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Uvodna beseda   
 

Slovenska državna statistika ni imuna za spremembe, ki se dogajajo 
v našem okolju v digitalni dobi. Informacije in znanje so pomembni 
gradniki slovenske družbe in državna statistika ima eno osrednjih 
vlog pri zagotavljanju informacijske infrastrukture.  

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) se številnih izzivov 
sodobne družbe zaveda in uporabnikom zagotavlja kakovostne 
statistike. Ob tem razmišlja proaktivno in svoje delo usmerja v 
nadgradnjo sedanjih načinov dela.  

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo tudi 
v letu 2016 postopoma zavzeto izpolnjevali cilje, začrtane v 
Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2013–2017. 
Skladno s cilji, ki jih sistem državne statistike želi doseči z izvajanjem 
Letnega programa statističnih raziskovanj, smo v letu 2016 izvedli 
273 rednih statističnih raziskovanj (od tega SURS 224). Izpeljava 
nekaterih ključnih statističnih raziskovanj in dodatnih projektov nam 
je omogočila postavitev temeljev za nadaljnji razvoj statistik, pri 

čemer sta v ospredju merjenje napredka in trajnostnega razvoja.  

V duhu nenehnih prizadevanj, da bi poročevalske enote še bolj razbremenili, ob tem pa ohranjali 
visoke kakovostne standarde, SURS nenehno išče nove načine in možnosti za pridobivanje podatkov, 
tudi v masovnih podatkih (angl. big data). Ker delo z masovnimi podatki prinaša nove priložnosti in 
izzive, je SURS vzpostavil partnerstva s fakultetami in znanstvenoraziskovalnimi inštituti – z 
namenom, da bi skupaj raziskali potenciale masovnih podatkov in skupaj izobraževali sodelavce SURS. 
SURS je uporabo masovnih podatkov tudi že testiral za statistiko prostih delovnih mest, cen, 
mobilnosti prebivalstva in zgodnjih ekonomskih kazalnikov. Na mednarodni ravni je SURS sodeloval 
pri različnih aktivnostih za razvoj uporabe masovnih podatkov v uradni statistiki Evropskega 
statističnega sistema (ESS) in Združenih narodov (ZN).  

V letu 2016 je SURS še naprej nadgrajeval informacijsko varnost: izboljševal je postopke za 
zagotavljanje informacijske varnosti, izobraževal zaposlene in sodeloval pri aktivnostih za dvig 
informacijske varnosti ESS. Samoocenitveni vprašalnik je pokazal 85-odstotno skladnost sistema 
informacijske varnosti SURS s skupnim okvirom informacijske varnosti ESS. V letu 2016 sta bili 
pripravljeni tudi analiza in ocena tveganj s področja informacijske varnosti v povezavi s prehodom 
nekaterih storitev informacijske tehnologije na Ministrstvo za javno upravo (MJU). 

Spletno stran je SURS v letu 2016 nadgradil tako, da zdaj omogoča uporabo na napravah z majhnimi 
zasloni, kot so tablice in telefoni. Da bi statistiko čim bolj približal ljudem, je v objave podatkov vključil 
tudi interaktivne grafikone, pripravil pa je tudi tri interaktivna orodja (Kakovost življenja, Vi v EU, Mladi 
Evropejci). V tiskane publikacije je vključeval preproste, a zelo povedne infografike. Komunikacijski 
potencial infografike dobro ponazarja publikacija Regije v številkah – Statistični portret slovenskih 
regij 2016, katere tiskano različico nadgrajuje njena spletna različica tako, da se povezuje s spletno 
interaktivno publikacijo. 

Vsem, ki so prispevali k uspešni izvedbi statističnih raziskovanj v letu 2016, se za opravljeno delo in s 
tem za prispevek k nadaljnjemu razvoju 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 bili: 
povečanje uporabe statističnih podatkov med uporabniki, 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 
Zadovoljevanje potreb uporabnikov z nadaljnjim razvojem in optimizacijo spletnih 
mest za izkazovanje podatkov državne statistike  

Spletna stran SURS 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 2016 je bila spletna stran nadgrajena tako, da 
omogoča uporabo na napravah z manjšimi zasloni (tablice in 
telefoni). Izveden je bil pilotni projekt za tehnološko prenovo 
podatkovnega portala SISTAT, ki bo uporabnikom poleg 
interaktivnega omogočila tudi strojni prevzem in integracijo 
podatkov z drugimi aplikacijami.  

 

 

Interaktivnost kot vodilo pri izboljšavah izkazovanja statističnih podatkov in 
komuniciranja z uporabniki 

Da bi statistiko čim bolj približali ljudem, jo naredili razumljivo, jasno in zanimivo, smo v objave, 
namenjene prvenstveno medijem, a tudi širši javnosti, vključili interaktivne grafikone. Z njimi nazorno 
prikazujemo statistične pojave in uporabnikom omogočamo raziskovanje po statističnih podatkih1. 

Boljše poznavanje potreb uporabnikov po podatkih in upravljanje teh potreb (večinoma s 
pripravljanjem in objavljanjem izdelkov in storitev, prilagojenih uporabnikom) sta eden od glavnih 
ciljev tako v domačem kot v mednarodnem okolju. V okviru projekta »Digital communication, User 
analytics and Innovative products«, ki se izvaja v okviru Evropskega statističnega sistema, so bila 
prevedena tri interaktivna orodja oziroma interaktivne publikacije (Kakovost življenja, Vi v EU, Mladi 
Evropejci) in so uporabnikom na voljo na spletni strani SURS2.  

Nadaljevanje vsebinske in oblikovne prenove tiskanih publikacij temelji na preprostih, a zelo povednih 
infografikah. Z njimi širši javnosti sporočamo, da statistika nikakor ni suhoparna, je zanimiva, celo 
barvita in piše zgodbe. Infografike pomenijo korak naprej v razumevanju statističnih podatkov. Ena 
izmed prenovljenih publikacij, Regije v številkah – Statistični portret slovenskih regij 2016, odlično 
ponazarja komunikacijski potencial infografik. Omenjeno publikacijo smo izdali – kot izdajamo vse 

                                            
1 Glej Evropski teden zmanjševanja odpadkov, 14. november 2016, Posebna objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6338&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 17. 2. 2017). 
2 Glej Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/ (prevzeto 17. 2. 2017). 
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podobne publikacije – v dveh oblikovnih različicah, v tiskani in v spletni, in prek spletne različice smo 
publikacijo nadgradili tako, da smo jo povezali s spletno interaktivno publikacijo Slovenske regije in 
občine v številkah3, to pa smo z odzivnim dizajnom približali uporabnikom, ki dostopajo do naših 
vsebin prek mobilnih naprav Publikacija.  

 

Promocija uporabe statističnih podatkov prek različnih komunikacijskih kanalov  

V zvezi s promocijo statistike namenja državna statistika veliko pozornost posredovalcem statističnih 
podatkov in informacij zainteresirani javnosti. Ključni akterji pri tem so časopisi, radijske in televizijske 
postaje ter spletni portali. Tudi v letu 2016 je SURS sodeloval z mediji in novinarji na že uveljavljen 
način. Na povpraševanja novinarjev po podatkih in po izjavah ter intervjujih statistikov in vodstva se je 
odzival v najkrajšem možnem času. Medijem smo posredovali več kot 40 izjav in intervjujev statistikov 
in izvedli 16 novinarskih konferenc, na katerih smo predstavili aktualne podatke. Medijem je 
namenjena tudi posebna oblika spletnih objav, ki jih SURS objavlja ob spominskih in prazničnih dneh 
ter ob aktualnih dogajanjih (npr. obletnice samostojnosti, obletnice uvedbe evra4 ipd.). Poleg 
ustaljenih poti sodelovanja z mediji in novinarji nenehno iščemo tudi nove. V letu 2016 smo izvedli 
delavnico o uporabi uradnih statističnih podatkov, na kateri smo izobraževali novinarje Slovenske 
tiskovne agencije.   

Potrebe uporabnikov se skladno z družbenim razvojem in napredkom spreminjajo in postajajo čedalje 
kompleksnejše. Digitalizacija družbe poudarja pomen spletnih vsebin, uporabniki spleta pa si želijo 
vedno bolj dinamičnih prikazov določenih vsebin. Spletni družbeni mediji so orodja, ki na zabaven 
način približajo različne vsebine in ustvarjajo medsebojno komunikacijo med različnimi javnostmi, ki 
imajo pri tem aktivno vlogo. Družbena omrežja so sodoben komunikacijski kanal, prek katerega  
izvajalci dejavnosti državne statistike opravljajo svoje poslanstvo: sporočajo statistične podatke in 
informacije zainteresirani javnosti, zbirajo in izmenjujejo informacije, znanja in mnenja uporabnikov. 
Na naslovu SURS na Twitterju (@StatSlovenija in @StatSlovenia) imamo več kot 7.600 sledilcev in 
njihovo število stalno narašča.   

 

 

 

Svoje aktivnosti promovira prek družbenih medijev tudi NIJZ, in sicer na različne načine: na Twitterju5  
z aktualnimi objavami, na socialnem omrežju Facebook6 s kreiranjem videoposnetkov in s 
predvajanjem teh na kanalu YouTube7 ter hkrati tudi na Twitterju in Facebooku z navzkrižno promocijo 
tradicionalnih dogodkov (izid publikacij, objave podatkov, dogodkov, aktivnosti …) prek že omenjenih 
spletnih medijev, s katerimi je omogočeno  hitrejše (oziroma takojšnje) širjenje informacij. Na 
družbenih medijih se je uveljavila promocija statističnih podatkov z infografikami. 

                                            
3  Glej Slovenske statistične regije in občine v številkah. Dostopno na: http://www.stat.si/obcine/ (prevzeto 17. 2. 2017). 
4  Glej Desetletje od uvedbe evra v Sloveniji, 23. december 2016, Posebna objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6414&idp=2&headerbar=1 (prevzeto 17. 2. 2017). 
5  Glej NIJZ Twitter. Dostopno na: https://twitter.com/NIJZ_pr (prevzeto 15. 2. 2017). 
6  Glej NIJZ Facebook. Dostopno na: https://www.facebook.com/Nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje-NIJZ-

523616787816640 (prevzeto 15. 2. 2017). 
7  Glej NIJZ Youtube. Dostopno na: https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q (prevzeto 15. 2. 

2017). 
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NIJZ je na svojem podatkovnem portalu8 nekaj vsebin razširil, nekaj nadgradil (skladno s koledarjem 
objav). Dodal je nekaj novih vsebin, ki do zdaj uporabnikom niso bile dostopne v taki obliki (o 
registrirani porabi alkohola po vrsti alkoholnih pijač, o obiskih patronažne službe, spremljanih po 
statističnih regijah prebivalstva ipd.), nekatere vsebine pa je dopolnil (npr. podrobnejši podatki o 
zunanjem vzroku smrti umrlih oseb). 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. 

Poleg naštetega NIJZ svoje delovanje predstavlja tudi v obliki elektronskega biltena eNijz9, katerega 
namen je informiranje in obveščanje bralca o aktualnih novostih v delovanju NIJZ (publikacije, 
delavnice, aktivnosti ipd.). Bilten običajno izhaja vsak mesec, prejem biltena na elektronski naslov pa je 
mogoč le s prijavo na prejemanje prek obrazca ali skeniranja kode QR. Bilten vedno poudari tudi 
novosti s področja zdravstvene statistike. 

 

Izvajanje aktivnosti za krepitev statistične pismenosti  

Izvajalci državne statistike se zavedamo, da je eden izmed osnovnih pogojev za razvoj statistike tudi 
krepitev statistične pismenosti med uporabniki. Na pravilno razumevanje podatkov in uporabo teh 
vplivamo z razumljivimi, jasnimi, ustreznimi, zanimivimi in objektivnimi objavami podatkov v tabelah, 
grafikonih, infografikah in komentarjih. Aktivno sodelujemo pri izobraževanju naših najmlajših 
uporabnikov – učencev, dijakov in študentov, in sicer v prostorih SURS in v izobraževalnih ustanovah. 
Svojo dejavnost smo predstavili študentom Fakultete za organizacijske vede v Kranju, Fakultete za 
družbene vede v Ljubljani (FDV), dijakom srednje šole iz Sežane ter učencem osnovne šole z Vrhnike.  

Tudi v 2016 smo izvedli izobraževanje o uporabi podatkov državne statistike za javne uslužbence v 
okviru Upravne akademije; uporabniki s področja državne uprave so odločevalci in načrtovalci in zato 
pomembna uporabniška skupina. Izvajalci dejavnosti državne statistike si prizadevamo, da imajo, ko 
pripravljajo in sprejemajo pomembne odločitve, vedno na voljo objektivne in verodostojne statistične 
podatke.  

 

Sodelovanje z dajalci in uporabniki podatkov prek Statističnega sveta in področnih 
statističnih sosvetov  

Sodelovanje z dajalci in uporabniki podatkov je potekalo v obliki že uveljavljenega sistema 
Statističnega sveta RS10 in statističnih sosvetov11. Statistični svet RS se je v letu 2016 sestal trikrat na 
rednih sejah in enkrat na dopisni seji; obravnaval je predloge dokumentov v zvezi z letnim programom 
statističnih raziskovanj in se seznanil z nekaterimi drugimi informacijami (npr. o slovenskem 
predsedovanju Partnerski skupini (PG) pri Odboru za Evropski statistični sistem (ESSC), o spremembah 
na področju poslovnih statistik ter o metodoloških izzivih, rešitvah in kakovosti registrskega popisa 
prebivalstva). 

Na SURS je v letu 2016 delovalo 23 statističnih sosvetov, v katere je bilo vključenih okrog 370 zunanjih 
članov. Organiziranih je bilo 12 sej sosvetov. Člani so podali številne pobude, priporočila in mnenja, 
npr.: predlagali so, da bi se zagotavljali podatki o pričakovanem trajanju življenja po statističnih regijah 
(podatki so bili objavljeni jeseni 2016); predlagali so tudi, da se podrobni podatki iz zdravstvenih 
računov vključijo v bazo SI-STAT (podrobnejši podatki so na voljo v pripetih datotekah v rubriki Prve 
objave, razpoložljivost v SI-STAT bazi pa je prav tako predvidena); opozorili so, da bi bilo treba 

                                            
8  Glej NIJZ podatkovni portal. Dostopno na:  https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/ (prevzeto 15. 

2. 2017). 
9  Glej Elektronski bilten NIJZ (eNijz). Dostopno na: http://www.nijz.si/sl/enijz-0 (prevzeto 15. 2. 2017). 
10  Glej Statistični svet Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/NationalStatistics/StatCouncil 

(prevzeto 2. 2. 2017). 
11  Glej Statistični sosveti. Dostopno na:  http://www.stat.si/StatWeb/NationalStatistics/AdvCommittees (prevzeto 2. 2. 

2017). 
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dograditi sistem za spremljanje informacij o naravnih nesrečah (SURS je z Upravo za zaščito in 
reševanje sodeloval v preteklosti in z njimi usklajeval podatke, ki so potrebni za celovito spremljanje 
naravnih nesreč).  

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) ter o uporabi masovnih podatkov pri zagotavljanju statističnih podatkov. 
Predstavljena so jim bila metodološka pojasnila v povezavi s pripravo sprememb Uredbe o klasifikaciji 
sistema izobraževanja in usposabljanja (izvedeno na seji sosveta za statistiko izobraževanja oktobra 
2016). 

 

Sodelovanje v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju  

SURS je sodeloval pri evropskem projektu Znanost za življenje, katerega glavni namen je popularizirati 
poklic raziskovalca znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim. Osrednji dogodek 
omenjenega projekta je bila Evropska noč raziskovalcev. SURS je v okviru tega projekta pripravil dve 
dejavnosti: Dan odprtih vrat na SURS (obiskovalcem smo pokazali, kdo smo ter kako in kaj delamo) in  
stojnico Statomanija v ljubljanskem Cityparku (tam smo obiskovalcem ob predstavljanju naših 
izdelkov in storitev zavzeto dopovedovali, da statistika ni dolgočasna, da je zanimiva, celo zabavna in 
tudi uporabna).  

Septembra 2016 je SURS organiziral konferenco International Marketing and Output DataBase 
Conference (IMAODBC), namenjeno strokovnjakom statističnih uradov in mednarodnih organizacij z 
namenom, da izmenjajo informacije o trendih, novih idejah in uporabi različnih aplikacij ter tehnologij 
pri izkazovanju statističnih podatkov in obveščanju o njih. Posebnost te konference je tudi razprava 
udeležencev o neuspehih in spodrsljajih.  

SURS se kot  član Evropskega statističnega sistema (ESS) aktivno vključuje v delo tega partnerstva na 
vseh ravneh delovanja in odločanja v sistemu. Dejaven je tudi na mednarodnem področju, tako v 
okviru Združenih narodov (ZN) kot tudi pri sodelovanju z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj (OECD), pri mednarodnem razvojnem sodelovanju in sodelovanju z mednarodnimi 
znanstvenimi združenji na področju statistike.  

V letu 2016 so se predstavniki SURS udeležili 314 mednarodnih dogodkov in dogodkov s področja EU. 
Na 314 dogodkih12 je sodelovalo 391 naših udeležencev. Predstavniki SURS se udeležujejo predvsem 
rednih sestankov in konferenc, organiziranih v okviru EU, ZN in OECD, ki se jih udeležujejo 
predstavniki vseh držav članic, ker to pogojuje način delovanja evropskega statističnega sistema oz. 
omenjenih mednarodnih organizacij. Od vseh dogodkov so jih 268 organizirale institucije EU, druge 
evropske organizacije in nacionalni statistični uradi.  Poleg omenjenih dogodkov s področja EU so se 
predstavniki SURS udeležili 44 multilateralnih dogodkov, organiziranih v okviru ZN (Ekonomske 
komisije ZN za Evropo/Konference evropskih statistikov, Statistične komisije ZN ter različnih 
specializiranih agencij, skladov in programov ZN) ter 2 bilateralnih dogodkov.  

