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UVODNA BESEDA
V pričujočem dokumentu državni statistiki
(SURS, BS, NIJZ) poročamo, kako smo
opravili delo, ki smo si ga zastavili v Letnem
programu statističnih raziskovanj za leto
2018, tj. v letu, ki je tudi prvo v aktualnem
srednjeročnem obdobju 2018–2022. V poročilu
ne povzemamo le vsebine in razvoja statističnih
področij in raziskovanj v preteklem letu, temveč
celoviteje predstavljamo tudi pomembne razvojne
dosežke na drugih področjih delovanja. Dokument
sledi temeljnim ciljem državne statistike na 4 prednostnih
področjih: statistični podatki in storitve, podatkovni viri,
zmogljivosti ter sodelovanje; ta prednostna področja in cilji
so bili postavljeni za celotno srednjeročno obdobje 2018–2022.
Tudi v letu 2018 smo si zastavili ambiciozne cilje. Poleg tega,
da smo izvedli vsa v letnem programu načrtovana statistična
raziskovanja, smo se spoprijeli tudi s številnimi razvojnimi izzivi na
različnih področjih delovanja. Racionalizacija izvajanja statističnih
raziskovanj, zmanjševanje bremen našim poročevalcem, ohranjanje
visoke kakovosti podatkov in zaupanja naših uporabnikov ter uvajanje
inovativnih metod so temeljne usmeritve, ki jim sledimo pri izvajanju naših
aktivnosti in smo jim sledili tudi v letu 2018. Zavedamo se odgovornosti
tako do dajalcev podatkov kot do uporabnikov naših izdelkov in storitev, zato
nenehno izboljšujemo načine zbiranja podatkov ter metode izkazovanja in
promocije podatkov.
Nadaljeval se je razvoj informacijske varnosti. SURS je eden prvih statističnih
uradov v Evropskem statističnem sistemu, ki je pridobil potrdilo, da je uspešno prestal
certifikacijski pregled informacijske varnosti.
Državni statistiki smo bili v letu 2018 zelo aktivni tudi pri prenosu znanja in izkušenj. SURS
je skupaj s statističnim uradom Italije uspešno izvedel projekt tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja, katerega cilj je bila krepitev zmogljivosti statističnega sistema Severne
Makedonije. V okviru Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je sodeloval še pri izvedbi
različnih projektov tehnične pomoči ter izvajal program dvostranske tehnične pomoči Slovenije
Črni gori.
Vsem, ki so vsak na svojem delovnem področju sodelovali pri doseganju zastavljenih ciljev in
uspešni izvedbi statističnih raziskovanj v letu 2018, se za njihov prispevek in opravljeno delo iskreno
zahvaljujem.

Genovefa Ružić
v.d. generalne direktorice Statističnega urada RS
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OKVIR DELOVANJA SLOVENSKE
DRŽAVNE STATISTIKE
Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost
izvajanja programa statističnih raziskovanj. Izvaja
se po načelih nevtralnosti, objektivnosti, strokovne
neodvisnosti, racionalnosti, statistične zaupnosti in
preglednosti. Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti
državne statistike opravlja in usklajuje Statistični
urad RS (SURS), poleg njega pa izvajajo dejavnost
državne statistike za posamezna področja še druge za
to dejavnost pooblaščene ustanove. V srednjeročnem
obdobju 2018–2022 sta to še Banka Slovenije (BS)1)
(statistika plačilne bilance, finančne in denarne statistike,
nacionalni računi) in Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) (statistika zdravja in zdravstvenega
varstva).
Vlogo in sodelovanje Statističnega urada RS in
pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike
določa Zakon o državni statistiki2), in sicer v zvezi z

