot npr. Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za energijo, 
Instituta Jožef Stefan in Geološkega zavoda Slovenije. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z 
Borzenom, od katerega SURS mesečno prevzema podatke glede proizvedene količine električne 
energije iz bioplinarn. 

SURS je ponovno pripravil in objavil podatke o energetski revščini. O energetski revščini govorimo 
takrat, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih 
storitev (tople sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po sprejemljivi ceni. Na pojav energetske revščine 
najbolj vplivajo dohodki, cene energentov in njihova poraba; ta pa je odvisna od ravnanja stanovalcev 
in energetske učinkovitosti naprav in stavb stanovanj. 

 

 

V letu 2012 so gospodinjstva namenila za energente 7,4 % vseh svojih razpoložljivih 
sredstev.66 

 

Statistike s področja statistike transporta  

SURS je v letu 2015 prenovil in razširil letno objavo o registriranih cestnih motornih vozilih in 
prikolicah, in sicer s podatki o cestnih vozilih glede na vrsto goriva; pri razvrščanju so bili upoštevani 
podatki o osnovni vrsti energije za pogon motorja.  

Na področju statistike pristaniškega prometa je bil SURS eden izmed 4 evropskih statističnih uradov, ki 
je v organizaciji Eurostata in Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) sodeloval v študiji o 
uporabi podatkov iz pomorskih baz podatkov za statistične namene na nacionalni ravni (projekt 

                                            
65 Glej Vzreja vodnih organizmov, prostočasni in športni ribolov, Slovenija, 2014, 27. avgust 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5399&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 2. 2. 2016). 
66 Glej Energetska revščina, Slovenija, 2012, 19. November 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5564&idp=5&headerbar=4 (prevzeto 3. 2. 2016). 
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enotno vstopno okno – NSW). V študiji je intenzivno sodelovala tudi Uprava RS za pomorstvo. 
Eurostat je študijo pripravil z namenom, da bi usmerjal države, ki še nimajo teh izkušenj in se morajo še 
prilagoditi spremembam, ki jih prinaša vzpostavitev nacionalnih vstopnih oken za poenostavitev 
formalnosti v zvezi s poročanjem ladjarjev.  

Zaradi nepopolnega administrativnega vira podatkov o prometu potnikov na mejnih prehodih je SURS 
z namenom, da bi zagotovil pravočasne in popolne podatke, vzpostavil model vstavljanja manjkajočih 
podatkov.  

Na področju statistike transporta je SURS opredelil razvojno nalogo Merjenje mobilnosti potnikov in 
obsega cestnega prometa – vozni kilometri. Za izračunavanje voznih kilometrov je SURS razširil redno 
sprejemanje dogovorjenih podatkov iz Matičnega registra vozil in listin s podatki o številu prevoženih 
kilometrov po stanju na števcu, in se tudi že lotil študij izvedljivosti izračunavanja. Aktivnosti v zvezi z 
merjenjem mobilnosti bodo intenzivnejše v letu 2016, v preteklem letu pa smo proučili evropska 
priporočila in dobre prakse držav članic EU, ki tovrstna raziskovanja že izvajajo.  

V letu 2015 je SURS še zadnjič objavil podatke o cestnoprometnih nesrečah in dolžini cest. Uporabniki 
so bili obveščeni, da so tovrstni podatki objavljeni na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo in 
MNZ.  

 

 

V letu 2014 je bilo registriranih 153 električnih vozil; 86 % teh vozil so bili manj zmogljivi 
osebni avtomobili (s prostornino motorja do 1399 ccm).67 

 

 

                                            
67 Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2014, 28. maj 2015, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5227&idp=22&headerbar=19 (prevzeto 22. 2. 2016). 
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2.3.4 Statistike v prostoru (geostatistike) 

STAGE – velika uporabna vrednost statističnih podatkov v prostoru 

Skladno s ciljem, da se poveča uporaba statističnih podatkov med 
uporabniki, je SURS v letu 2015 izvajal celovito promocijo uporabe aplikacije 
STAGE (Statistika in geografija); ta omogoča prikazovanje, posredovanje in 
prenos geoprostorskih statističnih podatkov na uporabniku prijazen in 
enostaven način. Izdelal je promocijske zgibanke68 in jih posredoval 
različnim uporabniškim skupinam (medijem, podjetjem, izobraževalnim 
ustanovam); aplikacijo je predstavljal srednješolcem in študentom ter 
strokovni javnosti na različnih konferencah v Sloveniji in tujini; objavljal je 
članke v strokovnih revijah; sodeloval je v natečaju za najboljši evropski 
projekt v javni upravi EPSA 2015 idr.  

 

Kako lahko SURS uporabi podatke iz mobilnikov?  