V okviru ESSC deluje PG, ki ji v letih 2016 in 2017 predseduje generalna direktorica SURS. V letu 2016 
se je ta skupina sestala na štirih rednih sestankih, na katerih so razpravljali o strateških zadevah ESS, 
kot so npr. stanje implementacije vizije evropskega statističnega sistema (Vizija 2020), nadaljnjih 
usmeritvah modernizacije Intrastata, implementaciji Uredbe 223/2009 in drugih.  

 

                                            
12  Kot dogodki so mišljene vse mednarodne in evropske udeležbe v tujini na tečajih, konferencah, seminarjih, forumih, 

študijskih obiskih, delavnicah, konzultacijah, sestankih, delovnih in ekspertnih skupinah, odborih itd. 
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Člani PG v avli  Statističnega urada Republike Slovenije 

 

SURS tekoče izpolnjuje statistične obveznosti do OECD in aktivno deluje v Odboru OECD za statistiko 
in politiko statistike, v Biroju Odbora ter različnih delovnih skupinah OECD s področja statistike.   

SURS aktivno sodeluje pri prenosu znanj in izkušenj drugim statističnim uradom tudi v okviru različnih 
projektov pomoči EU. V letu 2016 so se na SURS usposabljali štirje statistiki iz Bosne in Hercegovine in 
Turčije na področjih poslovnih in kmetijskih statistik. Skupaj s statističnim uradom Italije izvajamo 
projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Makedoniji, katerega cilj je okrepiti zmogljivost 
statističnega sistema Makedonije.   

Na evropski ravni poleg ESS obstaja tudi Evropski sistem centralnih bank (ESCB), katerega članica je 
Banka Slovenije (BS). Ta je na mednarodni ravni najintenzivneje sodelovala kot članica v številnih 
delovnih telesih Evropskega sistema centralnih bank. Nadalje je BS poleg SURS zastopala Slovenijo v 
Odboru za monetarne, finančne in plačilnobilančne statistike in v Evropskem statističnem forumu, ki 
povezujeta delovanje obeh evropskih statističnih sistemov. Ob tem je BS sodelovala tudi z 
Eurostatom, v delovnih skupinah za statistiko finančnih računov in državnih financ, plačilne bilance, 
neposredne naložbe ("FDI network") in statistike tujih podjetij. 

Mednarodno statistično sodelovanje BS je zajemalo še Banko za mednarodne poravnave, Mednarodni 
denarni sklad (MDS), OECD in Svetovno banko. V letu 2016 je Banka Slovenije nadaljevala aktivnosti 
za prehod na dopolnjen standard objavljanja podatkov SDDS+ pod okriljem MDS. Priprave so zajele 
tehnični del objavljanja podatkov, tako da bi bilo mogoče standard izpolniti že v letu 2017.  

V letu 2016 je BS prispevala dve predavanji na delavnici Centra za razvoj financ v soorganizaciji z MDS. 
Predstavniki statističnega oddelka BS so tudi v letu 2016 izmenjali izkušnje s svojimi kolegi v centralnih 
bankah srednjeevropskega prostora v okviru rednih tovrstnih srečanj.   

NIJZ sodeluje v združenju nacionalnih inštitutov za javno zdravje (The International Association of 
National Public Health Institutes), hkrati pa zastopa Slovenijo tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji 
(WHO). WHO v zadnjih letih krepi pobudo (iniciativo) za izboljšanje kakovosti podatkov s področja 
zdravja in zdravstvenega varstva (EHII – European Health Information Initiative). Države se EHII 
pridružujejo prostovoljno; Slovenija, ki jo zastopa NIJZ, se je omenjeni pobudi pridružila v letu 2016. 

NIJZ sodeluje tudi v več projektih in pri skupnih ukrepih (joint action) v okviru Evropske unije, kjer so 
glavna tema podatki: skupina ECHI (European Core Health Indicators – Evropski osnovni zdravstveni 
kazalniki), projekt Bridge Health, skupno ukrepanje JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical 
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Activity – Skupni ukrepi na področju prehrane in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov); hkrati pa 
tečejo priprave na začetek dveh skupnih ukrepov s področja zdravstvenih informacij in neenakosti.  

NIJZ aktivno sodeluje tudi v več Eurostatovih delovnih in tehničnih skupinah: za javno zdravje, za 
zdravje in varstvo pri delu, za zdravstvene ankete, v povezavi z vzroki smrti in za obolevnost. 

V letu 2016 je NIJZ predstavil zdravstveni statistični sistem predstavnikom več tujih držav, med 
katerimi naj posebej omenimo Južno Korejo in Gruzijo. 

 

Dostop do metapodatkov za uporabnike državne statistike prijaznejši  

Poskrbeli smo, da je dostop do metapodatkov za uporabnike državne statistike prijaznejši. 
Metodološka pojasnila, v katerih so predstavljene ključne metodološke informacije o vseh objavljenih 
podatkih, je SURS začel vsebinsko prenavljati glede na sprejeta priporočila iz leta 2015. Vsebina 
metodoloških pojasnil je preglednejša in med posameznimi raziskovanji usklajena. To prakso bomo 
nadaljevali tudi v prihodnjem letu. 

SURS je tudi v letu 2016 redno pripravljal ter objavljal standardna in letna poročila o kakovosti 
statističnih raziskovanj. V sklopu načrtovanja in razvoja baze referenčnih metapodatkov ter baze 
kazalnikov kakovosti smo pripravili vsebinsko prenovo poročil o kakovosti, ki se bo v celoti izvedla z 
vzpostavitvijo baz. S prenovo poročil o kakovosti bomo izboljšali standardizacijo priprave poročil, da 
bodo za uporabnike preglednejša. 

 

Objava datotek za javno uporabo 

V okviru sodelovanja z znanstveno-akademsko sfero je SURS v letu 2016 na spletni strani13 objavil 
datoteke za javnost datoteke iz Ankete o življenjskih pogojih (2012, 2013) in iz raziskovanja Aktivno in 
neaktivno prebivalstvo (2013), ki jih je pripravil v okviru mednarodnega projekta »Framework 
Partnership Agreement on Statistical Disclosure Control«. Objavljeni so statistično zaščiteni 
mikropodatki iz omenjenih raziskovanj (tj. taki, ki ne omogočajo prepoznave enot) in metapodatki, ki 
opisujejo objavljene datoteke mikropodatkov. 

 

1.2 Ohranjanje zaupanja vseh deležnikov in povečanje 
prepoznavnosti državne statistike 
Upoštevanje načel Kodeksa ravnanja evropske statistike  

Na podlagi poročila o skladnosti slovenskega statističnega sistema z načeli Kodeksa ravnanja evropske 
statistike (poročilo so pripravili strokovni pregledniki na podlagi dokumentacije in obiska v letu 2014)  
je SURS pripravil akcijski načrt za izboljšave, na podlagi katerega bo v prihodnjih letih izpolnil 
priporočila, ki so jih dali strokovni pregledniki. Skladno s tem načrtom je SURS v letu 2016 izvedel 
naslednje aktivnosti: izboljšal je postopek vodenja stroškov statističnih raziskovanj; v pripravo  
Koledarja objav je uvedel izboljšave; v sistem izobraževanja na SURS je vključil zunanje predavatelje; 
preučil je postopke za izvajanje revizij; pripravil je smernice za statistično zaščito za raziskovalce. 

 

Aktivnosti Metodološkega sveta  

V letu 2016 se je Metodološki svet SURS14  sestal trikrat. Obravnaval je predlog za revizijo petih 
statističnih raziskovanj ter predlog za uvedbo novega statističnega raziskovanja s področja kmetijstva. 

                                            
13  Glej Javni mikropodatki. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/StaticPages/PublicUseFiles/public-use-files (prevzeto 

2. 2. 2017). 
14  Glej Metodološki svet. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/NationalStatistics/MethCouncil (prevzeto 27. 1. 2017). 
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Glavni razlogi za revizije raziskovanj so: združitve več statističnih raziskovanj v eno statistično 
raziskovanje (kultura,  statistika raziskovalne dejavnosti, izobraževanje), zmanjšanje števila vprašanj 
(kmetijstvo, izobraževanje, statistika raziskovalne dejavnosti), nadomestitev neposrednega zbiranja 
podatkov z uporabno podatkov iz administrativnih virov (izobraževanje) ter uvedba dodatnega 
(spletnega) načina zbiranja podatkov (izobraževanje). Člani Metodološkega sveta so predlagane 
spremembe v obravnavanih raziskovanjih podprli, saj združevanja raziskovanj in uporaba podatkov iz 
administrativnih virov prispevajo k povečanju kakovosti podatkov in k zmanjševanju obremenitev 
poročevalskih enot, spletno zbiranje podatkov pa je za poročevalske enote prijaznejše. Člani 
Metodološkega sveta so SURS predlagali tudi nekaj priporočil v povezavi z vključevanjem delov 
populacije v raziskovanje, v zvezi z izkazovanjem podatkov, s spremembo periodike zbiranja 
posameznih podatkov, z analizo stroškovne učinkovitosti posameznega načina zbiranja podatkov z 
vidika kakovosti podatkov, razmislek glede vzorčnega načrta, prevzemanja podatkov iz drugih 
administrativnih virov ter razmislek o možnosti za izračun dodatnih kazalnikov. 

 
Razvoj informacijske varnosti  

Razvoj sistema informacijske varnosti se je nadaljeval tudi v letu 2016. SURS je v skladu s pravilnikom o 
postopkih za upravljanje varnostnih dogodkov obravnaval varnostne dogodke ter skrbel za odpravo 
posledic varnostnih dogodkov in preprečevanje ponovnega nastanka enakih dogodkov. V letu 2016 je 
SURS izvedel izobraževanje v povezavi z informacijsko varnostjo za zaposlene, hkrati pa je skrbel za 
redno izobraževanje in ozaveščanje novo zaposlenih o informacijski varnosti.  

Na področju podatkov za znanstveno-raziskovalni namen se je informacijska varnost v letu 2016 
izboljšala s spremembo postopkov priprave podatkov za znanstveno-raziskovalni namen in z uvedbo 
raziskovalne številke. SURS je s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika s področja informacijske 
varnosti, ki ga je Eurostat pripravil v sklopu skupnega okvira informacijske varnosti ESS, izdelal akcijski 
načrt za uskladitev informacijske varnosti s skupnim okvirom informacijske varnosti ESS. 
Samoocenitveni vprašalnik je pokazal 85-odstotno skladnost sistema informacijske varnosti SURS s 
skupnim okvirom informacijske varnosti ESS. V letu 2016 sta bili pripravljeni analiza in ocena tveganj s 
področja informacijske varnosti v povezavi s prehodom nekaterih storitev informacijske tehnologije in 
zaposlenih na Ministrstvo za javno upravo (MJU), pripravljena sta bila letni pregled stanja 
informacijske varnosti ter letno poročilo o varnostnih dogodkih. 

 

1.3 Izvajanje dejavnosti državne statistike po načelu 
stroški/koristi  
Zagotavljanje ustreznih finančnih virov s stalno kontrolo učinkovitosti porabe  

SURS tekoče spremlja prevzemanje obveznosti in sproti kontrolira učinkovitost porabe sredstev, saj je 
planiranje in postavljanje prioritet zelo pomembno za izvajanje nalog in upravljanje danega finančnega 
načrta. Obenem SURS tudi vseskozi spremlja razpise, predvsem tiste, ki jih objavlja Eurostat, in se 
prijavlja na mednarodne projekte z različnih področij statistik. S tem poleg zagotavljanja mednarodne 
primerljivosti, uporabnosti in kakovosti državne statistike prispeva tudi k pridobivanju evropskih 
sredstev, ker pogodbe omogočajo delno ali večinsko sofinanciranje projektov. V letu 2016 se je prijavil 
na 18 novih razpisov za pridobitev evropskih sredstev. Kot neposredni proračunski porabnik pa se 
SURS srečuje s kadrovskimi omejitvami, določenimi s kadrovskim načrtom, ki otežujejo nemoteno 
izvajanje delovnih nalog. 

SURS je v letu 2016 porabil 12.308.560 EUR ali 1,7 % več kot v letu 2015. Pretežni del, 11.897.264 EUR, 
je bil financiran iz slovenskega proračuna, 411.296 EUR je bilo financiranih iz evropskih sredstev. 

SURS je v letu 2016 prenovil aplikacijo Dnevnik dela, s katero zaposleni dnevno beležijo delovne ure po 
prenovljenih stroškovnih nosilcih in aktivnostih, uvedenih v letu 2015. Jeseni je opravil vmesno analizo 
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vodenja delovnih ur in na podlagi njenih rezultatov aplikacijo nadgradil z dodatnim modulom, s 
katerim bo omogočeno spremljanje in analiziranje po posameznih šifrantih, vodje projektov pa so bili 
ponovno seznanjeni z bistvenimi novostmi in praktičnimi usmeritvami za pravilno izpolnjevanje 
dnevnika dela. Na osnovi beleženja ur po stroškovnih nosilcih in aktivnostih bo lahko SURS izračunaval 
stroške za posamezna raziskovanja.  

 

Delovanje SURS za zmanjšanje bremen poročevalskih enot 

Med stalne usmeritve SURS spada tudi občutljivo iskanje ravnovesja med pridobivanjem kakovostnih 
podatkov na eni strani in zmanjševanjem obremenitev podjetij s statističnim poročanjem ter 
racionalnim izvajanjem statističnih raziskovanj na drugi strani. S tem namenom je SURS v okviru 
projekta Merjenje in upravljanje obremenitev poslovnih subjektov v letu 2016 vzpostavil metodologijo 
merjenja bremen poročanja poročevalskih enot. V uporabo je bila uvedena tudi tehnična rešitev, ki 
omogoča spremljanje dejanskih obremenitev poročevalskih enot na enem mestu, izboljšanje izvajanja 
koordiniranega vzorčenja in upravljanje obremenitev  poslovnih subjektov s poročanjem. 

S prehodom na administrativne vire podatkov se breme poročanja za poročevalske enote znatno 
zmanjša. V letu 2016 smo začeli prevzemati podatke iz novih in iz že obstoječih administrativnih virov 
na področju statistike izobraževanja (o udeležencih/diplomantih doterciarnega izobraževanja; o 
štipendiranju; število zaposlenih v formalnem izobraževanju), na področju  statistike izdanih gradbenih 
dovoljenj15 in tudi na področju statistike kriminalitete. 

 
Posodabljanje in optimizacija postopkov zbiranja podatkov 

Izvajalci državne statistike smo tudi v letu 2016 nadaljevali optimizacijo in posodabljanje postopkov  
zbiranja podatkov. Spletno oz. elektronsko posredovanje podatkov je postal eden izmed standardnih 
načinov zbiranja podatkov. Postopki in standardi se na podlagi pridobljenih izkušenj nenehno 
izboljšujejo in nadgrajujejo. Za raziskovanja, ki jih izvaja državna statistika, so poslovni subjekti v letu 
2016 elektronsko posredovali več kot 75  % vprašalnikov. Na novo je poslovnim subjektom omogočeno  
elektronsko sporočati podatke za raziskovanji o gradbeni dejavnosti in novih naročilih ter o indeksih 
cen storitev pri proizvajalcih. Posameznikom je bilo omogočeno sporočiti podatke prek spleta pri  
raziskovanjih o mnenju potrošnikov in izobraževanju odraslih. Pripravljali in testirali so se postopki za 
uvedbo elektronskega poročanja v raziskovanja s področij cen, kulture, inovacij ter raziskave in 
razvoja.  

Obstoječo spletno aplikacijo eSTAT za elektronsko sporočanje podatkov poslovnih subjektov na SURS 
smo posodobili. Zdaj je precej bolj odzivna ter zmogljiva in jo je mogoče uporabljati tudi  na napravah z 
manjšimi zasloni, kot so tablice in telefoni; dostopi do uporabe funkcij aplikacije so enostavnejši, 
pošiljanje vprašalnika je hitrejše. 

Za zbiranje podatkov s področja statistike cen so bile v letu 2016 pripravljene informacijske rešitve za 
prevzem in pripravo podatkov neposredno iz  podatkovnih baz večjih trgovcev in za vključevanje teh 
podatkov v sistem obdelave podatkov. Razvita je bila mobilna aplikacija za zbiranje cen v trgovinah, ki 
anketarjem omogoča učinkovitejše spremljanje cen izdelkov in posredovanje podatkov s terena. 

Posvet »Učinki načina anketiranja«, ki je bil v letu 2016 organiziran kot tretji tovrstni posvet, kjer 
sodelujejo SURS, NIJZ in FDV, je namenjen izmenjavi izkušenj na področju kombiniranih načinov 
zbiranja podatkov ter nasvetov, idej, priporočil, povezanih z izzivi, ki jih predstavljajo novi načini 
zbiranja podatkov prek spleta. Tokratnega posveta se je udeležil tudi ameriški politolog in profesor na 
univerzi Stanford Jon A. Krosnick, ki je eden vodilnih raziskovalcev na področju anketne metodologije, 
še posebej spletnega zbiranja podatkov. Predstavil je svoj pogled na učinke kombiniranih načinov 

                                            
15  S tem so bile vse poročevalske enote, ki so sodelovale v raziskovanju, v celoti razbremenjene poročanja (do prehoda na 

prevzem iz administrativnega vira je 58 poročevalskih enot mesečno izpolnjevalo okoli 500 vprašalnikov). 
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zbiranja podatkov in odgovoril na vprašanja, povezana s težavami in izzivi, s katerimi se spopadamo pri 
raziskovanjih. Omenjeni posvet je vedno zelo dobra priložnost za sodelovanje institucij in skupno 
iskanje rešitev, ker se institucije pri kombiniranju različnih načinov zbiranja podatkov srečujejo s 
podobnimi težavami.  