1)
2)
3)
4)
5)
6)

organizacijo, pripravo, izvedbo statističnih programov3)
in poročanjem o njih, v zvezi s spoštovanjem osnovnih
načel uradne statistike, z izkazovanjem statističnih
podatkov in mednarodnim sodelovanjem.
Zaradi vpetosti Slovenije v Evropsko unijo se izvajanje
dejavnosti državne statistike tesno prepleta tudi z
izvajanjem dejavnosti evropske statistike, zato je
statistična zakonodaja Evropske unije neločljivi element
delovanja slovenske državne statistike.
Institucije, ki tvorijo slovensko državno statistiko, delujejo
tudi skladno s profesionalnimi standardi, določenimi
v Temeljnih načelih uradne statistike Združenih
narodov4), v Kodeksu ravnanja evropske statistike5) ter
v Javni zavezi Evropskega sistema centralnih bank
o evropski statistiki6). Poleg teh upoštevajo tudi druge
najboljše mednarodne statistične standarde.

https://www.bsi.si/statistika
https://www.stat.si/statweb/LegislationAndDocuments/ApplicRegul
https://www.stat.si/statweb/LegislationAndDocuments/StatSurveys
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
https://www.stat.si/statweb/FundamentalPrinciples/CodeOfPract
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/escb_public_commitment_on_european_statistics.sl.html

7

 LPSR

1. STATISTIČNI PODATKI IN
		 STORITVE

Zajemajo podatke o prebivalcih in poslovnih subjektih, o njihovih značilnostih in
ravnanjih, o ekonomskih, socialnih, demografskih in okoljskih pojavih v slovenski
družbi.
Cilji SPSR 2018–2022:
◊ Ohraniti zdajšnji obseg in vsebino statističnih podatkov
◊ Razvoj novih statističnih podatkov in nadgraditev obstoječih
◊ Pravočasnost ter skladnost in primerljivost statističnih podatkov
◊ Dostopnost in jasnost statističnih podatkov
◊ Sodelovanje z uporabniki
V tem poglavju poročamo predvsem o tistih v 2018 opravljenih delovnih nalogah s
posameznih statističnih področij, katerih izvedba je pomenila pomemben razvojni dosežek
(v kakovosti oz. nadgraditvi podatkov, v komunikaciji z dajalci in uporabniki podatkov).
V LPSR za leto 2018 je bilo vključenih 219 rednih in 27 razvojnih raziskovanj, ki so bila
glede na sorodno vsebino razvrščena v 25 statističnih področij. SURS ter BS in NIJZ,
pooblaščena izvajalca dejavnosti državne statistike, smo v letu 2018 izvedli vsa v
omenjenem dokumentu načrtovana statistična raziskovanja in večino podatkov tudi že
objavili skladno s koledarjem objav. Poleg produkcije podatkov je prav tako pomembna tudi
komunikacija z različnimi uporabniki; o premikih na tem področju našega dela poročamo v
zadnjem delu tega poglavja.
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Makroekonomsko področje
Novosti na področju statistike nacionalnih računov
Na področju bilanc stanj nefinančnih sredstev
je SURS prvič objavil oceno vrednosti zemljišč v
lasti sektorja gospodinjstev (skupaj s sektorjem
nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za
gospodinjstva). Objavil je celotno časovno vrsto
podatkov o površini zemljišč pod zgradbami in objekti
in o površini obdelovalnih zemljišč za leta od 1995 do
2017.
Na
področju
merjenja
ekonomsko-socialne
neenakosti gospodinjstev v nacionalnih računih
je SURS v analizo neenakosti dohodka, potrošnje

in varčevanja gospodinjstev vključil tudi podatke o
stanovanjskem premoženju gospodinjstev in rezultate
predstavil v samostojni objavi.7) Analiza je temeljila na
razdelitvi agregatov nacionalnih računov s pomočjo
podatkov iz statističnih raziskovanj in registrov.
Zaključen je bil tudi projekt, ki je obsegal več aktivnosti,
povezanih z globalizacijskimi procesi: vzpostavljen je
bil model za identifikacijo t. i. podjetij brez tovarne,
izboljšana je bila metoda obravnave tujih podružnic
v nacionalnih računih in izvedena analiza t. i. enot s
posebnim namenom.

Gospodarska rast, merjena z bruto domačim proizvodom, je bila v 2017 v Sloveniji nominalno za 6,5 %
višja kot v 2016. V večji meri kot v celotni Sloveniji se je bruto domači proizvod zvišal v regiji jugovzhodna
Slovenija (za 10,4 %), v gorenjski in obalno-kraški (v vsaki za 7,2 %), v osrednjeslovenski (za 7,0 %)
in posavski statistični regiji (za 6,8 %). Najmanj se je zvišal v zasavski (za 3,8 %) in primorsko-notranji
regiji (za 3,9 %).