SURS je v okviru pilotnega projekta o mobilnih podatkih vzpostavil v sodelovanju z Informacijskim 
pooblaščencem enkratni protokol za posredovanje podatkov med mobilnim operaterjem in institucijo 
državne uprave v Sloveniji (SURS), in ta lahko v prihodnje služi kot osnova dogovorov pri podobnih 
projektih. V sodelovanju z mobilnim operaterjem je SURS izpeljal varen prenos mobilnih podatkov v 
svoje podatkovno okolje in testiral svoje IT-zmogljivosti za njihovo hranjenje in obdelavo. SURS je 
pridobil naslednje podatke: odhodni dogodek, čas dogodka, lokacija dogodka. V okviru teh atributov 
je SURS proučil možnosti za generiranje statistik glede na razporeditev prebivalstva in njegovo 
ustaljeno (dnevne migracije) in občasno gibanje (turizem). 

 

Prostorske tipologije – poskus dopolnitve uredbe NUTS 

SURS je aktivno sodeloval v procesu priprave besedila dopolnitve uredbe NUTS, in sicer v delu, ki se 
nanaša na prostorske tipologije. Eurostat je že v letu 2014 pripravil osnutek dopolnitve uredbe NUTS z 
namenom, da se prostorske tipologije in mreža vključijo v en zakonski okvir, s čimer bi dosegli 
usklajeno uporabo teh tipologij. Merila za tipologije so enotna za vse države in ne upoštevajo 
nacionalnih posebnosti (površina države, površina posameznih prostorskih enot, značilnosti poselitve 
ipd.).  

                                            
68 Glej: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/publikacije/spletni-katalog-publikacij/iskalnik-
publikacij?id=8534 (prevzeto 4. 2. 2016). 
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V letu 2015 sprejeta statistična zakonodaja 
- Uredba Komisije (EU) 2015/245 z dne 16. februarja 2015 o izvajanju Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih 
(EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2016 v zvezi z dostopom do 
storitev. 

- Uredba Komisije (EU) 2015/359 z dne 4. marca 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju 
zdravstvenega varstva. 

- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2015/459 z dne 19. marca 2015 o določitvi tehničnih 
parametrov priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, kakor določa Uredba 
Sveta (ES) št. 577/98. 

- Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/1042 z dne 30. junija 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi 
(ES) št. 250/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o 
strukturni statistiki podjetij glede prilagoditev tehničnega formata po reviziji klasifikacije 
proizvodov po dejavnosti (CPA). 

- Uredba Komisije (EU) 2015/1391 z dne 13. avgusta 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 
1200/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o 
raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in raziskovanju metod kmetijske proizvodnje v 
zvezi s koeficienti glav živine ter opredelitvami značilnosti. 

- Popravek Izvedbene uredbe komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski 
tarifi. 

- Uredba komisije (EU) 2015/2112 z dne 23. novembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 251/2009 o izvedbi Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni 
statistiki podjetij glede prilagoditev serije podatkov po reviziji klasifikacije proizvodov po 
dejavnosti (CPA). 
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Seznam uporabljenih kratic 
ADP  Arhiv družboslovnih podatkov 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
APG  Anketa o porabi v gospodinjstvih 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
AZN  Agencija za zavarovalni nadzor 
BDP  bruto domači proizvod 
BS  Banka Slovenije 
CEUVIZ  Centralna evidenca udeležencev izobraževanja 
ECB  Evropska centralna banka 
EHIS  Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu  
ERK  Ekonomski računi za kmetijstvo 
ESCB  Evropski sistem centralnih bank 
ESR  Evropski sistem računov 
ESS  Evropski statistični sistem 
ESSC  Odbor za evropski statistični sistem 
EU  Evropska unija 
eVŠ  informacijski sistem visokega šolstva  
FAO  Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
FFS  fitofarmacevtska sredstva 
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 
GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije 
HBSC  Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 
IJSVO  Informacijski sistem javnih služb varstva okolja 
IKT  informacijsko komunikacijska tehnologija 
ISCED  Mednarodna klasifikacija izobraževanja 
ISPAP  Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 

številu zaposlenih v javnem sektorju 
IzVRS  Inštitut za vode Republike Slovenije  
KIS  Kmetijski inštitut Slovenije 
KLASIUS  Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja 
MDS  Mednarodni denarni sklad 
MF  Ministrstvo za finance 
MFI  Monetarne finančne institucije 
MGRT  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MJU  Ministrstvo za javno upravo 
MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
MZ  Ministrstvo za zdravje 
MZI  Ministrstvo za infrastrukturo 
NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NUK  Narodna in univerzitetna knjižnica 
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OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
PRS  Poslovni register Slovenije 
RIZZDZ  Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu 
RRD  raziskovalno razvojna dejavnost 
SILC  Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih 
SI-STAT  Podatkovni portal SURS-a 
SKD  Standardna klasifikacija dejavnosti 
SRDAP  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
UMAR  Urad za makroekonomske analize in razvoj 
UNECE  Ekonomska komisija za Evropo pri Združenih narodih 
UNESCO  Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
UVHVVR  Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ZPIZ  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZZRS  Zavod za ribištvo Slovenije 
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  
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