 

Nadgradnja procesnih rešitev z delom z masovnimi podatki 

V okviru dela SURS-ove notranje delovne skupine za področje masovnih podatkov se izvaja testiranje 
uporabe masovnih podatkov za namene statistik prostih delovnih mest in cen, statistik o mobilnosti 
prebivalstva ter statistik s področja zgodnjih ekonomskih kazalnikov. SURS je vzpostavil tudi 
partnerstva s fakultetami in znanstvenoraziskovalnimi inštituti – z namenom,  da skupaj raziščejo 
potenciale masovnih podatkov in skupaj pripravljajo izobraževanja za sodelavce SURS. 

SURS sodeluje v projektih »shared SERVices«in »Big Data« kot član operativnih in strateških  skupin, 
sodelavci SURS pa tudi vodijo posamezne delovne sklope povezanih projektov ESS, kot npr. ESSnet 
Sharing common functionalities in ESS in ESSnet Big Data. 

SURS je aktivni član mednarodnega konzorcija, ki pripravlja smernice za področja »Services 
concerning ethical, communicational, skills issues and methodological cooperation related to the use 
of Big Data in European statistics«. V okviru dela tega konzorcija je bil SURS eden od organizatorjev 
delavnice ESSnet Big Data, ki je oktobra 2016 potekala v Ljubljani. 
 

 
Delavnica ESSNet Big Data v Ljubljani 

 

Optimizacija notranje organizacijske strukture in upravljanje kadrovskih virov   

Visoko usposobljeni, dobro organizirani in motivirani zaposleni so hrbtenica organizacijske strukture, 
prek katere se dosegajo temeljni cilji državne statistike. Na dan 31. 12. 2016 je bilo na SURS zaposlenih 
323 oseb, od tega  304 za nedoločen čas. S SURS je odšlo 19 zaposlenih, od tega se jih je 11 upokojilo. Z 
aktivnim vključevanjem v mednarodne projekte je SURS v letu 2016 pridobil sredstva za zaposlitev 9 
uslužbencev za določen čas (za čas trajanja projekta). Zaradi optimizacije dela je bila v letu 2016 
opravljena reorganizacija sektorjev in služb. Z zmanjšanjem števila notranjih organizacijskih enot se 
ustvarja okolje, v katerem je mogoče lažje in hitreje obvladovati spremembe in uresničevati naloge. 
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Za izboljšanje kakovosti in organizacijske in stroškovne učinkovitosti SURS nenehno prilagaja poslovni 
proces strokovnim, tehnološkim in komunikacijskim novostim. Zato je potrebno, da zaposleni 
nadgrajujejo obstoječa znanja z novimi, primernejšimi za nove oblike dela. Ustrezna znanja za 
izvajanje statistične dejavnosti so zaposleni  pridobivali z udeležbo na usposabljanjih na različnih 
seminarjih in delavnicah ter v okviru internega izobraževanja.   

Usposabljanj v Sloveniji se je udeležilo 113 zaposlenih, v tujini pa 161. Pomemben del izobraževanj v 
tujini so tečaji v okviru evropskega statističnega programa izobraževanja (ESTP), ki se jih je udeležilo 
38 uslužbencev.  

SURS je v letu 2016 izvedel  57 internih izobraževanj. Zabeležili smo 1411 udeležb uslužbencev SURS in 
pooblaščenih izvajalcev. Vsebina tečajev zajema različne dele statističnega procesa, metodologijo, 
računalniške in komunikacijske vsebine. Tretjina vseh tečajev je bila namenjena pridobivanju veščin s 
področja izkazovanja podatkov. 40 odstotkov vsega časa za interno izobraževanje je bilo porabljenih 
za spoznavanje metodologij in postopkov dela, tretjina pa za povečevanje informacijske pismenosti. 

V okviru internih strokovnih posvetovanj z naslovom Utrip statistike je SURS tudi v letu 2016 pripravil 
dve taki posvetovanji, in sicer 14. 4. in 23. 12. 2016. Dogodek je med zaposlenimi dobro sprejet, saj po 
rezultatih evalvacijske ankete prinaša novosti, spodbuja nove ideje in prispeva k boljšemu poznavanju 
dela sodelavcev. V 2016 so udeleženci razpravljali o naslednjih temah: o izkušnjah SURS pri delu z 
masovnimi podatki  in načrtih za naprej, o projektu »Single Market Statistics«, tj. o izmenjavi 
mikropodatkov o blagovni menjavi med statističnimi uradi držav članic kot novem vidiku statistične 
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produkcije, o projektu Modernizacija statistike cen, o novi publikaciji Kako sva si različna – ženske in 
moški od otroštva do starosti; o razvoju splošne IT-arhitekture za uspešno modernizacijo statistik, o 
kakovosti podatkov iz CRP, o statističnem poslovnem registru Slovenije in o odpadni hrani. 

 

 
Utrip statistike 

 

SURS skrbi za razvoj kompetentnih kadrov je SURS na podlagi dogovorov o sodelovanju z različnimi 
visokošolskimi ustanovami (v preteklosti z Ekonomsko fakulteto, FDV in Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani). To prakso je nadaljeval tudi v letu 2016 in podpisal 
dogovor o sodelovanju še s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani (FRI) in s Fakulteto za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru.  

Fakultetni učitelji in študenti prispevajo k izboljšavi delovnih procesov in izdelkov SURS z različnimi 
oblikami sodelovanja. V letu 2016 je opravil prakso na SURS en študent finančne matematike s FRI. 
Seminarske naloge s področij mobilnih aplikacij in družbenih omrežij pri posredovanju podatkov 
državne statistike je pripravilo 23 študentov FDV. Izdelki vseh 24 študentov so bili uvedeni v delo 
SURS. Eden od študentov, s katerim smo v preteklosti sodelovali, je bil v letu 2016 tudi zaposlen na 
SURS.  
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2 Dosežki državne statistike v letu 2016 po 
vsebinskih področjih 

V tem poglavju so predstavljeni dosežki državne statistike v letu 2016 po posameznih statističnih 
področjih. V prikazu sledimo strukturi, določeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 
2013–2017.  

 

2.1 Kazalniki 
Globalizacija 

V letu 2016 je Eurostat s pomočjo držav članic pripravil nove funkcionalnosti pri evropskem registru 
skupin podjetij (EGR),  ki se uporabljajo pri izmenjavi podatkov med registrom skupin podjetij (RSP) in 
EGR. Na tem področju se je v okviru evropskega projekta testirala tudi kakovost vhodnih podatkov 
RSP za namen oblikovanja EGR. Izračun je pokazal, da so naši podatki RSP dobre kakovosti, v 
prihodnjih dveh letih pa je v načrtu dokončno izoblikovanje kazalnikov kakovosti. 

 

 

V letu 2014 je bilo v Sloveniji 3.382 večnacionalnih skupin podjetij, 84 % teh skupin so 
nadzirale države članice EU-28 in evropskega združenja za prosto trgovino.16 

 

Posodobljeni kazalniki trajnostnega razvoja in kazalniki zelene rasti   

V letu 2016 je SURS posodobil kazalnike trajnostnega razvoja za Slovenijo in nekatere od njih razčlenil  
tudi do ravni statističnih regij. Kazalniki trajnostnega razvoja se na SURS pripravljajo že od leta 2010 in 
zajemajo okoljsko, ekonomsko in socialno področje. Glavna sporočila teh kazalnikov so bila objavljena 
tudi na spletni strani. 

 

 

Izkoriščanje domačih virov se je v letu 2014 povečalo glede na leto 2013 za 13 %. V letu 2014 
je bilo ločeno zbranih 64,7 % komunalnih odpadkov.17  

 
SURS je v letu 2016 posodobil tudi kazalnike zelene rasti, ki se objavljajo od leta 2014. Ti kazalniki so 
podpodročje kazalnikov trajnostnega razvoja in opisujejo le okoljsko in ekonomsko področje. 

 

Ekonomsko upravljanje 

BS, Ministrstvo za finance (MF) in SURS so sodelovali na področju ekonomskega upravljanja pri 
pripravi poročila o primanjkljaju in dolgu države18.  

 

                                            
16  Glej Skupine podjetij, Slovenija, 2014, 3. marec 2016, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5797&idp=4&headerbar=3 (prevzeto 20. 1. 2017). 
17  Glej Kazalniki zelene rasti, Slovenija, 2014, 25. april 2016, Prva objava. Dostopno na:  http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5878&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 20. 1. 2017). 
18  Glej Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2012–2015 (napoved 2016), 20. oktober 2016, Prva 

objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6294&idp=1&headerbar=0 (prevzeto 1. 2. 2017).  
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Kazalniki zdravja in zdravstvenega varstva 

Kazalniki zdravja in zdravstvenega varstva sestavljajo širok nabor kazalnikov, ki so jih strokovne 
skupine v okviru EU razvijale kot del različnih projektov. Delo na evropski ravni se je v letu 2016 
nadaljevalo, NIJZ intenzivno sodeluje v novih delovnih skupinah, ki pripravljajo 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 v letu 2016 intenzivno pripravljal publikacijo »Neenakosti v zdravju«, v kateri bodo prikazani 
ključni zdravstveni kazalniki glede na doseženo izobrazbo ali druge socialno-ekonomske kategorije. 
Publikacija bo izšla v prvi polovici leta 2017. 

 

Zdrava občina za zdravo Slovenijo 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je konec leta 2016 predstavil projekt in izdelke »Zdravje v občini«, 
ki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja ljudi na ravni slovenskih občin. Osrednji izdelek projekta 
Zdravje v občini je štiri strani dolga publikacija, ki je specifična za vsako izmed slovenskih občin, torej je 
bilo skupaj pripravljenih 211 publikacij. Publikacija prikazuje podatke o zdravju prebivalcev v občini na 
osnovi 35 ključnih kazalnikov zdravja, aktualnih javnozdravstvenih vsebin ter grafičnih in številčnih 
prikazov. Glavni nameni projekta so predvsem prikazi problematike različnih populacijskih skupin, 
različnih javnozdravstvenih izzivov (dejavniki tveganja, rak, srčno-žilne bolezni) ter umestitev 
posamezne občine na socialno-ekonomsko sliko. 

 

 

Na zahodu bolj zdravi kot na vzhodu - Na razlike v zdravju vplivajo različni dejavniki, ki niso 
nujno povezani s krajem oziroma regijo bivanja.  Kljub temu so občine v vzhodnem delu
Slovenije v povprečju v nekoliko slabšem položaju od občin na zahodu države. Sicer na
razlike v zdravju vplivajo socialno-ekonomski dejavniki (izobrazba, dohodek, zaposlenost), 
kultura in etnična pripadnost, sistem zdravstvenega varstva, ki se odraža v dostopnosti do
kakovostnih in varnih programov preprečevanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije, ter
življenjski slog v povezavi z vpetostjo posameznika v ožjo socialno mrežo, njegove bivalne in 
delovne razmere ter dostopnost do osnovnih dobrin in storitev.19 

 

Informacije projekta Zdravje v občini so namenjene predvsem lokalnim oblastem, ki lahko na podlagi 
objavljenih podatkov prepoznavajo pomen lokalnega okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev v 
najširšem pomenu, identificirajo področja za izboljšave zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, 
prispevajo k družbenemu razvoju in zmanjšujejo socialne neenakosti v zdravju, omogočajo 
dolgoročno, sistematično delo na področju zdravja. 

Najpomembnejša novost so modelni izračun zdravstvenih kazalnikov, ki temeljijo na anketnih 
podatkih, razčlenjenih do ravni občin, na primer delež kadilcev v občini, delež oseb, ki se prekomerno 
opijajo, ipd. (tega NIJZ do zdaj še ni prikazoval). 

Za izračunavanje kazalnikov se uporabljajo podatkovni viri, ki jih vodijo različne institucije, kot npr. 
NIJZ, Fakulteta za šport v Ljubljani, Onkološki inštitut, Agencija za varnost prometa, Inštitut RS za 
socialno varstvo, MF in SURS. Za lažje spremljanje objavljenih podatkov in pripravljanje ukrepov na 
lokalni ravni je na voljo spletna aplikacija20, kjer so objavljeni vsi ključni izdelki projekta: letne kratke 
publikacije za vsako občino, metodološki dokument, izbrane javno-zdravstvene vsebine ter tabelarični 
in grafični (tematske karte po posameznih kazalnikih) prikazi kazalnikov. 

 

                                            
19  Glej Aplikacija Zdravje v občini. Dostopno na: http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2016 (prevzeto 15. 2. 2017). 
20  Glej Aplikacija Zdravje v občini. Dostopno na: http://obcine.nijz.si (prevzeto 15. 2. 2017). 
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2.2 Sistemi računov 

2.2.1 Ekonomski in socialni razvoj 

Izvajanje rednih raziskovanj na področju nacionalnih računov 

SURS je objavil revidirane podatke za bruto domači proizvod (BDP) in drugih agregatov nacionalnih 
računov za obdobje 2012–2014 in prvo letno oceno za leto 2015. Vpliv redne revizije je bil neznaten, in 
sicer tako na nominalne vrednosti kot na realne stopnje rasti. Prva letna ocena realne rasti obsega BDP 
za leto 2015 je bila v primerjavi s prvo oceno za leto 2015, izračunano iz četrtletnih podatkov (v 
februarju 2016), popravljena za 0,6 odstotne točke navzdol (z 2,9 % na 2,3 %). Razlog za razliko so 
popolnejši viri podatkov pri objavi v avgustu. 

V skladu s programom pošiljanja podatkov po evropskem sistemu računov (ESR) 2010 so bili po letni 
objavi podatkov o BDP objavljeni podatki tudi na drugih področjih nacionalnih računov, in sicer računi 
države, letni in četrtletni nefinančni sektorski računi, tabeli ponudbe in porabe, izdatki sektorja država 
po namenih, nefinančna sredstva in regionalni računi. 

V okviru priprave poročila o primanjkljaju in dolgu države je bila dopolnjena metodologija prikazovanja 
transakcij enot sektorja države. Zaradi pomanjkljivih virov podatkov o obsegu javno-zasebnih 
partnerstev se je SURS odločil, da pojav izmeri v okviru obstoječe raziskave o investicijah s posebnim 
sklopom vprašanj, namenjenim občinam.  

Na področju regionalnih računov je pomemben dosežek skrajšanje roka objave podatkov za račune 
gospodinjstev za eno leto, s čimer smo zadostili potrebam uporabnikov teh podatkov. V oktobru 2016 
so bili tako objavljeni računi gospodinjstev po regijah za leti 2014 in 2015.  

 

 

V 2014 in 2015 se je razpoložljivi dohodek gospodinjstev zvišal v vseh regijah; pred tem se je 
v 2012 in 2013 v vseh znižal. V 2015 je imela najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca
osrednjeslovenska (10.735 EUR), v 2014 pa koroška regija (10.716 EUR). V 2015 so se razlike
med regijami povečale.21 

 

Nadaljevala se je priprava opisa virov in metod za izračun nacionalnega dohodka po ESR 2010, ta je bil 
v prvem četrtletju leta 2016 zaključen in posredovan Eurostatu. Opis virov in metod za izračun 
nacionalnega dohodka po ESR 2010 obsega več kot 300 strani in temelji na podatkih za leto 2011. Ko 
bodo usklajevanja z Eurostatom končana, se bomo odločili za način njegove objave. 

 

Razvojno delo na področju nacionalnih računov 

SURS je nadaljeval  delo, potrebno za pripravo prve ocene pokojninskih pravic/obveznosti, in je 
omenjeno oceno marca 2017 tudi objavil. 

V letu 2016 se je nadaljevalo delo za merjenje ekonomsko-socialne neenakosti gospodinjstev v 
nacionalnih računih za leto 2012 v okviru mednarodnega projekta v sodelovanju z OECD. Izračune bomo 
nadgradili še z vključitvijo premoženja (v prvi fazi stanovanj) gospodinjstev in jih v letu 2017 tudi objavili. 

 

Statistika finančnih računov 

V letu 2016 so bili podatki četrtletnih finančnih računov posredovani Evropski centralni banki (ECB) v 
skladu s Smernico ECB/2013/24, podatki četrtletnih finančnih računov za sektor država ECB in 

                                            
21  Glej Kazalniki dohodka in revščine, Slovenija, 2015, 14. julij 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6070 (prevzeto 22. 2. 2017). 
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Eurostatu v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013 ter podatki letnih finančnih 
računov Eurostatu v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013. 

V letu 2016 je bila objavljena publikacija Finančni računi Slovenije 2010–201522, 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 finančnih računov, 
podatkovne časovne vrste ter četrtletne informacije Finančni računi Slovenije.  

 
Statistika ekonomskih odnosov s tujino 

V letu 2016 je BS opravila revizijo statistike plačilne bilance, stanja mednarodnih naložb in zunanjega 
dolga za obdobje od leta 2013 dalje. Pri tej reviziji je bila metodologija vodenja transferjev EU 
usklajena z metodologijo, ki jo je leto prej uvedel SURS. Sprememba (revizija) je vplivala, da se je  
vrednost letnega presežka tekočega računa znižala za povprečno 0,2 mrd EUR. Največja sprememba 
podatkov ob reviziji za leto 2015 pa so bili podatki o reinvestiranih dobičkih neposrednih naložb, ki so 
jih podjetja sporočala v letnem poročilu o kapitalskih naložbah z nerezidenti. Ti podatki so nadomestili 
začasno oceno, ki večinoma temelji na triletni časovni vrsti preteklih podatkov. V letu 2015 so podjetja 
s tujimi lastniki v Sloveniji dosegla doslej najvišjo raven dobičkov, ki se je močno razlikovala od 
triletnega povprečja. Sprememba (revizija)  je vplivala, da se je vrednost presežka tekočega računa 
plačilne bilance znižala za 0,3 mrd EUR.  