7)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7524
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Mednarodno trgovanje
SURS je v 2018 objavil začasne podatke o blagovni
menjavi po značilnostih podjetij. Podatki za preteklo
leto so bili objavljeni v oktobru tekočega leta (2018) in s
tem na voljo 7 mesecev prej kot v prejšnjih letih.
Predstavniki BS so se v 2018 pridružili skupni tematski
skupini ESCB/ESS za Neposredne naložbe, ki mora
razviti metodološko podlago ter proučiti možnosti za
pripravo dodatnih podatkov s področja neposrednih
naložb. Ti naj bi vsebovali tako imenovane “greenfield”
naložbe (nove naložbe), prikaz vhodnih naložb po
končnem lastništvu ter končni destinaciji izhodnih
neposrednih naložb. V okviru teh prizadevanj so bile

opravljene delne prilagoditve poročil o neposrednih
naložbah, ki bodo veljale pri sporočanju podatkov za
leto 2019 in dalje.
Junija 2018 je BS izvedla revizijo podatkov plačilne
bilance in stanja mednarodnih naložb od leta 2015 do
leta 2017. Zaradi opravljenih sprememb se je večinoma
zvišala vrednost podatka o presežku tekočega računa
plačilne bilance za vsa omenjena leta (za leto 2015 za
62 mio EUR, za leto 2016 za 116 mio EUR in za leto
2017 za 307 mio EUR). Podrobnejšo razlago revizije
plačilne bilance je BS objavila julija 2018 v publikaciji
Gospodarska in finančna gibanja.

Številčno so bila velika podjetja (velika po številu zaposlenih) med izvozniki in uvozniki v manjšini (0,9 % vseh
podjetij izvoznikov in 0,5 % vseh podjetij uvoznikov), prispevala pa so zelo velik delež vrednosti izvoza in uvoza.
Izvoz velikih podjetij je bil 45,0 % vrednosti celotnega izvoza, uvoz teh podjetij pa 35,8 % vrednosti celotnega
uvoza.8)

8)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7697
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Spremembe tudi na področju finančnega posredništva
Po tesnem sodelovanju z bankami in internimi uporabniki
je bilo v letu 2018 objavljeno prenovljeno Navodilo o
poročanju monetarnih finančnih institucij. Spremembe
se nanašajo na veljavne šifrante, na nove šifrante in na
vrednostne podatke v obstoječih poročilih ter na uvedbo
novih sklopov poročil. Namen dopolnitve je zagotovitev
podatkov za Uredbo ECB/2016/13 o zbiranju podrobnih
podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (AnaCredit),
za makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih
nepremičnin in za Uredbo ECB/2016/22 o statistiki imetij
vrednostnih papirjev (SHSG). Zaradi zagotavljanja vseh
potrebnih informacij je bila potrebna tudi sprememba
Sklepa o poročanju podružnic držav članic. Obsežne
dopolnitve navodil o poročanju so zahtevale temeljito
metodološko prenovo podatkovnih konceptov, da bi v čim
manjši meri vplivali na že obstoječe uporabniške izhode
in podatkovne modele. Zaradi navedenih sprememb je
bilo treba delno prilagoditi zajem podatkov za ECB.
V letu 2018 je bil izveden prehod na novi verziji registra
ESCB in podatkovne baze RIAD, ki je usklajena s SDD.
Na podlagi Smernic, sprejetih junija 2018, se je začelo
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redno poročanje monetarnih finančnih institucij,
investicijskih skladov, zavarovalnic in plačilnih
institucij. Za potrebe AnaCredit je bilo vzpostavljeno
redno poročanje slovenskih poslovnih subjektov na
RIAD ter redni pregled kakovosti podatkov in čiščenja
opozoril.
Register/šifrant tujih poslovnih subjektov je v BS
vzpostavljen od decembra 2015, v letu 2018 pa se
je razširil z novimi atributi, potrebnimi za poročanje
AnaCredit, in z ustreznimi dodatnimi kontrolami.
Zaradi statusnega preoblikovanja lizinških
družb,
zavezanih za poročanje BS (zaradi pripojitve k drugi
družbi ali zaradi prenosa dejavnosti na drugo družbo),
je bil spremenjen statistični vzorec zavezancev za
poročanje. Sporočanje podatkov zavarovalnic po
uredbi ECB pa je potekalo redno – v obliki četrtletnih in
letnih poročil. Začele so se tudi priprave za sporočanje
podatkov o pokojninskih skladih.
V statistiki plačil so bile pripravljene posodobljene
tabele, ki so bile maja 2018 objavljene v Biltenu BS.