BS je v oktobru 2016 izdala dvojezično publikacijo Neposredne naložbe 2015. Vsebuje podatke o izvoru 
tujih neposrednih naložb v Sloveniji in o njihovi vključenosti v slovensko gospodarstvo in tudi podatke 
o slovenskih neposrednih naložbah v tujini. Poleg tega je BS redno mesečno izdajala informacijo 
Ekonomski odnosi s tujino o tekočih gibanjih na tem področju (v slovenščini).   

 

Statistika finančnih posrednikov 

BS je v letu 2016 uspešno izvedla vse naloge monetarnih in finančnih statistik na mesečni, četrtletni in 
letni ravni na podlagi predpisanih zahtev ECB, MDS, OECD ter lastnih potreb. To zajema podatke 
bilance stanja in obrestnih mer monetarnih finančnih institucij kakor tudi nedenarnih finančnih 
posrednikov, vrednostnih papirjev, plačilnih sistemov in strukturnih podatkov bančnega sistema. 

Poročevalske zahteve prve faze razvoja centralnega kreditnega registra so kreditne institucije 
implementirale z nadgradnjo obstoječega mesečnega sistema poročanja. Obstoječe poročilo je bilo z 
dodatnimi atributi razširjeno na raven pogodbe za vse izpostavljenosti do pravnih oseb. Z vključitvijo 
zahtev iz dotedanjih nadzorniških poročil so bila ta konec leta opuščena. Novo razširjeno poročilo so 
banke in hranilnice prvič pripravile za stanja 30. 9. 2016. Za ta referenčni datum je bilo uvedeno tudi 
novo četrtletno poročilo o parametrih kreditnega tveganja, ki vključuje stopnje izgub in neplačila v 
skladu s smernicami BS z dne 27. oktobra 2015 in poročilo o dogodkih v zvezi z dolžniki iz finančnih 
instrumentov na ravni posameznega posla v referenčnem mesecu. Edina težava je bilo večje števila 
popravkov podatkov za september 2016, saj to posledično pomeni tudi večkratno popravljanje 
podatkov, posredovanih ECB. 

Sporočanje podatkov zavarovalnic po novi uredbi ECB se je uspešno začelo v juliju 2016 s podatki za 
prvo četrtletje leta 2016. Poročanje poteka prek Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), pri čemer so 
nova nadzorna poročila zavarovalnic po direktivi Solventnost II prevedena v predpisana statistična 
poročila na podlagi metodologije ECB. Sodelovanje z AZN je zajelo tudi kontrolo pravilnosti in 
ustreznosti podatkov zavarovalnic. Zaradi uvedbe razširjenega poročanja za zavarovalnice je bilo 
ukinjeno prejšnje neharmonizirano posredovanje podatkov zavarovalnic in pokojninskih skladov na 
ECB, ki ga je nadomestilo novo poročilo za podatke pokojninskih skladov.  

                                            
22  Glej Banka Slovenije – Letna publikacija Finančni računi Slovenije. Dostopno na: https://www.bsi.si/iskalniki/financni-

racuni.asp?MapaId=1931 (prevzeto 22. 2. 2107). 
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V registru finančnih institucij za potrebe ESCB in enotnega mehanizma nadzora je v letu 2016 potekalo 
aktivno preverjanje kakovosti in čiščenje podatkov, pa tudi redno posredovanje podatkov o 
monetarnih finančnih institucijah, investicijskih skladih in zavarovalnicah.   

V letu 2016 je potekalo redno četrtletno poročanje lizing družb. Zaradi statusnega preoblikovanja 
družb, ki so zavezane za poročanje BS, je bil spremenjen statistični vzorec obveznikov poročanja.  

Register/šifrant tujih poslovnih subjektov je v BS vzpostavljen od decembra 2015. Uporabniki so za 
potrebe poročanja v BS kreditne institucije, ki jim je vsak dan na voljo povratna informacija o 
spremembah pri poslovnih subjektih, celotna datoteka in datoteka mednarodnih institucij. Ob 
spremembi poročanja v septembru 2016 se je vnos poslovnih subjektov zelo povečal. Razlog je bil 
predvsem v vzpostavitvi poročanja po posameznem poslu in posledično tudi po posameznem 
komitentu. V večini primerov so banke vnašale tuje poslovne subjekte, s katerimi imajo še vedno 
poslovni odnos, čeprav jim v zadnjih nekaj letih niso odobrile novih kreditov. 

 

2.2.2 Okoljska trajnost 

Priprava šestih modulov okoljsko-ekonomskih računov: o treh že redno poročamo, 
tri še izpopolnjujemo 

V letu 2016 je SURS pripravil že vseh šest modulov okoljsko-ekonomskih računov (računi emisij v zrak, 
računi snovnih tokov, davki v zvezi z varstvom okolja, računi okoljskega blaga in storitev, računi 
fizičnega pretoka energije in računi izdatkov za varstvo okolja). O prvih treh modulih redno poročamo 
na Eurostat že od 2013, druge tri pa še izpopolnjujemo in o njih poročamo na Eurostat poskusno. Prvo 
redno poročanje bo v letu 2017. 

 

 

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2014 zaposloval 25.428 polnovrednih delovnih moči 
in proizvedel za 1,75 milijarde evrov okoljskega blaga in storitev.23 

 

Dopolnitev sistema gozdnih računov 

V letu 2016 je SURS velik poudarek namenil razvoju sistema gozdnih računov, ki prikazuje vrednost 
gozdov in gozdnih virov z okoljskega in ekonomskega vidika. V okviru pilotnega projekta se je 
oblikovala metodologija za spremljanje podatkov o površinah in vrednostih gozdnih zemljišč, o 
količinah in vrednostih lesne zaloge, o vrednostih gozdarske dejavnosti, o vrednostih inputa in outputa 
gozdarskih proizvodov ter o razpoložljivosti lesne zaloge. Pri oblikovanju metodologije je aktivno 
sodeloval z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Gozdarskim inštitutom in 
Zavodom za gozdove Slovenije. Poleg tega so bila na področju gozdnih računov opravljena tudi vsa 
redna dela (priprava in objava podatkov iz ekonomskega dela gozdnih računov). 

 

 

Faktorski dohodek v gozdarski dejavnosti je bil leta 2015 za 6 % nižji kot v prejšnjem letu. 
Bruto dodana vrednost je znašala skoraj 220 milijonov EUR ali 0,6 % bruto domačega 
proizvoda. Zaposlenost je bila višja za 1 %.24  

 

                                            
23  Glej Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2014, 8. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6388&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 15. 2. 2017). 
24  Glej Ekonomski računi za gozdarstvo, Slovenija, 2015, 4. oktober 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6246&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 15. 2. 2017). 
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Začetek razvoja na področju vodnih računov 

V letu 2016 je SURS začel proučevati metodologijo za vzpostavitev vodnih računov. Pregledali smo 
trenutno veljavno metodologijo Eurostata in držav, ki vodne račune že izvajajo. Udeležili smo se tečaja 
ESTP o vodnih računih, kjer so bile podane smernice za pripravo tega modula, ki se še izpopolnjuje. Na 
osnovi smernic, podanih na tečaju ESTP, in izkušenj držav, ki vodne račune že izvajajo, je SURS začel  
zbirati in pripravljati podatke za izdelavo vodnih računov v Sloveniji.   

 

 

Skupni izdatki za varstvo okolja so bili v letu 2014 za 37,2 % višji kot leta 2013.25  

 

Izboljševanje kakovosti ekonomskih računov za kmetijstvo (ERK) in 
medinstitucionalno sodelovanje  

V 2016 so bili ekonomski računi za kmetijstvo in ocene realnega dohodka iz kmetijstva pripravljeni in 
objavljeni po načrtu. Prav tako je bila revidirana celotna serija podatkov zaradi izboljševanja kakovosti 
ERK in uvedbe ESR 2010. 

ERK so satelitski računi nacionalnih računov, zato sprememba metodologije ESR 2010 vpliva tudi na 
spremembo metodologije ERK. Uredba ERK do sedaj še ni bila posodobljena z vplivi ESR 2010, zato je 
bilo uvajanje metodoloških sprememb v ERK oteženo. SURS je podrobno analiziral spremembe ESR, ki 
vplivajo na kmetijstvo z vidika nacionalnih računov in ERK. Po novem konceptu so v osnovna sredstva 
vključeni tudi izdatki za raziskave in razvoj v kmetijstvu, knjiženje izdatkov v ERK in nacionalnih 
računih pa je različno. 

Zaradi ustreznejše predstavitve proizvodnje vina in olja, ki v večji meri ustreza dejanskemu stanju, so 
bili izdelani novi izračuni za vino in oljčno olje. ERK so bili dopolnjeni z revidiranimi podatki iz 
nacionalnih računov in z izboljšanimi izračuni tudi zaradi bližajoče se izdelave ponderacijske sheme za 
bazno leto 2015, katere osnova so podatki ERK. 

V 2016  je bil pripravljen in posredovan Eurostatu podroben metodološki pregled virov in izračunov, 
vključenih v ERK. 

V decembru 2016 je v Ljubljani potekala 7. konferenca Društva agrarnih ekonomistov z naslovom 
Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva. SURS je pripravil in predstavil prispevek 
Ekonomski računi za kmetijstvo kot analitično orodje kmetijske politike.  

SURS je sodeloval v Nadzornem odboru Programa za razvoj podeželja Republike Slovenija 2007–2013 
in 2014–2020, v katerem je med drugim potrjeval poročila o napredku po posameznih letih. 
Sodelovanje z MKGP je potekalo tudi v  okviru Komisije za vodenje knjigovodstva na kmetijah. 

 

 

Vrednost kmetijske proizvodnje je v letu 2015 znašala 1.264 milijonov EUR, kar je za  3 % 
več kot v prejšnjem letu. Vzrok za povečanje vrednosti je bila za 5 % večja pridelava; cene so 
se namreč znižale za 2 %.26 

 

                                            
25  Glej Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2014, 21. november 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6327&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 15. 2. 2017). 
26 Glej Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2015, 30. september 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6248&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 15. 2. 2017. 
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V letu 2016 prvič pripravljena bilanca za sadje 

V letu 2016 je SURS v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Kmetijskim inštitutom (KIS) ponovno pripravil in objavil koledarske bilance proizvodnje in potrošnje 
kmetijskih proizvodov, ki so standardizirana informacija o ponudbi in o povpraševanju po določenem 
kmetijskem pridelku ali skupini proizvodov. Bilance so se pripravile za meso, jajca, žita, krompir, 
zelenjavo, riž, sladkor in vino. Prvič se je pripravila in objavila tudi koledarska bilanca za sadje.   

 

 

Stopnja samooskrbe je tudi v letu 2015 ostala posebno nizka pri zelenjavi (39 %) in 
krompirju (59 %), v bilanci svežega sadja pa je znašala 60 %.27 

 

Ob svetovnem dnevu hrane 2016 je SURS pripravil posebno objavo o aktualnih trendih v kmetijstvu v 
Sloveniji. Glavno sporočilo tega dneva  je bilo, da se podnebje spreminja in da se bodo posledično 
morali spremeniti tudi kmetijstvo in hrana oziroma prehranski sistemi.  

 

 

                                            
27 Glej Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2015, 10. november 2016, Elektronska objava. 

Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6337&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 15. 2. 2017). 
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2.3 Osnovne statistike 

2.3.1 Poslovno področje 

Na področju poslovnih statistik je Eurostat v 2011 začel projekt prenove in vzpostavitve enotnega 
zakonskega okvira za sistematično zbiranje, obdelavo, posredovanje in objavljanje evropskih statistik, 
povezanih s strukturo, ekonomsko aktivnostjo, konkurenčnostjo, mednarodno menjavo, globalizacijo 
in delovanjem poslovnega sektorja oz. s projektom, imenovanim »Framework Regulation Integrating 
Business Statistics«.  

Celotna prenova, v katero je z vzpostavitvijo statističnega poslovnega registra, z razvojem novih 
kratkoročnih kazalnikov, z  uporabo novih virov podatkov in skupnih orodij, z  zmanjševanjem stroškov 
in obremenitev močno vpet tudi SURS, je s potrditvijo osnutka uredbe novembra 2016 prešla v 
zaključno fazo. Priprava s tem povezanih implementacijskih uredb in delegiranih aktov ter 
implementacija vseh zahtev iz nove zakonodaje naj bi se zaključili do leta 2020. 

 
Kratkoročne poslovne statistike 

Na področju statistike gradbeništva so bile v letu 2016 izvedene večje metodološke in procesne 
spremembe. Z januarjem 2016 smo za pripravo statistike izdanih gradbenih dovoljenj in rušitev prešli 
na uporabo podatkov iz administrativnega vira, in sicer prostorsko informacijskega sistema pri 
Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Pri mesečnem raziskovanju o vrednosti opravljenih gradbenih 
del pa je bila opravljena prenova vprašalnika in prehod na e-poročanje.  

Na področju statistike trgovine in storitvenih dejavnosti se je nadaljevalo razvojno delo. Uspešno je 
bila zaključena prva faza mednarodnega projekta, v okviru katerega so bile pripravljene osnove za 
izračun mesečnega indeksa storitvenih dejavnosti. SURS se je prijavil na razpis za nov mednarodni 
projekt, v okviru katerega se bo nadaljevalo delo, povezano z vzpostavitvijo indeksa storitvenih 
dejavnosti.  Na področju statistike storitvenih dejavnosti so bile v raziskovanje dodane nove storitvene 
dejavnosti, za katere se izvajajo testni izračuni. Z letom 2016 so se redno začeli objavljati ločeni 
podatki za gostinske nastanitvene dejavnosti ter za dejavnost strežbe jedi in pijač, vključno s časovno 
vrsto od leta 2000 naprej.  

 

 

Trend rasti prihodka od prodaje storitev iz leta 2015 se je nadaljeval tudi v letu 2016. Na 
medletni ravni je bil višji v vseh mesecih leta 2016. V letu 2016 pa je bil za 3,9 % višji kot v 
letu 2015. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 10,9) in v drugih raznovrstnih poslovnih 
dejavnostih (za 10,3 %).28 

 

Na področju statistike industrije je SURS aktivno sodeloval pri posodobitvi mednarodne klasifikacije 
proizvodov Production Communautaire (PRODCOM), ki je bila posledica večjih sprememb statistične 
klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA), sprejetih v letu 2015. Spremembe pri klasifikaciji 
PRODCOM je SURS prenesel v nacionalno različico, tj. v Nomenklaturo industrijskih proizvodov. 
Prijavil se je tudi na razpis za mednarodni projekt, ki bo zajemal prenovo letnega raziskovanja 
statistike industrijske proizvodnje v naslednjih letih. 

Pri raziskovanju mnenje potrošnikov je SURS prvič vpeljal nov način pridobivanja podatkov, in sicer se 
je telefonskemu zbiranju dodalo še spletno anketiranje. 

 

                                            
28 Glej Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2016, 28. februar 2017. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6537?guid=4b9affeb-750b-4390-83e9-febbbf42eef7 (prevzeto 28. 2. 2017). 
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Poslovne storitve in profiliranje podjetij 

Na področju poslovnih storitev je SURS postavil metodologijo ocenjevanja rezidenčnosti strank. Z 
uporabo administrativnih virov in nove metodologije členitev rezidenčnosti strank ni več del 
vprašalnika o poslovnih storitvah. S tem je bila dosežena delna razbremenil poročevalskih enot.  

SURS je v letu 2016 še naprej vzpostavljal metodologijo profiliranja. Analiza različnih struktur skupin 
podjetij je bila tako ponovno testirana na petih skupinah podjetij, ki so bile profilirane v preteklem 
obdobju. SURS je sodeloval tudi v okviru Eurostatovega projekta testiranja metodologije samodejnega 
profiliranja. Tudi v prihodnje bo sodeloval v posebni Eurostatovi delovni skupini za profiliranje, ki bo 
pripravila tudi metodologijo profiliranja. 

 

Statistični poslovni register  

V letu 2016 je bil uspešno zaključen projekt vzpostavitve S_PRS, ki se redno pripravlja mesečno in 
letno. Postal je podlaga za tvorjenje enotnega vzorčnega okvira, intenzivno pa je v letu 2016 potekalo 
tudi testiranje vpeljave rešitev S_PRS v statistični proces oz. redno produkcijo posameznih statističnih 
raziskovanj. 

Pri Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) je SURS v letu 2016 nadaljeval aktivnosti, ki omogočajo 
uporabnikom lažjo uporabo te klasifikacije in lažjo seznanitev s spremembami: nadgradil je e-iskalnik 
SKD 200829 ter posodobil s tem povezan nabor pogostih vprašanj in odgovorov, pripravil posebno 
zgibanko, izpeljal pa je tudi usposabljanja za notranje in zunanje uporabnike. Pri CPA pa se je 
nadaljevalo delo pri pripravi in urejanju pojasnil k spremenjeni uredbi za to področje.  

 

Mednarodna menjava blaga 

V letu 2016 se je zaključil Eurostatov projekt preoblikovanja mednarodne menjave blaga, pri katerem 
je zelo aktivno sodeloval tudi SURS. Za ta namen je SURS vzpostavil vso potrebno infrastrukturo za 
varno izmenjavo mikropodatkov o odpremah blaga med državami članicami EU ter tudi testiral samo 
izmenjavo mikropodatkov. Ker se je izmenjava podatkov pokazala za možno, je SURS v zadnji fazi 
projekta podrobneje preučil še stroške in koristi novega vira podatkov ter skupaj z drugimi državami 
članicami EU sodeloval pri oblikovanju predloga, da bi izmenjava mikropodatkov za področje 
poslovnih statistik v okviru nove zakonodaje postala v naslednjih nekaj letih obvezna. 