Statistika cen
SURS je v 2018 začel pripravljati tudi metodološke
osnove in vzorčni okvir za vzpostavitev novega
indeksa cen proizvodov in storitev pri proizvajalcih
v gradbeništvu.

V letni primerjavi so se cene v 2018 zvišale za 1,4 %, povprečna letna inflacija pa je bila 1,7-odstotna. Cene storitev
in blaga so se v enem letu v povprečju zvišale, in sicer za 3,0 % oz. 0,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za
1,5 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega znižale za 1,5 % oz. 0,3 %. K letni inflaciji so največ, skupaj za
0,5 odstotne točke, prispevale podražitve električne energije (za 3,3 %), plina (za 4,3 %), tekočih goriv (za 10,4 %),
trdih goriv (za 12,0 %) ter toplotne energije (za 14,8 %). Po 0,2 odstotne točke so inflacijo zvišali dražje telefonske in
telefaks storitve (za 3,8 %) ter dražji počitniški paketi (za 7,3 %).
V letu dni so se opazneje podražile še bolnišnične in zunajbolnišnične storitve (za 7,0 % oz. 5,2 %) ter stanovanjske
najemnine (za 6,5 %). Na drugi strani so skupno rast cen najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižale nižje cene avtomobilov
(za 2,8 %).9)

Novosti na področju
kazalnikov trga nepremičnin
SURS je v 2018 v okviru v tem letu uspešno
zaključenega mednarodnega projekta razvijal nove
metode in postopke ter pripravil nove testne podatke
za različne kazalnike trga nepremičnin. Testno je
pripravil četrtletne podatke o številu in vrednosti prodaj
stanovanjskih nepremičnin, raziskal je tudi možnosti
za pripravo indeksov cen stanovanjskih nepremičnin
za mestno občino Maribor. Preučil je tudi možnosti
za pripravo indeksa cen poslovnih nepremičnin.
Na podlagi izsledkov analiz bo v 2019 pripravil
metodološke osnove in postavil vse potrebne postopke
za izračunavanje indeksov.
9)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7875
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Prebivalstvo in socialni pogoji
Ponovna izvedba registrskega popisa prebivalstva
SURS je v letu 2018 ponovno izvedel registrski popis
prebivalstva in stanovanj. To je bila tretja izvedba
popolnega registrskega popisa prebivalstva v Sloveniji
po letu 2011 in 2015, tako da je zdaj tudi časovna vrsta
podatkov o gospodinjstvih in družinah nekoliko daljša.
Ugotovili so, da se je kakovost vhodnih podatkov iz
številnih administrativnih virov ponovno izboljšala.
Za večino prebivalcev večstanovanjskih stavb je
v Centralnem registru prebivalstva navedena tudi
številko stanovanja kot standardni del naslova, zaradi
česar je bilo mogoče poenostaviti nekatere postopke v
statističnem procesu urejanja podatkov. Tudi kakovost
podatkov v Registru nepremičnin se stalno izboljšuje.
Tri leta so za spremembe v sestavi gospodinjstev in
družin sorazmerno kratko obdobje. Nadaljuje se trend
zmanjševanja povprečne velikosti gospodinjstva (v
2018: 2,46 člana na gospodinjstvo), zunajzakonske
skupnosti so najhitreje rastoči tip družine, stalno pa
se zmanjšuje število družin zakonskih parov z otroki,
vendar je takih družin še vedno največ.
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Kako do podatkov o gospodinjstvih v prihodnje
Ena pomembnih usmeritev na ravni EU je redno
in pogostejše zagotavljanje številnih popisnih
podatkov (tudi na letni ravni). Osnovni vir za podatke
o gospodinjstvih (Evidenca gospodinjstev) pa bo v
skladu s tretjim odstavkom 19. člena Zakona o prijavi
prebivališča10) ukinjen konec leta 2020. Zato je SURS
proučil, ali bi bilo mogoče podatke o gospodinjstvih
v registrskem popisu izpeljati oz. določiti brez
administrativnih podatkov. Ključna ugotovitev je, da bi
bilo gospodinjstva po letu 2021 na podlagi podatkov
iz predhodnega popisa smiselno izpeljevati letno (92 %
prebivalcev namreč po enem letu še vedno živi na istem
naslovu in v istem gospodinjstvu). Potrebne bodo le
manjše prilagoditve obstoječega statističnega procesa
za generiranje podatkov o gospodinjstvih in družinah.

Izboljšana kakovost statistik prebivalstva
Sprememba Zakona o prijavi prebivališča je omogočila,
da je SURS v letu 2018 poenotil določanje običajnega
prebivališča za vse skupine oseb. S tem je še izboljšal
kakovost podatkov vseh demografskih raziskovanj.

Ker so podatki o prebivalstvu splošni javnosti najlažje
razumljivi, jih je v številnih priložnostnih objavah uporabil
tudi za promocijo uradne statistike in Statističnega
urada.

• 363-krat so se v letu 2017 rodili dvojčki. Dva izmed teh (par) se nista rodila v istem dnevu in tako nimata
rojstnega dne na isti dan.
• Povprečna starost umrlih se je v Sloveniji v zadnjih 30 letih zvišala za devet let (z 68,8 leta v letu 1987 na 77,7
leta v 2017).
• 101 nevesta in 77 ženinov je sklenilo zakonsko zvezo na svoj rojstni dan.
• Devet parov se je razvezalo po 50 ali več letih zakona.
• Največ v 2017 v Slovenijo priseljenih slovenskih državljanov je pred tem bivalo v Nemčiji (23 %) in v Avstriji
(17 %). Največ tujcev se je v letu 2017 priselilo v našo državo iz Bosne in Hercegovine (40 % vseh priseljenih
tujih državljanov).

10)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2294?sop=2016-01-2294
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Rezultati priložnostnih modulov o mladih na trgu dela in
o samozaposlenih

SURS je podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu
v podatkovni bazi SI-STAT dopolnil s podatki iz rednih
objav in s podatki, zbranimi s t. i. priložnostnimi moduli, in
sicer s podatki iz priložnostnega modula 2016 o mladih
na trgu dela ter iz modula 2017 o samozaposlenih.

Glavna težava je izpad prihodka v primeru bolezni
Največ samozaposlenih, 19,4 %, je kot največjo težavo pri delu v samozaposlitvi navedlo izpad prihodka v primeru
bolezni, druga najpogostejša težava je bil premajhen vpliv na določanje cene oz. vrednosti svojega dela (za 14,9 %
samozaposlenih), tretja pa neplačevanje strank oz. plačevanje z zamudo (za 13,8 % samozaposlenih). 28,1 %
samozaposlenih pri delu v samozaposlitvi v 2. četrtletju 2017 ni imelo težav.11)

11)

Glej Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, priložnostni modul, 2. četrtletje 2017, 29. 3. 2018, https://www.stat.si/statweb/News/Index/7302
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Objava novih kazalnikov v okviru raziskovanj o plačah

V okviru raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih
osebah (ZAP/M) je SURS v 2018 začel objavljati
podatke o oceni števila oseb, zaposlenih pri pravnih
osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele
plačo na ravni minimalne plače (do vključno decembra
2016 je te podatke objavljal AJPES), ter podatke o oceni
števila oseb, zaposlenih pri proračunskih uporabnikih,
ki so prejele razliko do minimalne plače. Objavljeni
so bili tudi podatki iz Raziskovanja o stroških dela in
Raziskovanja o strukturi delovnega časa (oboji za leto
2016).