Na področju mednarodne menjave blaga je bil v letu 2016 zaključen tudi projekt o izboljšanem 
izkazovanju zunanjetrgovinskih podatkov. V okviru tega projekta je bila uspešno testirana možnost 
uporabe določenih rešitev. Idejno je bila pripravljena tudi prenova tabel za podatkovni portal SI-STAT. 

Zaradi obširnejšega nabora sprememb pri Nomenklaturi harmoniziranega sistema, ki bodo začele 
veljati z letom 2017 in posledično vplivajo tudi na klasifikacijo Kombinirana nomenklatura EU, je SURS 
v letu 2016 začel tudi priprave za uvedbo teh sprememb na področju statistike zunanje trgovine in z 
obveščanjem poročevalskih enot za Intrastat.   

 

 

Vrednost blagovne menjave v letu 2016 je bila najvišja v zadnjih letih. Izvoz je že leta 2011 
presegel predkrizno raven iz leta 2008 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz 
leta 2008 presegel šele v letu 2015.30 

 

                                            
29 Glej Klasifikacije E-iskalnik SKD 2008. Dostopno na: http://www.stat.si/SKD (prevzeto 27. 1. 2017). 
30 Glej Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2016, 9. februar 2017, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6492&idp=4&headerbar=3 (prevzeto 10. 2. 2017). 
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Medinstitucionalno sodelovanje 

Konec leta 2016 sta SURS in Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) podpisala nov krovni 
dogovor o sodelovanju med obema institucijama na področju zbiranja in posredovanja podatkov iz 
registrov in zbirk ter statističnih podatkov. 

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, poslovnih 
statistikah). 

 

 

V letu 2016 je bilo evidentiranih povprečno 4.597 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno ali 14,8 % manj kot v povprečju leta 2015 ter 
povprečno 5.439 samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti ali 19,6 % manj kot v povprečju preteklega leta.31 

 

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 dividendah, Raziskovanje o 
poslovnih storitvah). Skupaj z BS je sodeloval pri zbiranju podatkov za raziskovanje Četrtletno 
poslovanje poslovnih subjektov in pri zbiranju podatkov za Četrtletne finančne račune. 

AJPES je izvajal tudi mesečno raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov 
nad 5 dni neprekinjeno. 

Predstavniki AJPES so aktivno sodelovali tudi v statističnih sosvetih pri nalogah, povezanih z delovnim 
področjem AJPES. 

AJPES je na svojem spletnem portalu32 redno objavljal mesečne zbirne podatke o izplačanih bruto 
plačah pravnih oseb zasebnega sektorja. Iz podatkovnih zbirk letnih poročil je AJPES pripravil in objavil 
Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2015, Informacijo o poslovanju samostojnih 
podjetnikov posameznikov v RS v letu 2015, Informacijo o poslovanju nepridobitnih organizacij – 
pravnih oseb zasebnega prava v RS v letu 2015 in Informacijo o poslovanju društev v RS v letu 2015. 
AJPES je posebej pripravil in objavil tudi informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov za vsako statistično regijo. 

 
Modernizacija statistike cen  

V letu 2016 je SURS na področju statistike cen nadaljeval delo pri projektu Modernizacija statistike 
cen. Uspešno je dosegel tudi drugi cilj projekta, in sicer so bile postavljene osnove za celovito uporabo 
podatkov z internetnih strani. Postavljene so tudi že osnove za celovito uporabo podatkovnih baz 
trgovcev, izračuni indeksov na osnovi nove metodologije pa se bodo pripravili v okviru nadaljevanja 
projekta, po pridobitvi podatkov vseh največjih trgovcev. Še naprej so potekali pogovori z največjimi 
trgovci, predvsem glede tehničnih in pravnih rešitev pri prevzemanju podatkov iz njihovih podatkovnih 
baz.  

Na področju indeksov cen pri proizvajalcih si je SURS intenzivno prizadeval za prehod na elektronsko 
sporočanje podatkov. E-poročanje se je uspešno vzpostavilo za zbiranje indeksov cen storitev pri 
proizvajalcih, pripravljeni pa so tudi že postopki za prehod na e-poročanje pri drugih indeksih s 
področja proizvajalčevih cen. 

                                            
31 Glej Statistike plačilnega prometa, 2016. Dostopno na: 

http://www.ajpes.si/Statistike/Statistike_placilnega_prometa/Neporavnane_obveznosti/Porocila (prevzeto 14. 2. 2017). 
32 Glej Agencija za javnopravne evidence in storitve. Dostopno na: http://www.ajpes.si/ (prevzeto 14. 2. 2017). 
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Raziskava Banke Slovenije o dostopu podjetij do financiranja 

Banka Slovenije je tudi v 2016 izvedla anketo o dostopu podjetij do financiranja, tokrat v sodelovanju s 
SID banko, z namenom, da se zmanjšajo bremena poročanja. Anketa omogoča vpogled v 
razpoložljivost zunanjega financiranja za podjetja. Rezultati analize za leto 2015 so bili objavljeni na 
spletni strani Banke Slovenije33 in navedeni v publikaciji Gospodarska in finančna gibanja. 

 

Znanost, tehnologija in inovacije 

Izpeljali smo redna letna raziskovanja, v katerih smo statistično spremljali raziskovalno-razvojno 
dejavnost (RRD) po sektorjih izvajanja za referenčno leto 2015 in državna proračunska sredstva za RRD 
za leti 2015 (končni proračun) in 2016 (začasni proračun), in objavili rezultate omenjenih raziskovanj. 
Poleg tega smo končali dveletno raziskovanje Inovacijska dejavnost za obdobje 2012–2014; rezultati 
tega raziskovanja so bili objavljeni v aprilu 2016. 

Izvajali smo aktivnosti, povezane z nadaljnjo racionalizacijo in s posodobitvijo načina sporočanja 
podatkov (e-poročanje) in procesa obdelave podatkov o RRD, in to za sporočanje podatkov od 
referenčnega leta 2017 dalje. Skladno s prenovljenim mednarodnim metodološkim priročnikom 
Frascati bomo posodobili tudi metodološka navodila za izpolnjevanje vprašalnika. Ta bo treba 
upoštevati pri sporočanju podatkov od referenčnega leta 2016 dalje.   

 

 

Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost 159,8 milijona EUR državnih 
proračunskih sredstev oz. 0,41 % slovenskega BDP.34  

 

V okviru EU so potekale  priprave na izvedbo naslednjega  raziskovanja  o inovacijski dejavnosti  v letu 
2017 (vprašalniku za referenčno obdobje 2014–2016 bo dodan modul o inovacijah v logistiki), na 
nacionalni ravni pa tudi priprave za prehod na sporočanje teh podatkov prek e-vprašalnika. 

 

 

V obdobju od 2012 do 2014 se je v Sloveniji z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo skoraj 46 % 
podjetij.35 

 

SURS se je vključil tudi v Eurostatovo ožjo delovno skupino, ki bo zadolžena za pripravo predloga 
prihodnjega vprašalnika o inovacijah (referenčno obdobje 2016–2018), skladno z zahtevami prenovljenega 
mednarodnega priročnika Oslo (sprejet bo do sredine leta 2017) in za testiranje tega vprašalnika. 

 

 

Slovenija je v 2015 porabila za RRD 853,1 milijona EUR ali 2,21 % bruto domačega 
proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto po večletnem 
naraščanju že drugo leto zapored zmanjšala.36 

                                            
33 Glej Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja. Dostopno na: http://www.bsi.si/financni-

podatki.asp?MapaId=1803 (prevzeto 20. 2. 2017). 
34 Glej: Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun 2015 in začetni proračun 2016, 

Slovenija, 28. september 2016, Prva objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6238&idp= 
25&headerbar=16 (prevzeto 14. 2. 2017). 

35 Glej: Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2012–2014, 22. april 2016, Prva 
objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5899&idp=25&headerbar=16 (prevzeto 14. 2. 2017). 

36 Glej Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2015, 8. november 2016, Prva objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6322&idp=25&headerbar=16 (prevzeto 14. 2. 2017). 
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Statistike o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)  

SURS je v letu 2016 izdal publikacijo E-veščine in digitalna ekonomija, v 
kateri je predstavil podatke o digitalni pismenosti oseb, starih 16–74 let, in 
vpliv, ki ga imata uporaba IKT in internet na gospodarstvo (digitalno 
ekonomijo). S širitvijo uporabe IKT na vsa področja družbe je čedalje 
pomembnejše obvladovanje in osvajanje novih veščin. Hkrati IKT 
spreminja način poslovanja podjetij in ponuja nove tržne priložnosti.  

SURS je začel aktivnosti v Eurostatovem projektu Razvoj in testiranje 
vprašanj IKT, katerega namen je oblikovati in testirati kazalnike za 
spremljanje razvoja informacijske družbe. V letu 2016 je bil poudarek na 
razvoju kazalnikov, ki kažejo na zaupanje, varnost in zasebnost (in izdajanje računov pri podjetjih) pri 
uporabi IKT. SURS je vodil skupino v projektu sodelujočih držav, katerih naloga je bila oblikovanje in 
testiranje kazalnikov za podjetja in testiranje kazalnikov s to vsebino pri osebah.  

V letnem raziskovanju o uporabi IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih pa je bil v letu 2016 poudarek 
na kazalnikih o posredovanju in zaščiti osebnih podatkov na internetu, pri raziskovanju o uporabi IKT v 
podjetjih pa na obsegu analize masovnih podatkov v podjetjih.  

Ob dnevu varne uporabe interneta v februarju 2016, katerega vodilna misel je bila »Prispevaj k 
prijaznejšemu internetu tudi ti!«, je SURS pripravil posebno objavo Dan varne uporabe interneta37. 

 

 
 

                                            
37 Glej Dan varne uporabe interneta, 2. februar, Posebna objava: Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5747&idp=25&headerbar=16 (prevzeto 16. 2. 2017). 
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Objavljeni podatki o tujih turistih  

V letu 2016 je SURS izvedel raziskovanje Tuji potniki na cestnih mejnih prehodih s Hrvaško, ki ga sicer 
izvaja vsako tretje leto. Anketiranje tujih potnikov  je potekalo na izbranih mejnih prehodih s Hrvaško, 
in sicer aprila, od sredine julija do sredine avgusta ter oktobra. S tem raziskovanjem se zbirajo podatki 
o strukturi tujih potnikov po državah bivališča, po razlogih potnikov za prihod v Slovenijo, po vrsti 
vozila, v katerem so potniki zapustili Slovenijo, pridobimo pa tudi podatke o višini in strukturi izdatkov 
tujih enodnevnih obiskovalcev ter tranzitnih potnikov v času bivanja v Sloveniji. Rezultati ankete so 
tudi element za oceno izračunavanja prilivov iz turizma. Rezultati raziskovanja bodo objavljeni aprila 
2017. Junija 2016 je SURS objavil podatke iz raziskovanja Tuji turisti v Sloveniji, ki ga prav tako izvaja 
vsako tretje leto.  

 

 

Poleti leta 2015 so trije tuji turisti od štirih prišli v Slovenijo na počitnice, največkrat po 
priporočilu sorodnikov in prijateljev. Šest turistov od desetih se je pripeljalo z avtom. Svoje 
bivanje so si največkrat rezervirali neposredno v hotelu ali kampu. Porabili so povprečno 
skoraj 100 EUR na dan. 

 

Sodelovanje pri vzpostavljanju enotnega elektronskega poročanja o prihodih in 
prenočitvah turistov  

SURS je tudi v letu 2016 aktivno sodeloval v delovni skupini (skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, 
Policijo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in AJPES) za vzpostavitev registra 
turističnih nastanitvenih obratov in enotnega elektronskega poročanja o prihodih in prenočitvah 
turistov. Sprejete so bile pravne podlage (novela Zakona o gostinstvu in nov Zakon o prijavi 
prebivališča), ki so omogočile, da je AJPES začel vzpostavljati Register nastanitvenih obratov in sistem 
(aplikacijo) za enotno poročanje v turizmu. Vzpostavitev registra in aplikacije je predvidena do 1. 
decembra 2017.  

 

 

V letu 2016 so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili rekordno število prihodov in 
prenočitev turistov: 4,2 milijona prihodov turistov in 10,7 milijona turističnih prenočitev. Tuji 
turisti so ustvarili 2,9 milijona prihodov in 7 milijonov turističnih prenočitev, domači turisti 
pa 1,3 milijona prihodov ter 3,7 milijona turističnih prenočitev.38 

 

Raziskovanje o turističnih potovanjih domačega prebivalstva je bilo v letu 2016 izvedeno, kot je bilo 
načrtovano. Sočasno je SURS začel načrtovati prehod na spletno anketiranje, ki naj bi se kot dopolnilni 
način anketiranja v prihodnje dodal sedaj obstoječemu telefonskemu anketiranju.  

V letu 2016 smo poleg rednega letnega statističnega raziskovanja o delu 
potovalnih agencij izvedli tudi statistično raziskovanje, s katerim 
spremljamo finančne podatke potovalnih agencij. Ti podatki se zbirajo 
na tri leta in so potrebni za pripravo satelitskih računov za turizem. Ob 
svetovnem dnevu turizma 2016, katerega geslo je bilo Turizem za vse, je 
SURS izdal tudi posebno objavo39. 

 

                                            
38 Glej Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2016, 31. januar 2017, začasni podatki. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6477 (prevzeto 21. 2. 2017). 
39 Glej Svetovni dan turizma, 20. september 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=6188&idp=24&headerbar=21 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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2.3.2 Ljudje in družba 

Problem neregistriranih odselitev 

V okviru projekta ’'Usual residence population definition: feasibility studies – Definicija prebivalstva z 
običajnim prebivališčem: študija izvedljivosti)’’, ki ga je razpisal in sofinanciral Eurostat, smo v letu 
2016 izvedli prvo raziskovanje na področju prebivalstvene statistike, ki je bilo skoraj izključno 
namenjeno evalvaciji kakovosti vhodnih podatkov iz administrativnega vira (CRP) ter posledično oceni 
kakovosti statističnih podatkov o prebivalstvu. Uporabljeni sta bili dve metodi zbiranja podatkov: 
najprej poštna metoda (marec–maj 2017) in za neodgovor še terensko anketiranje s tiskanimi 
vprašalniki, ki je na petih izbranih območjih potekalo v juniju 2016. Ključna ugotovitev raziskovanja je, 
da je podatek o številu prebivalcev (kar je sicer skupen problem vseh držav, ki podatke o prebivalstvu 
pripravljajo iz administrativnih virov) na agregatni ravni precenjen za okrog 0,5 % oz. 10.000 oseb.  

 

Izid dveh odmevnih poljudnih publikacij 

Prva z naslovom Kako sva si različna: ženske in moški od otroštva do 
starosti spremlja ženske in moške skozi različna starostna obdobja (otroci 
– otroštvo, mladi – mladost, odrasli – odraslo st, starejši – starost) in 
razkriva podobnosti in razlike med njimi. Prikazane so najpogostejše 
značilnosti v posameznem obdobju in za primerjavo dodani še podatki 
drugih držav članic EU-28. Nekatere rešitve grafičnih prikazov podatkov 
bo uporabil tudi Eurostat pri pripravi evropske publikacije na temo 
statistike spolov. 

 
 

 

Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila za 5,3 % nižja od plače moških. Plačna vrzel 
med spoloma je bila tako najnižja v EU-28. Številčno razmerje med 65-letnimi ženskami in 
moškimi je 1 : 1, med starimi 100 ali več let pa 6 : 1.40 

 

V poljudni publikaciji Ata, mama, dedi, babi … gospodinjstva in družine v 
Sloveniji pa so v sedmih statističnih zgodbah nazorno prikazane razlike 
med dvema osnovnima popisnima enotama, med gospodinjstvom in 
družino. Publikacija, ki temelji na podatkih iz registrskih popisov 2011 in 
2015, prinaša številne zanimive podatke, prikazane v številkah, z besedo 
in z raznovrstnimi grafičnimi ponazoritvami.  
 

 

 
 

 

Zunajzakonska skupnost je najhitreje rastoč tip družine. V vzpostavljenih družinah živi 39 % 
skupnih otrok in 61 % otrok samo enega od staršev.41 

 

                                            
40 Glej Kako sva si različna: ženske in moški od otroštva do starosti, 8. marec 2016. Dostopno na: 

http://www.stat.si/dokument/8866/kako-sva-si-razlicna.pdf (prevzeto 14. 2. 2017). 
41 Glej Ata, mama, dedi, babi gospodinjstva in družine v Sloveniji, 10. maj 2016. Dostopno na: 

http://www.stat.si/dokument/8914/ata-mama-dedi-babi.pdf (prevzeto 14. 2. 2017). 
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Objave o aktivnem prebivalstvu 

S prvim četrtletjem leta 2016 se je Anketa o delovni sili preimenovala v raziskovanje Aktivno in 
neaktivno prebivalstvo. Po Uredbi o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (NUTS) 1319/2013 o 
spremembah v mejah in poimenovanju teritorij, je SURS leta 2016 objavil preračunano serijo podatkov 
o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu po novih ravneh regij NUTS 2 in NUTS 3. Četrtletni in letni 
preračunani podatki so bili objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT za leta od 2010 do 2014. 

 

Samostojno zbiranje podatkov o prostih delovnih mestih 

Tudi v letu 2016 je SURS še naprej samostojno zbiral podatke o prostih delovnih mestih (podatke je 
začel samostojno zbirati letu 2015). Na osnovi rezultatov preteklega leta smo skušali optimizirati 
vzorec za leto 2016, predvsem glede vključevanja poslovnih subjektov z 1–9 zaposlenimi osebami in z 
razporeditvijo po področjih dejavnosti. V letu 2016 je bil skrajšan tudi čas do objave podatkov s 
približno t+70 dni (tako je veljalo v letu 2015) na t+45 dni po zaključku četrtletja. 