Stroški dela najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Po podatkih, zbranih z Raziskovanjem o stroških dela, so povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto
2016 v Sloveniji znašali 2.145,59 EUR, povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa 16,15 EUR.
Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,9 %. Povprečni mesečni stroški
dela na zaposleno osebo so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.415,16 EUR) in
v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.194,59 EUR), najnižji pa v dejavnosti gostinstvo (1.436,72 EUR) in v
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.536,39 EUR).12)

12)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7505
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Prva analiza obsega izdatkovne revščine
Pri merjenju skupne porazdelitve dohodkov, porabe
in premoženja je SURS izvedel prvo analizo obsega
izdatkovne revščine in socialne izključenosti z
upoštevanjem tako dohodkov kot izdatkov. Pri tem je
upošteval podatke iz raziskovanj Življenjski pogoji
(EU-SILC) in Poraba v gospodinjstvih (APG). Izsledki
analize bodo v prihodnje omogočali celovitejše
spremljanje materialne blaginje prebivalstva.

Sicer pa se je stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji glede na prejšnje leto znižala za 1,3 odstotne točke.
Znašala je 17,1 %; tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 345.000 oseb. To je bila posledica
znižanja vseh treh kazalnikov socialne izključenosti: stopnja tveganja revščine se je znižala za 0,6 odstotne točke,
stopnja resne materialne prikrajšanosti za 0,8 odstotne točke in stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti za 1,2
odstotne točke.13)

Oviranost pri običajnih aktivnostih zaradi zdravstvenih težav
SURS je v okviru raziskovanja Življenjski pogoji (EUSILC) že drugič zapored zbral podatke o oviranosti pri
običajnih aktivnostih zaradi zdravstvenih težav (GALI),
na dva različna načina – s pomočjo dveh različnih oblik
vprašanj. Gre za pomembno spremenljivko, ki je osnova
za izračun kazalnika zdrava leta življenja, ki ga izračunava
NIJZ. Analiza odgovorov dveh zaporednih let je pokazala,
da je delež oviranih pri spremenljivki (izmerjen z enim
vprašanjem, priporočilo Eurostata), ki se je uporabljala
do sedaj, dvakrat višji kot pri novi verziji spremenljivke
(izmerjen s tremi vprašanji). Do tako velike razlike
prihaja, ker respondenti pri obstoječi verziji spremenljivke
upoštevajo tudi kratkotrajno oviranost, čeprav naj bi ta
spremenljivka merila le dolgotrajno oviranost. Sprememba
oblike vprašanj bo vplivala tudi na kazalnik zdrava leta
življenja in bo povzročila prelom v časovni vrsti.

13)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7464
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Zdravje in zdravje otrok
SURS vsako leto doda glavnim spremenljivkam v
raziskovanju Življenjski pogoji (EU-SILC) poseben sklop
vprašanj, t. i. priložnostni modul, z namenom, da pridobi
podrobnejše podatke o posamezni temi, ki še natančneje
osvetlijo življenjske pogoje prebivalcev in omogočijo
poglobljene analize socialne vključenosti/izključenosti.

V letu 2018 je objavil obširne podatke iz priložnostnega
modula o zdravju, ki zajema naslednja področja:
finančna obremenitev gospodinjstva za zdravstveno
in zobozdravstveno oskrbo in storitve, zdravje otrok,
zdravljenje in oskrba na domu, determinante zdravja in
funkcionalna oviranost.

Za skoraj dve tretjini otrok (64 %), starih do 16 let, so starši ali skrbniki v 2017 ocenili, da je njihovo splošno zdravstveno
stanje zelo dobro. Med dečki in deklicami ni bilo bistvenih razlik (dečki: 63 %; deklice: 65 %).14)

14)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7643
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Širok nabor podatkov s področja izobraževanja
Nabor
podatkov
o
udeležencih
formalnega
izobraževanja, ki jih spremlja SURS, je zelo širok. Črpa
jih iz administrativnih virov MIZŠ, Državnega izpitnega
centra, Višjih strokovnih šol in Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo.

pa je z vsakim letom manj. Število otrok v vrtcih se še
vedno zvišuje, vendar ne zaradi večjega števila rojenih
(število rojstev namreč v zadnjih treh letih počasi
upada), ampak predvsem zato, ker se povečuje delež
otrok, ki jih starši vpišejo v vrtec.