 

 

V 3. četrtletju 2016 je bilo v Sloveniji skoraj 12.000 prostih delovnih mest, 170 več kot v 
prejšnjem četrtletju. Prav tako se je povečalo tudi število zasedenih delovnih mest, in sicer 
je bilo zabeleženih skoraj 705.100. Stopnja prostih delovnih mest je ostala 
nespremenjena.42 

 

Na področju prostih delovnih mest je SURS intenzivno sodeloval tudi pri mednarodnem projektu 
ESSnet Big Data. Pripravljeni so bili postopki za spletno strganje pol/strukturiranih podatkov o 
objavljenih prostih delovnih mestih s spletnih strani zaposlitvenih portalov. Teh postopkov pa ni 
mogoče uporabiti za strganje podatkov s spletnih strani podjetij. Ti  podatki so namreč nestrukturirani, 
ker podjetja prosta delovna mesta objavljajo na različnih mestih na različnih podstraneh. S 
podatkovnim rudarjenjem (data mining) skušamo zaznati, ali gre za »reklamni« oglas ali za dejansko 
objavo prostega delovnega mesta. Tako zbrani podatki bodo omogočali izračunavanje dodatnih hitrih 
ocen o povpraševanju po novi delovni sili.   

 

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)43. S tem se je izboljšala 
kakovost podatkov, hkrati pa je bila dosežena razbremenitev poročevalskih enot. V okviru projekta, 
financiranega iz evropskih sredstev, je SURS preučil dodatne možnosti, ali bi bilo mogoče podatke 
ISPAP uporabiti pri raziskovanjih s področja statistike trga dela44, in sicer pri Indeksu stroškov dela, 
opravljenih delovnih urah in Izplačilu regresa za letni dopust. Konec leta 2016 je SURS v okviru 
projekta, ki je prav tako financiran iz evropskih sredstev, začel preučevati možnosti, ali bi se podatki, 
zbrani z obrazcem za obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (obrazec iREK) 

                                            
42 Glej Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija; 3. četrtletje 2016, 10. november 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6335&idp=3&headerbar=2  (prevzeto 31. 1. 2017). 
43 Medresorska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki SURS, AJPES in MJU, je v letu 2016 nadaljevala delo s 

spremljanjem kakovosti ISPAP. Ugotovljeno je bilo, da je ISPAP, kot edini vir podatkov o plačah zaposlenih v javnem 
sektorju, ustrezen tako za namen državne statistike kot za vodenje evidenc in pripravo analiz na pristojnem ministrstvu. 

44  Najbolj iskani podatki s področja statistike trga dela so podatki o izplačanih plačah. SURS je tudi v letu 2016 redno 
objavljal podatke o povprečnih mesečnih plačah na podlagi raziskovanja o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih 
osebah, ki ga že vrsto let izvaja v sodelovanju z AJPES. 
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lahko uporabili v obstoječih statističnih raziskovanjih; aktivnosti s tega področja bo nadaljeval tudi v 
letu 2017. 

Zaradi ukinitve zbiranja podatkov o plačah in regresu za javni sektor prek elektronskih vprašalnikov (po 
novem se podatki prevzemajo iz sistema ISPAP), sta SURS in AJPES 2. marca 2016 sklenila nova 
dogovora, in sicer Dogovor o sodelovanju pri izvajanju statističnega raziskovanja »Mesečno poročilo o 
izplačanih plačah pri pravnih osebah – Obrazec 1-ZAP/M« in Dogovor o sodelovanju pri izvajanju 
statističnega raziskovanja »Izplačilo regresa za letni dopust – ZAP-REGRES«. 

SURS je v letu 2016 objavil začasne45 in končne46 podatke o strukturi plače iz Raziskovanja o strukturi 
plače za 2014. Oktobra 2016 so bili rezultati omenjenega raziskovanja predstavljeni na delovni skupini za 
statistike trga dela v Luksemburgu. 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 dela47 za leto 2015. SURS redno četrtletno 
izračunava in objavlja tudi indeks stroškov dela, prav tako na podlagi že zbranih virov podatkov. 

V letu 2016 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. 

Za spremljanje ukrepov politike trga dela v Sloveniji je tudi v letu 2016 za OECD pripravil podatke o 
davčno-socialnem sistemu v Sloveniji, na podlagi katerih se izračunavajo različni kazalniki48. Z 
upoštevanjem metodologije OECD je objavil lastne izračune nekaterih kazalnikov spodbud za delo49 za 
leto 2015 (davčna obremenitev stroškov dela, past brezposelnosti in past nizkih plač). 

 

Pridobivanje razpoložljivih administrativnih podatkov o izobraževanju je rezultat 
uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja 

Izvedena je bila obsežna analiza podatkov o udeležencih predšolske vzgoje, osnovnošolskega, 
srednješolskega ter glasbenega izobraževanja in tistih, ki so tovrstno izobraževanje zaključili, prejetih   
iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) in iz drugih razpoložljivih administrativnih evidenc (v okviru MIZŠ, Državnega 
izpitnega centra). Analiza je pokazala ustrezno kakovost podatkov CEUVIZ v kombinaciji s podatki  iz 
drugih administrativnih virov, zato je SURS v letu 2016 prenehal pridobivati navedene podatke od 
posameznih vrtcev, osnovnih, srednjih in glasbenih šol z vprašalniki in začel te podatke v celoti 
pridobivati iz razpoložljivih administrativnih evidenc. Prav tako je SURS iz razpoložljivih 
administrativnih in drugih virov, npr. iz ISPAP, iz drugih razpoložljivih kadrovskih evidenc pri MIZŠ in iz 
statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva, in ne več od posameznih šol, pridobil podatke o 
učiteljih in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na vseh ravneh formalnega izobraževanja. 
Navedene aktivnosti potekajo v skladu s projektom Izboljšanje uporabe administrativnih virov, 
financiranim iz evropskih sredstev. 

 

                                            
45  Glej Plače (po Raziskovanju o strukturi plače)-začasni podatki, Slovenija, 2014, 29. junij 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6052&idp=15&headerbar=13 (prevzeto 30. 1. 2017). 
46  Glej Plače (po Raziskovanju o strukturi plače) - končni podatki, Slovenija, 2014, 14. december 2016, Elektronska objava. 

Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6407&idp=15&headerbar=13 (prevzeto 30. 1. 2017). 
47  Glej Stroški dela, Slovenija, 2015 – začasni podatki, 27. oktober 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6313&idp=15&headerbar=13 (prevzeto 30. 1. 2017). 
48 Glej OECD indikatorji. Dostopno na: http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages.htm (prevzeto 30. 1. 2017). 
49 Glej Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2015 – končni podatki, 30. maj 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5970&idp=21&headerbar=18 (prevzeto 30. 1. 2017). 



Državna statistika v letu 2016 33 

 

 

 

V letu 2015 je višješolski ali visokošolski študij končalo 18.631 diplomantov, največ na 
področju družboslovja. Pri manj kot 25 letih je študij končalo 46 % visokošolskih 
dodiplomskih diplomantov, kar je precej več kot pred desetimi leti.50  

 

S tem bomo  na področju statistike formalnega izobraževanja (udeleženci, »diplomanti«, kadri) skoraj 
v celoti prešli na pridobivanje podatkov iz administrativnih virov. SURS namreč podatke o študentih in 
diplomantih visokošolskega študija (od študijskega leta 2012/13 oz. koledarskega leta 2013) in 
študente višješolskega strokovnega izobraževanja (od študijskega leta  2014/2015) že pridobiva iz 
Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva (eVŠ) oz. iz CEUVIZ pri  MIZŠ. Z 
vprašalniki tako pridobivamo od poročevalskih enot le še podatke o diplomantih višješolskega 
izobraževanja, hkrati pa spremljamo kakovost oz. popolnost zajema teh podatkov v CEUVIZ in jih 
bomo, ko bo kakovost oz. popolnost zajema ustrezna, začeli tudi v celoti prevzemati iz tega vira. 

 

 

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2015 znašali 1,907 milijarde EUR;  kot delež 
v BDP so bili za 0,4 odstotne točke nižji kot v letu 2014.51 

 

Prav tako SURS na podlagi obstoječih administrativnih virov, kot so zaključni računi, proračunske 
evidence MIZŠ, MF, Ministrstva za delo, dom, družine, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter 
obstoječih statističnih raziskovanj pripravi podatke o financiranju formalnega izobraževanja. V letu 
2016 so bili pripravljeni in objavljeni ti podatki za finančno leto 2014 (april 2016) in za finančno leto 
2015 (december 2016). 

 
Nadaljnja racionalizacija pri spremljanju podatkov 

V skladu z novim Zakonom o štipendiranju je Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (JSRKŠ) oz. 
MDDSZ za šolsko leto 2014/15 prvič zbral podatke o vseh vrstah štipendij. Ker je primerjalna analiza 
podatkov za to šolsko leto, zbranih na ta način, s podatki, pridobljenimi prek vprašalnika SURS, v 
sodelovanju z AJPES, pokazala visoko kakovost podatkov JSRKŠ oz. MDDSZ, je SURS v letu 2016 (od 
šolskega/študijskega leta 2015/16) opustil zbiranje navedenih podatkov. Edini vir podatkov o 
štipendiranju je tako MDDSZ oz. JSRKŠ, SURS pa bo od MDDSZ podatke o štipendiranju pridobil  kot 
vhodni vir za nekatera statistična raziskovanja. 

 

 

Število študentov se zmanjšuje, v letu 2015 jih je bilo povprečno 39 na 1.000 prebivalcev. 
Povečuje pa se koeficient starostne odvisnosti mladih in starejših. V 2015 je bilo od 100 
delovno sposobnih prebivalcev (15–64 let) skupno odvisnih že 48,5 osebe (otroci in 
starejši).52  

 

SURS je v letu 2016 (za šolsko leto 2015/16) še zadnjič zbral podatke o  nadaljnjem  (neformalnem) 
izobraževanju in usposabljanju pri izvajalcih tega izobraževanja s statističnim vprašalnikom ŠOL-NAD 

                                            
50 Glej Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2015, 26. maj 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5935&idp=9&headerbar=7 (prevzeto 7. 2. 2017). 
51 Glej Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2015, 15. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6406&idp=9&headerbar=7 (prevzeto 7. 2. 2017). 
52 Glej Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2015, 21. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6045&idp=25&headerbar=16 (prevzeto dne 17. 2. 2017). 



34 Državna statistika v letu 2016 

 

 

in objavil tudi rezultate. Glede na problematiko, ki je vplivala na kakovost podatkov (problematika 
zakonskih osnov, opredelitve referenčne populacije, pomanjkljive evidence pri izvajalcih), ter glede na 
razpoložljivost tovrstnih podatkov tudi  v okviru drugih, mednarodno usklajenih raziskovanj, kot so 
Anketa o izobraževanju odraslih (AIO), Anketa o delovni sili, ŠOL-ZAP, Program za mednarodno 
ocenjevanje kompetenc odraslih, je bilo sklenjeno, da se to raziskovanje v letu 2017 opusti (od šolskega 
leta 2015/16 dalje). 

 

Izvedba večletnih mednarodno usklajenih raziskovanj 

V letu 2016 sta bili izvedeni dve 5-letni, mednarodno usklajeni raziskovanji: AIO (spremljanje podatkov 
o vključenosti prebivalstva v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja ter 
priložnostnega učenja)  in  Raziskovanje 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). Zaključek in objava rezultatov obeh raziskovanj sta načrtovana v juniju 
2017. 

 

Aktivnosti, usmerjene v  prenovo statistike kulture na nacionalni ravni 

V letu 2016 so bila izvedena redna letna statistična raziskovanja s področja statistike kulture in 
objavljeni rezultati teh raziskovanj. V okviru Ankete o življenjskih pogojih (EU-SILC)  za leto 2015 so bili 
v letu 2016 objavljeni podatki, pridobljeni v dodatnem modulu z vprašanji o kulturni udeležbi. 

Sredi leta 2016 je delo končala delovna skupina za prenovo statistike kulture (vanjo so bile poleg 
predstavnikov SURS in Ministrstva za kulturo vključene še druge institucije). Cilj prenove statistike 
kulture je bila priprava vseh potrebnih elementov za  prihodnje celostno spremljanje in objavljanje 
podatkov s področja kulture; pri tem so se upoštevale predvsem  potrebe po podatkih na nacionalni 
ravni (ob upoštevanju mednarodnih usmeritev v statistiki kulture), razmejitev dela med državno in 
resorno statistiko in tudi racionalizacija spremljanja podatkov. Rezultat prenove je dogovor o 
prevzemu odgovornosti resornih institucij za posamezna področja statistike kulture in vsebinska 
prenova štirih raziskovanj SURS, ki so zdaj smiselno preoblikovana v dve raziskovanji, pri katerih bo 
tudi tehnično posodobljen celoten statistični proces; podatki bodo na nov, sodoben način zbrani, 
obdelani in objavljeni v letu 2017.  

 

 

Gledališke predstave si je v 2015 ogledalo 850.300 oseb, od tega 30 % otrok in mladine53. 
Kulturni domovi so v 2015 organizirali 15.763 prireditev; vseh so se udeležili približno 4 
milijoni obiskovalcev.54 
Muzeji in galerije so v 2015 pripravili 3.502 razstavi, 42 % stalnih in 58 % občasnih razstav.  
Razstave v muzejih in galerijah si je v letu 2015 ogledalo blizu 2,7 milijona obiskovalcev.55 

 

Ponovna izvedba raziskovanja o porabi sredstev gospodinjstev  

V letu 2015 je SURS ponovno izvedel raziskovanje o porabi sredstev gospodinjstev, s katerim ugotavlja 
raven in sestavo izdatkov  gospodinjstev. Po letu 2012, ko je bilo raziskovanje v celoti prenovljeno, je 

                                            
53 Glej Gledališka dejavnost, Slovenija, 2015, 7. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6381&idp=12&headerbar=10 (prevzeto 7. 2. 2017). 
54 Glej Dejavnost kulturnih domov, Slovenija, 2015, 7. december 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6383&idp=12&headerbar=10 (prevzeto 7. 2. 2017). 
55 Glej Dejavnost muzejev, muzejskih zbirk, galerij in likovnih razstavišč, Slovenija, 2015, 17. november 2016, Prva objava. 

Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6333&idp=12&headerbar=10 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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bila to druga izvedba raziskovanja. Hkrati so bili vsi podatki od leta 2000 naprej preračunani po novi 
evropski klasifikaciji individualne potrošnje po namenu.  

Kot izziv za v prihodnje si je SURS zadal uvedbo sodobnejših metod in virov za zbiranje podatkov o 
porabi sredstev gospodinjstev. Za ta namen se bo v 2017 dejavno vključil v delovno skupino v okviru 
Eurostata, ki bo oblikovala smernice za to področje. 

 

 

Gospodinjstva so za nakupe življenjskih potrebščin v letu 2015 porabila v povprečju 1.444 
EUR na mesec. V primerjavi z letom 2012 so se ti izdatki zvišali za 3,2 %. Polovica teh 
izdatkov so bili izdatki za transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje.56 

 

Kognitivno testiranje vprašanj o zdravju  

SURS je v okviru priprave na izvedbo raziskovanja o življenjskih pogojih skupaj s strokovnjaki NIJZ 
izvedel kognitivno testiranje vseh vprašanj, povezanih z zdravjem. Eden od namenov kognitivnega 
testiranja je bilo tudi poenotenje vprašanj o zdravju z raziskovanjem Anketa o zdravju in zdravstvenem 
varstvu, ki ga izvaja NIJZ. Testiranje je pokazalo, da sta za razumevanje najzahtevnejši vsebini 
»oviranost pri običajnih aktivnostih zaradi zdravstvenih težav« in »neizpolnjene potrebe po 
(zobo)zdravstvenem pregledu ali zdravljenju«. Zato smo se odločili, da bomo podatke za ti dve vsebini 
zbirali na dva metodološko različna načina in se nato po analizi odgovorov odločili, katerega bomo 
uporabili v naslednjih letih. 

 

Izvedba anket s področja zdravja 

V letu 2016 je NIJZ že petič izvedel anketo Z zdravjem povezan vedenjski slog odraslih prebivalcev 
Slovenije. Anketa je bila izvedena s kombiniranim načinom anketiranja (kombinacija spletne in poštne 
ankete). Podatki so bili zbrani in vneseni v novembru, obdelani in objavljeni pa bodo v letu 2017. 

Jeseni 2016 je NIJZ začel zbirati podatke v okviru Nacionalne raziskave življenjskega sloga, stališč, 
zdravja in spolnosti II na terenu, katere namen je spremljanje spolnega vedenja, vpliva življenjskega 
sloga in stališč do spolnosti na spolno vedenje in na spolno in reproduktivno zdravje odraslih 
prebivalcev. 

 

 

Izsledki raziskav iz obdobja 2001–2012 kažejo, da statistično značilno narašča uporaba 
olivnega olja. V letu 2012 so za pripravo hrane najpogosteje uporabljali olivno olje starejši, 
anketiranci s končano vsaj višješolsko stopnjo izobrazbe  ter anketiranci v zahodni Sloveniji. 
Ugotavljamo pa, da narašča uporaba svinjske masti (zaseke) in masla kot namaza. Podatki 
kažejo, da zaužijejo anketiranci v čisto spodnjem in delavskem družbenem sloju več 
margarine (v letu 2012 8,1 % vsak dan), medtem ko maslo pogosteje uživajo anketiranci v 
višjem srednjem in zgornjem družbenem sloju.57  

 

Prav tako jeseni 2016 je bila izvedena tudi pilotna raziskava Ankete o pogostosti uživanja živil in o 
prehranskih navadah med otroki in odraslimi Slovenije. Cilj izvedbe pilotne raziskave je bilo testiranje 
uporabljenih instrumentov in procesov, saj zbiranje podatkov poteka z vprašalnikom in s posebno 
aplikacijo, s katero se dvakrat beleži 24-urni priklic jedilnika preteklega dne (pri mladostnikih, odraslih 

                                            
56 Glej Poraba v gospodinjstvih, Slovenija, 2015, 6. oktober 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6259&idp=10&headerbar=8 (prevzeto 27. 1. 2017). 
57 Tomšič, S. in drugi, 2014, Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja - Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji. NIJZ. 
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in starejših osebah) oz. prehranski dnevnik preteklega dne (pri otrocih, starih od 3 mesece do 3 leta, za 
katere odgovarjajo matere). Zbiranje podatkov na terenu se bo začelo v 2017. 

V šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 smo nadaljevali Anketo o vrednotenju učinkovitosti ukrepa 
Shema šolskega sadja in zelenjave med učenci osnovnih šol, ki so v ukrep vključene. 

NIJZ je na področju anketne metodologije nadaljeval razvojno delo, zlasti na področju analize vpliva 
kombiniranih načinov anketiranja in vpliva proksi respondentov na zdravstvene kazalnike, kar smo 
med drugimi tudi predstavili na strokovnem srečanju o kombiniranih načinih anketiranja in na evropski 
konferenci Quality in Official Statistics. 

 

Metodološka in tehnična prenova zbiranja podatkov na NIJZ 

NIJZ se je že v letu 2014 lotil dveh projektov prenove zbiranja rednih podatkov: prenove zbiranja 
podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah (e-SZBO), ki vključujejo podatke o preventivnih in kurativnih 
obiskih na primarni in sekundarni ravni, ter prenove zbiranja podatkov o izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti. V letu 2015 je končal prenovo metodologije in pripravil tehnično rešitev za zbiranje 
podatkov pri e-SZBO, ki jo je bila financiralo e-Zdravje. Pri prenovi so bile ključni vidiki racionalizacija 
(poročanje na enem mestu za več zbirk) ter standardizacija (poenotenje definicij in klasifikacij med 
različnimi zbirkami). Žal zaradi hkratne vpeljave rešitev e-Zdravja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti 
nismo mogli izpeljati tudi pilotnega testiranja in priprave na nacionalno uvedbo novega sistema pri 
izvajalcih. 

V celoti pa je bil prenovljen register izvajalcev zdravstvene dejavnosti (RIZZDZ), ki je ključni vir 
podatkov o zdravstvenem sistemu tako za nacionalne potrebe kot tudi za mednarodno poročanje. 
RIZZDZ kot aplikacija je bil uveden v drugi polovici leta 2016, v letu 2017 pa bo NIJZ spremenil mesto 
zajema podatkov in ukinil tiskane obrazce za izvajalce zdravstvene dejavnosti.  

 

Pilotni projekt e-prijave vzrokov smrti  

NIJZ je v letu 2013 pridobil sredstva za pilotni projekt e-prijave vzrokov smrti, ki je potekal do 
septembra 2016. V okviru projekta je bila pripravljena poglobljena analiza obstoječega stanja in 
predlogi za tehnično posodobitev zbiranja podatkov o vzrokih smrti.  

 

 Za posledicami nezgod je v letu 2015 umrlo 56,9 moških na 1000 umrlih prebivalcev, žensk 
pa 39,6 na 1000 umrlih prebivalk. V letu 2014 je v nezgodah umrlo 44,4 prebivalcev na 1000 
umrlih (49 moških in 40,1 žensk). Prav tako je narasla stopnja samomorov: v letu 2015 je 
umrlo zaradi samomora 21,4 oseb na 1000 umrlih, v letu 2014 pa 20,5 oseb na 1000 
umrlih.58 

 

V letu 2015 smo razvili dvofazno aplikacijo za vnos podatkov. V prvi fazi aplikacija nadomešča sedanje 
zbiranje podatkov na papirju, pri katerem so bili 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. V letu 2016 smo pripravili 
predlog nacionalne uvedbe sistema e-prijave vzrokov smrti in ta predlog tudi predstavili na dveh 
delavnicah z vsemi deležniki. Prva delavnica je vključevala vse institucije, ki so vključene v proces 

                                            
58 Glej Podatkovni portal NIJZ. Dostopno na: 

https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/NIJZ%20podatkovni%20portal__3%20Zdravstveno%20st
anje%20prebivalstva__3a%20Umrli__4%20Umrli%20po%20vzroku%20smrti/3_3a_4_7.px/table/tableViewLayout2/?rxid
=f078ee23-b2f9-46ae-9f9a-c418734e435a (prevzeto 7. 2. 2017). 
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prijave smrti, druga delavnica pa je vključevala direktorje zdravstvenih domov kot ključnih institucij, ki 
na terenu organizirajo in izvajajo mrliškopregledno službo. V delavnicah smo implementacijski 
dokument še izboljšali. Eurostat je naš projekt ocenil pozitivno. 

 

Razvoj na področju statistike obolevnosti 

V letu 2016 je NIJZ uspešno zaključil sodelovanje v Eurostatovem projektu Spremljanje 
obolevnosti prebivalcev Slovenije po kratkem seznamu bolezni, katerega namen je vzpostavitev 
rednega spremljanja podatkov o obolevnosti prebivalcev iz administrativnih virov podatkov. V letu 
2016 je bilo pripravljeno končno poročilo o administrativnih virih podatkov ter njihovih omejitvah 
za izračun posameznih kazalnikov obolevnosti iz Eurostatovega kratkega seznama bolezni. 
Izveden je bil tudi poskusni izračun posameznih kazalnikov na podlagi predhodnega povezovanja 
različnih administrativnih virov podatkov z namenom, da se izračunajo nacionalno reprezentativni 
kazalniki. 

 

Razvoj klasifikacije vrst zdravstvenih storitev  

V Sloveniji se trenutno uporablja več šifrantov, ki opredeljujejo zdravstvene storitve. NIJZ je skupaj z 
Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije že v letu 2013 začel 
pripravljati novo klasifikacijo vrst zdravstvenih storitev, s katero bi poenotil vse obstoječe. Glavni 
namen klasifikacije je opredelitev storitev na napotnicah, posledično za eNaročanje in spremljanje 
čakalnih dob v okviru sistema za eNaročanje, kasneje pa tudi uporaba v okviru spremljanja 
zunajbolnišničnih obravnav. Trenutno veljavna verzija šifranta je objavljena na spletni strani NIJZ59, 
verzija pa se zaradi intenzivne vpeljave eNaročanja dopolnjuje na tri mesece.   

 

Statistika kriminalitete – nadaljnja racionalizacija v spremljanju podatkov na 
osnovi uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja 

Kot že v letih 2014  in  2015   je  SURS tudi v letu 2016 podatke o ovadenih fizičnih in pravnih osebah 
pridobil iz prenovljenega informacijskega sistema Vrhovnega državnega tožilstva, medtem ko je 
podatke o obtoženih in obsojenih  pravnih in fizičnih osebah v letu 2016 (za referenčno leto 2015) prvič  
pridobil od Vrhovnega sodišča, iz informacijskega sistema za spremljanje kazenskih postopkov, in ne 
več od okrožnih in okrajnih sodišč in s tiskanimi vprašalniki kot doslej.  

 

 

V letu 2015 je bilo obsojenih 6.218 polnoletnih oseb, 240 mladoletnih oseb in 48 pravnih 
oseb60  

 

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). 
 

                                            
59 Glej Podatki NIJZ. Dostopno na: http://www.nijz.si/sl/podatki/sifrant-vrst-zdravstvenih-storitev (prevzeto 7. 2. 2017). 
60 Glej Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2015, 14. julij 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6080 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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Klasifikacije na področju socialnih statistik  

V letu 2016 je SURS nadaljeval in v decembru zaključil pripravo 
predloga uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in 
uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, po 
kateri klasifikacijo KLASIUS-P nadomešča z novo KLASIUS-P-1661.  

Predlog uredbe je SURS dal v formalni postopek medresorskega usklajevanja in vladne obravnave – z 
namenom, da z uvajanjem nadomestne klasifikacije ne bi bilo težav, predvsem pa, da bi s ključnimi 
deležniki predhodno izmenjal mnenja glede časovnice in potrebnih aktivnosti za uvedbo. Ta 
informativno-posvetovalni sestanek je SURS izvedel v decembru 2016. Tudi sicer je SURS v letu 2016 v 
povezavi s  pripravo oz. dokončanjem predloga nove KLASIUS-P-16 intenzivno sodeloval z 
institucijami s področja izobraževanja: s Centrom RS za poklicno izobraževanje, z Andragoškim 
centrom RS, predvsem pa z visokošolskimi zavodi v okviru Rektorske konference RS. Sodelovanje s 
temi ustanovami se bo nadaljevalo v letu 2017 pri pripravi metodoloških pojasnil oz. pri pripravi opisov 
kategorij – področij izobraževanja po novi klasifikaciji.  

Vsem uporabnikom pa je SURS tako kot v prejšnjih letih redno zagotavljal pomoč pri razumevanju in 
uporabi mednarodnih in nacionalnih standardnih socialnih klasifikacij po vzpostavljenih 
komunikacijskih mehanizmih.               
 

2.3.3 Okoljske, kmetijske in druge področne statistike 

Uporaba administrativnih virov na področju okoljskih statistik 

Pri izvedbi rednih nalog SURS poleg svojih uporablja tudi številne administrativne podatkovne vire 
različnih drugih institucij, s katerimi uspešno sodeluje, npr. Agencije Republike Slovenije za okolje, 
MOP, Finančne uprave Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije in drugih. 
 
Nadgradnja pregleda vodnih statistik in prva objava skupnih podatkov 

Na področju statistik voda je SURS v letu 2016 nadaljeval delo, ki ga je začel v letu 2015 v okviru 
pilotnega projekta. Pripravljen je bil celovit pregled vodnih statistik: od količin načrpane vode, 
dobavljene vode, uporabljene vode do količin odstranjene vode. Ustrezno je bilo posodobljeno tudi 
objavljanje rezultatov. 
 

 

V letu 2015 je bilo v Sloveniji izpuščenih 877,8 milijona m3 odpadnih voda.62  

 

SURS je v letu 2016 na področju odpadne vode in kanalizacijskih sistemov ponovno poglobljeno 
analiziral podatke iz administrativnega vira Informacijski sistem javnih služb za varstvo okolja, ki jo 
upravlja MOP). Rezultati so pokazali, da je ujemanje podatkov precejšnje, kakovost podatkov pa 

                                            
61 SURS je pripravil predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja, po kateri Klasifikacijo vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov KLASIUS-SRV ohranja 
nespremenjeno, Klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov KLASIUS-P pa nadomešča z novo klasifikacijo 
KLASIUS-P-16. Nova klasifikacija KLASIUS-P-16 povzema klasifikacijsko strukturo in kategorije po novi mednarodni 
standardni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 2013. SURS s tem sledi izhodiščnemu konceptu in pripravi 
KLASIUS-a, po katerem so kategorije področij izobraževanja po KLASIUS-P bile enake oz. so temeljile na takratni 
aktualni različici Iscedovih področij izobraževanja (ISCED 1997).         

62 Glej Bilanca vodnih statistik, Slovenija, 2015, 27. oktober 2016, Elektronska objava. Dostopno na: 
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6275&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 10. 2. 2017). 
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zadostna, da se lahko začnejo uporabljati omenjeni administrativni vir. V statističnem raziskovanju 
Odpadne vode in kanalizacijski sistemi je SURS  tako konec leta 2016 začel prevzemati podatke iz  
administrativnega vira in hkrati opustil lastno statistično raziskovanje; s to spremembo je razbremenil 
poročevalske enote in racionaliziral izvedbo raziskovanja. 

 

 

Gospodinjstva so v letu 2015 proizvedla 63,8 milijona m3 komunalnih odpadnih voda, kar je 
za 7,1 % manj  kot v letu 2014.63 

 

V poljudni publikaciji Hrana med odpadki objavljeni prvi podatki o odpadni hrani 

V letu 2016 je SURS poleg svojih rednih nalog s področja odpadkov izvajal tudi pilotno projektno 
nalogo o odpadni hrani. V okviru te naloge smo izoblikovali definicijo odpadne hrane in vzpostavili 
metodologijo za spremljanje količin odpadne hrane v Sloveniji. Pri izvedbi te naloge je SURS sodeloval 
s številnimi strokovnjaki, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s hrano ali z odpadno hrano. V okviru 
omenjenega projekta smo tako pridobili podatke o nastalih količinah odpadne hrane, o izvoru 
odpadne hrane, o vrstah odpadne hrane ter o ravnanju z odpadno hrano. Ocenili smo tudi deleže 
odpadne hrane znotraj mešanih komunalnih odpadkov in znotraj bioloških odpadkov ter tudi velikost 
užitnega in neužitnega deleža odpadne hrane, vendar bo treba te ocene v prihodnje še dopolniti in 
nadgraditi. V okviru pilotnega projekta je bila tako pripravljena časovna vrsta podatkov za leta od 2013 
do 2015.  

Konec leta 2016 je SURS na podlagi prvih pridobljenih podatkov o 
odpadni hrani pripravil posebno publikacijo z naslovom Hrana med 
odpadki64, v kateri je v obliki statistične zgodbe prikazal pot odpadne 
hrane od nastanka do končnega ravnanja. Uporabniki so jo zelo dobro 
sprejeli, deloma gotovo tudi zato, ker je napisana enostavno in 
razumljivo, pa še vedno dovolj strokovno.  

 

 

 
 

 

V letu 2015 je prebivalec Slovenije zavrgel 73 kg hrane oz. 13 % več kot leta 2013. Z zavrženo 
hrano je tako zavrgel približno 163 EUR.65 

 

Podatki o izdatkih za varstvo okolja so ključni vir za izdelavo računov izdatkov za 
varstvo okolja (EPEA) 

SURS je podatke pridobil od podjetij iz različnih dejavnosti, od specializiranih izvajalcev in od sektorja 
država. Ti podatki služijo kot osnova za račune izdatkov za varstvo okolja. Na Eurostat jih ne 
sporočamo več na skupnih OECD/Eurostatovih vprašalnikih, temveč v okviru obširnega vprašalnika 

                                            
63 Glej Javna kanalizacija, Slovenija, 2015, 11. avgust 2016, Prva objava. Dostopno na:  http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=6114&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 10. 2. 2017). 
64 Glej publikacijo Hrana med odpadki. Dostopno na: http://www.stat.si/dokument/9173/hrana_med_odpadki.pdf  (prevzeto 

7. 2. 2017). 
65 Glej Hrana med odpadki, 18. november 2016, Posebna objava. Dostopno na:  http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=6347&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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računov EPEA. Ta vprašalnik smo v letu 2016 izpolnili poskusno in ga poskusno tudi poslali na Eurostat. 
Redno poročanje pa se bo začelo z naslednjim letom.  

 

 

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2015 za 9,1 % višja, tekoči izdatki za 
varstvo okolja pa so bili za 1,1 % višji kot v letu 2014.66 

 

Tudi v letu 2016 je SURS pripravljal prispevke (posebne objave) ob številnih posebnih dnevih s področja 
okolja: ob svetovnem dnevu voda67 (katere tvit je imel zavidljivo statistiko ogledov), ob dnevu 
Zemlje68, ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb69 in ob svetovnem dnevu okolja70.    

 

Izvedba raziskovanja Struktura kmetijskih gospodarstev v letu 2016 ter 
sodelovanje z Eurostatom glede priprave nove statistične zakonodaje s tega 
področja za leto 2020 

V letu 2016 je SURS zbral podatke za vzorčno raziskovanje Struktura kmetijskih gospodarstev, ki ga je 
sofinancirala Evropska komisija (Eurostata). Končni podatki bodo objavljeni v letu 2017.   

 

 

Po začasnih podatkih iz statističnega raziskovanja Struktura kmetijskih gospodarstev je bilo 
1. junija 2016 v Sloveniji 70.063 kmetijskih gospodarstev, kar je 2.314 manj, kot jih je bilo v 
letu 2013.71 

 

SURS je bil aktiven 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. 

 

Na področju statistike kmetijske proizvodnje opravljene vse redne naloge in 
vzpostavljena statistika konzumnih jajc 

V okviru statistik kmetijske rastlinske pridelave je SURS v letu 2016 izvedel vse načrtovane naloge in 
podatke objavil, kot je načrtoval. Še naprej smo tehničnih izpopolnjevali e-poročanje v okviru statistike 
rastlinske pridelave. 

                                            
66 Glej Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2015, 12. januar 2017, Prva objava. Dostopno na:  

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6441&idp=13&headerbar=11 (prevzem 17. 2. 2017). 
67 Glej Svetovni dan voda, 15. marec 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5819&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 16. 2. 2017). 
68 Glej Dan zemlje, 15. april 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5886&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 16. 2. 2017). 
69 Glej Dan podnebnih sprememb, 10. maj 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5927&idp=14&headerbar=12 (prevzeto 16. 2. 2017). 
70 Glej Svetovni dan varstva okolja, 31. maj 2016, Posebna objava. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5849&idp=13&headerbar=11 (prevzeto 16. 2. 2017). 
71 Glej Struktura kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2016, 29. september 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6208&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 9. 2. 2017). 
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Več kot 80 % celotne prireje jajc v Sloveniji je namenjenih človeški prehrani. Prireja teh jajc 
se je od leta 2013 iz 289 milijonov jajc povečala na 329 milijonov jajc.72 

 

V jeseni 2016 smo v okviru triletnega statističnega raziskovanja Popis tržnega vrtnarstva zbrali 
podatke o tržnem vrtnarstvu. Končni podatki bodo objavljeni v letu 2017.  V okviru statistik živinoreje, 
mleka in mlečnih izdelkov je SURS izvedel zastavljene redne naloge in ob v napovedanih datumih 
objavil rezultate raziskovanj. Na področju statistike živinoreje je SURS izvajal in končal pilotni projekt 
vzpostavitve statistike konzumnih jajc, ki ga sofinancira Eurostat. Izsledki projekta so bili objavljeni na 
spletnih straneh SURS.  

 
Predvideno redno delo na področju statistik o proizvodnih metodah v kmetijstvu 
opravljeno 

Na področju statistike pesticidov je SURS objavil letne podatke o prodaji fitofarmacevtskih sredstev 
(FFS) v Sloveniji, katerih vir je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (UVHVVR). Na področju statistike porabe FFS v kmetijstvu je SURS v začetku leta 2016 objavil 
končne podrobne rezultate prve izvedbe raziskovanja in se lotil priprav na drugo izvajanje petletnega 
statističnega raziskovanja o porabi FFS po kmetijskih kulturah, ki bo potekalo v letih 2017 in 2018. Pri 
tem je ključno sodelovanje SURS in UVHVVR.  

V oktobru 2016 smo se udeležili konference o kmetijskih statistikah ICAS VII in na njej sodelovali s 
prispevkom (naslov prispevka: Meta driven approach to editing administrative data in the case of the 
Slovenian Survey on Pesticide Use in Agriculture). Predstavili smo izkušnje v zvezi s statističnim 
urejanjem podatkov na področju spremljanja rabe pesticidov v kmetijstvu.  

 

 

Ocenjujemo, da so v letu 2015 kmetijski pridelovalci imeli na razpolago ali da so porabili za 
gnojenje kmetijskih površin okoli 136.000 ton mineralnih gnojil. Gnojila so vsebovala 49.278 
ton glavnih rastlinskih hranil ali za 2 % več kot v prejšnjem letu.73 

 

Na področju statistike porabe mineralnih gnojil v kmetijstvu smo izpeljali redno letno statistično 
raziskovanje, zbrali pa smo tudi podatke o porabi mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah v 
zahtevnem dveletnem statističnem raziskovanju (telefonsko anketiranje je potekalo v novembru 
2016). Podatki bodo objavljeni v letu 2017. 

SURS je nadaljeval aktivnosti za zagotavljanje podatkov za izračun kmetijsko-okoljskih kazalnikov. 
Med temi naj posebej omenimo 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/Eurostatovo metodologijo. Poročanja držav članic EU 
Eurostatu o teh podatkih so tako 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. 

 

                                            
72 Glej Prireja jajc za človeško prehrano, Slovenija, 2013–2015, 24. november 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6355&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 9. 2. 2017). 
73 Glej Poraba mineralnih gnojil, Slovenija, 2015, 18. avgust 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6110&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 6. 2. 2017). 
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Podatki o cenah njiv ter trajnih travnikov in pašnikov ter o zakupninah za kmetijska 
zemljišča izračunani in objavljeni 

Na področju statistike kmetijskih cen (ta vključuje spremljanje cen proizvodov in storitev za tekočo 
porabo in investicije v kmetijstvu ter spremljanje prodaje in odkupa kmetijskih pridelkov in lesa), je 
SURS opravil vse redne naloge, ki si jih je zastavil, in vse predvidene podatke objavil ob načrtovanih 
datumih.  

V razvojni nalogi Cene in zakupnine kmetijskih zemljišč, ki poteka v okviru evropskega pilotnega 
projekta, je v letu 2016 nadgrajeval in stabiliziral postopke za zagotavljanje teh podatkov. Izračunal in 
objavil je tudi povprečne cene njiv in povprečne cene za zakupnine njiv oziroma trajnega travinja za 
leto 2015 na ravni kohezijskih regij in Slovenije. Rezultati pilotnega projekta temeljijo na podatkih iz 
administrativnih virov (za cene kmetijskih zemljišč: skrbnik Geodetska uprava Republike Slovenije 
(GURS); za evidenco trga nepremičnin in Register nepremičnin: skrbnik MKGP; za evidenco grafičnih 
enot rabe kmetijskih zemljišč in za zakupnine za kmetijska zemljišča: skrbnik Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (SKGZ). Naloga poteka na osnovi pogodbe o financiranju EU. V letu 
2016 je SURS z GURS in s SKGZ uskladil in formaliziral sodelovanje na področju uporabe podatkov 
GURS in SKGZ v statističnih raziskovanjih.  

 

 

V letu 2015 je bilo odkupljenih za 472,9 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za 7 % manj 
od vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov v letu 2014.74 

 

Statistika gozdarstva v letu 2016  

Na področju osnovnih statistik s področja gozdarstva je SURS v letu 2016 izvedel redno letno 
raziskovanje o gozdarski dejavnosti pri poslovnih subjektih in skladno z načrtovanimi datumi tudi 
objavil rezultate raziskovanja. Skladno z načrtom je objavil tudi letne podatke o zunanji trgovini z 
okroglim lesom. Potrebne so bile tudi priprave za vzpostavitev novega vzorčnega raziskovanja o 
gozdarstvu na kmetijskih gospodarstvih, ki ga bo prvič izvedel v letu 2017. To raziskovanje bo deloma 
nadomestilo podatke, ki jih je SURS prej zagotavljal v okviru raziskovanja Struktura kmetijskih 
gospodarstev.  

 

 

Po podatkih o zunanji trgovini smo v letu 2015 izvozili 2,7 milijona kubičnih metrov 
okroglega lesa ali za skoraj 13 % več kot v letu 2014. V primerjavi z letom 2014 se je povečal 
predvsem izvoz hlodov za žago in furnir (za 32 %), izvoz lesa za celulozo in drugega 
okroglega industrijskega lesa ter lesa za kurjavo pa je bil manjši za 2 % oz. 10 %.75 

 

Statistike ribištva v letu 2016 brez večjih sprememb 

SURS je opravil vse redne naloge, pri katerih je tesno sodeloval z MKGP in Zavodom za ribištvo 
Slovenije (ZZRS). Sicer je MKGP vir podatkovnih baz za izvedbo statističnih raziskovanj s področja 
morskega gospodarskega ulova/iztovora ter vzreje vodnih organizmov. SURS, MKGP in ZZRS naj bi v 
2016 posodobili Dogovor o sodelovanju med MKGP, ZZRS in SURS na področju ribištva, in sicer na 

                                            
74 Glej Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, 2015, 25. februar 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5780&idp=2&headerbar=1 (prevzeto 6. 2. 2017). 
75 Glej Izvoz in uvoz okroglega lesa, Slovenija, 2015, 26. september 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6202&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 9. 2. 2017). 
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podlagi dogovora, sklenjenega v okviru posebne delovne skupine v letu 2015. Osnutek posodobljenega 
dogovora se še usklajuje. 
 

 

V letu 2015 je bilo vzrejenih za okoli 10 % več vodnih organizmov kot v letu 2014, njihova 
skupna tržna vrednost pa je bila višja za 6 %.76 

 

Priprava in objava podatkov o energetski revščini  

SURS je v letu 2016 ponovno izvedel raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih. 
Objavljeni so bili modelski podatki o končni porabi energije v gospodinjstvih po namenih in energijskih 
virih za leto 2015. Ponovno je pripravil in objavil tudi podatke o energetski revščini. Podatki se 
nanašajo na leto 2015, vključujejo pa podatke o dohodkih ter cenah energentov in njihovi porabi.   
 

 

Gospodinjstva so v letu 2015 porabila 46.513 TJ energije. Največji del porabljene energije je 
bil porabljen za ogrevanje prostorov, in sicer 29.773 TJ ali 64 %.77 

 

SURS si je zelo prizadeval, da bi okrepil tudi sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) in 
Agencijo za energijo v zvezi s poenotenjem in dopolnitvami podatkov o daljinski toploti. 

 

 

Vsa gospodinjstva v Sloveniji so v 2015 porabila za elektriko, plin in druga goriva v 
povprečju 6,7 % vseh svojih razpoložljivih sredstev, tista  z najnižjimi dohodki pa  skoraj 18 
% vseh svojih razpoložljivih sredstev.78 

 

Statistike transporta 

Na področju statistik transporta so bili v letu 2016 sprejeti in objavljeni v Uradnem listu EU L317/2016 
Amandmaji k Uredbi 91/2003 o statistikah železniškega prevoza. Prvo referenčno leto za posredovanje 
podatkov, skladno z omenjenimi amandmaji, bo leto 2017. Amandmaji k uredbi prinašajo: 

– uvedbo novih podatkovnih nizov L1 (samo za prevoznike, katerih skupni obseg prepeljanega tovora 
je manjši od 200 milijonov tonskih km ali manjši od 500.000 ton in ki ne oddajo podrobnega 
poročila) in L2 (samo za prevoznike, katerih skupni obseg prepeljanih potnikov je manjši od 100 
milijonov potniških km in ki ne oddajo podrobnega poročila); 

– ohrani se le sporočanje končnih podatkov o železniškem prevozu potnikov (v tabelah C3 in C4); 

– ukinitev podatkovnih nizov  B (poenostavljeno poročanje o obsegu prepeljanega tovora), C1 in C2 
(začasni podatki o železniškem prevozu potnikov), D (poenostavljeno poročanje o prepeljanih 
potnikih), H (podatki o železniških nesrečah) in I (osnovni podatki o prevoznikih). 

                                            
76 Glej Vzreja vodnih organizmov, prostočasni in športni ribolov, Slovenija, 2015, 25. avgust 2016, Prva objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6138&idp=11&headerbar=9 (prevzeto 13. 2. 2017). 
77 Glej Energetika, podrobni podatki, Slovenija, 2015, 10. oktober 2016, Elektronska objava. Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6254&idp=5&headerbar=4 (prevzeto 15. 2. 2017). 
78 Glej Energetska revščina, Slovenija, 2015, 24. november 2016, Prva objava: Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6319&idp=5&headerbar=4 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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Leta 2015 je bilo z vlaki prepeljanih več kot 14,5 milijona potnikov in več kot 17,8 milijona
ton blaga. V notranjem prevozu je bilo prepeljanih skoraj  95 % potnikov. Največ potnikov, 
ki so se z vlakom pripeljali v Slovenijo ali se odpeljali iz nje, je bilo iz naslednjih držav: 
Hrvaške, Avstrije in  Nemčije. Pri železniškem blagovnem prevozu so bile glavne partnerice 
Slovenije Avstrija, Slovaška in Madžarska. 83 % blaga je bilo prepeljanega v mednarodnem 
prevozu in tranzitu.79 

 

Razvoj statistik na področju mobilnosti in spremljanja cestnega prometa 

SURS se je v 2016 prijavil na Eurostatov razpis za izvedbo raziskovanja  Dnevna mobilnost potnikov. 
Prijava je bila sprejeta, in tako bo SURS prvič izvedel raziskovanje o potovalnih navadah prebivalcev  
Slovenije: o namenu njihovih poti (npr. delo, šola, osebni opravki ipd.), število poti na dan, trajanje 
poti, dolžina poti ipd. Zbiranje podatkov bo potekalo oktobra 2017, rezultati pa bodo objavljeni v drugi 
polovici leta 2018.    

V okviru prej omenjenega Eurostatovega razpisa se je SURS prijavil tudi na projekt za izračun voznih 
kilometrov (Modul 3). Za ta namen smo predhodno preučili zahtevane statistike, pregledali že 
obstoječe statistike in preučili statistične vire. Obenem smo preučili možnost, da bi pri projektu 
sodelovali z zunanjimi podizvajalci. Tudi ta prijava za sredstva je bila sprejeta.  

 

Spremembe pri spremljanju javnega potniškega prometa 

V letu 2016 je MZI začelo izvajati pilotni projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). V 
okviru uvedbe projekta lahko upravičenci od 1. 9. 2016 dalje za namene potovanja v šolo in nazaj 
uporabljajo enotno subvencionirano vozovnico. Tako število potnikov, ki potujejo z vozovnico v novem 
sistemu IJPP (trenutno  so v IJPP vključeni  dijaki in študenti), in število potniških kilometrov spremlja 
MZI.  

SURS bo zaradi uvedbe novega sistema IJPP moral ustrezno  prilagoditi metodologijo spremljanja 
potnikov in potniških kilometrov v javnem linijskem prevozu. V letu 2017 bo SURS tako del podatkov o 
potnikih in potniških kilometrih pridobil od avtobusnih prevoznikov, del  pa iz administrativnih virov 
MZI.  

 

2.3.4 Statistike v prostoru (geostatistike) 

STAGE – aktualni podatki v prostoru 

Aplikacija STAGE je preprosto interaktivno spletno orodje, namenjeno kartografskemu prikazovanju 
podatkov. Tako posredovani podatki so zaradi vizualizacije njihove prostorske dimenzije lažje 
predstavljivi in razumljivi, z interaktivnim upravljanjem orodja pa je iskanje informacij o Sloveniji 
zanimivejše. V 2016 je SURS začel  sodelovati v mednarodnem projektu Merging statistics and 
geospatial information in member states, katerega rezultati bodo vidni v letu 2017. V okviru tega 
projekta so se v letu 2016 izvajale aktivnosti za vzpostavitev dveh relacijskih podatkovnih baz: prvo, 
bazo dohodkov, v kateri bodo v prostoru prikazani nekateri kazalniki o dohodku, vzpostavlja SURS, 
drugo, bazo zdravstvenih statistik, pa vzpostavlja NIJZ. V okviru tega projekta se preučujejo tudi nove 
možnosti za zaščito statističnih podatkov in za oblikovanje statističnih kazalnikov s poudarkom na 
njihovem izkazovanju na nižjih prostorskih ravneh ter nadgrajuje spletna aplikacija STAGE.  

                                            
79 Glej Podobe transporta v Sloveniji, 24. oktober 2016, Posebna objava: Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=6298&idp=22&headerbar=19 (prevzeto 7. 2. 2017). 
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Pregled naraščajočega deleža ločeno zbranih komunalnih odpadkov v slovenskih statističnih regijah v 
obdobju 2013–201580  

 

 

 

 

 

                                            
80 Glej Prikazovalnik STAGE. Dostopno na: http://gis.stat.si/index.php (prevzeto 20. 2. 2017). 
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V letu 2016 sprejeta statistična zakonodaja 
 

– Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253 z dne 29. julija 2016 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 92/2010 glede izmenjave podatkov med carinskimi organi in nacionalnimi statističnimi organi ter 
glede priprave statistike (CELEX številka: 32016R1253). 

– Uredba (EU) 2016/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s 
prenosom delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (CELEX 
številka: 32016R1724). 

– Uredba Komisije (EU) 2016/1872 z dne 6. oktobra 2016 o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih 
izdelkov za leto 2016 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (CELEX številka: 32016R1872). 

Uredba Komisije (EU) 2016/2119 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 glede prilagoditve seznama carinskih postopkov in opredelitve podatkov 
(CELEX številka: 32016R2119). 

– Uredba (EU) 2016/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o harmoniziranih 
indeksih cen življenjskih potrebščin in harmoniziranem indeksu cen stanovanjskih nepremičnin 

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2016/8 z dne 5. januarja 2016 o določitvi tehničnih parametrov 
priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi. 

– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2016/1851 z dne 14. junija 2016 o sprejetju programa 
priložnostnih modulov, ki zajema leta 2019, 2020 in 2021, za vzorčno raziskavo delovne sile v skladu 
z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98. 

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2016/2236 z dne 12. decembra 2016 o določitvi tehničnih 
parametrov priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja. 

– Uredba Komisije (EU) 2016/114 z dne 28. januarja 2016 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 o zdravju in zdravju otrok za leto 2017 

– Uredba (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o evropski statistiki 
cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES  

– Uredba (EU) 2016/2032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih 
in nesrečah. 



Državna statistika v letu 2016 47 

 

 

Seznam kratic 
 

AIO  Anketa o izobraževanju odraslih  

AJPES Agencija za javnopravne evidence in storitve  

AZN  Agencija za zavarovalni nadzor  

BS  Banka Slovenije  

CEUVIZ Centralna evidenca udeležencev izobraževanja 

CMFB Odbor za monetarne, finančne in plačilnobilančne statistike 

CPA  Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti 

CRP  Centralni register prebivalstva 

ECB  Evropska centralna banka  

EGR  Evropski register skupin (Euro Group Register) 

EPEA  računi izdatkov za varstvo okolja  

ERK  ekonomski računi za kmetijstvo  

ESCB  Evropski sistem centralnih bank 

ESR  Evropski sistem računov  

ESS Evropski statistični sistem 

ESSC Odbor za evropski statistični sistem 

ESTP evropski statistični program izobraževanja 

EU  Evropska unija  

EU-SILC Anketa o življenjskih pogojih  

FDV  Fakulteta za družbene vede v Ljubljani  

FRI  Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

IJPP pilotni projekt integriranega javnega potniškega prometa  

IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 

ISPAP  Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih  
 izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju 

JSRKŠ Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije  

KIS  Kmetijski inštitut Slovenije 

MDDSZ  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

MDS Mednarodni denarni sklad  

MF  Ministrstvo za finance  

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

MJU  Ministrstvo za javno upravo  

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

MOP  Ministrstvo za okolje in prostor  

MZI  Ministrstvo za infrastrukturo  

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje  

NUTS Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot 

OECD  Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

PG Partnerska skupina 
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PRODCOM  Mednarodna klasifikacija proizvodov 

RIZZDZ  register izvajalcev zdravstvene dejavnosti  

RRD  raziskovalno-razvojna dejavnost 

RSP  Register skupin podjetij  

S_PRS  statistični poslovni register 

SKD  standardna klasifikacija dejavnosti  

STAGE spletna kartografska aplikacija statističnih podatkov (STAtistika in GEografija) 

SURS  Statistični urad Republike Slovenije 

UVHVVR Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
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