Podatki kažejo, da v osnovno šolo že nekaj let
vstopajo številnejše generacije otrok kot pred leti,
številnejše tudi od generacij, rojenih pred 10 do 15 leti,
ki zapuščajo osnovno šolo in odhajajo v srednje šole.
Število osnovnošolcev se tako že nekaj let zvišuje,
srednješolcev in študentov terciarnega izobraževanja

SURS je izvajal aktivnosti, povezane s projektom EU
za izboljšanje podatkov o izdatkih za izobraževanje
(izboljšanje pravočasnosti, preučitev usklajenosti z
nacionalnimi računi, podrobnejša delitev agregatov)
in s prihodnjo vzpostavitvijo satelitskih računov za
izobraževanje.

Po zbranih podatkih so v letu 2017 javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji znašali
2.056 milijard EUR15). V primerjavi z letom 2016 so se realno povečali za 4,6 %, njihov delež
v BDP pa je bil enak kot v letu 2016 (4,8 %). Skupni javni, zasebni in mednarodni izdatki za
izobraževalne ustanove so bili 5,3 % BDP.

15)

Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2017, 20. 12. 2018, Prva objava. Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7816
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Posodobitve na področju statistike kulture

SURS je objavil rezultate raziskovanj o muzejski in
galerijski dejavnosti ter o odrski dejavnosti v letu
2017. Posodobil je metodologijo obeh raziskovanj in pri
obeh tudi procesni postopek za zagotavljanje statistične
zaupnosti. Zaradi tega je bilo treba posodobiti že
objavljene podatke za leto 2016, hkrati s tem pa se je
izboljšala tudi njihova kakovost.
Za celovito ekonomsko ovrednotenje področja kulture
je med razvojnimi nalogami predvidena izdelava
satelitskih računov za kulturo (SRK). V 2018 je
SURS proučeval metodologijo SRK tistih držav, ki so
take račune že objavile. V okviru Eurostatove delovne
skupine za kulturo je v 2018 potekala razprava o
različnosti pristopov priprave SRK in številnih odprtih
metodoloških vprašanjih; svoja razmišljanja in dileme v
tej razpravi je predstavil tudi SURS, ki razvojno delo na
tem področju nadaljuje tudi v letu 2019.
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Različni vidiki spremljanja pojava nasilja v družbi

Objavljene statistike s področja kriminalitete zajemajo
podatke o ovadbah, obtožbah in obsodbah fizičnih in
pravnih oseb. Omenjeni podatki prikazujejo spremljanje
pojava z administrativnega vidika.
V letu 2018 je bilo izvedeno pilotno raziskovanje
Osebna varnost v zasebnem okolju (Gender-based
violence), in to z namenom, da so se testirali statistični
proces in priprave na glavno raziskovanje, ki bo v letu
2020 in bo omogočilo spremljanje pojava nasilja z vidika
anketiranih oseb. Na podlagi razlik med vrednostmi
administrativnih podatkov in podatkov iz raziskovanja
bo mogoče boljše ocenjevanje t. i. sivega polja v
kriminaliteti, o katerem je trenutno malo znanega.
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Izvedba nacionalnih raziskav s področja zdravja
NIJZ je spomladi 2018 končal terensko zbiranje
podatkov v okviru Nacionalne raziskave o pogostosti
uživanja živil in prehranskih navadah med otroki
in odraslimi Slovenije (EU-MENU Slovenija). Podatki
so se zbirali z vprašalnikom in s posebno aplikacijo,
s katero se je dvakrat beležil 24-urni priklic jedilnika
preteklega dne (pri mladostnikih, odraslih in starejših
osebah) oz. prehranski dnevnik preteklega dne (pri
otrocih, starih 3 mesece do 2 leti, namesto katerih
so odgovarjale matere). V obdobju do konca leta
2018 je NIJZ podatke uskladil z Evropsko agencijo
za varno hrano in jih pripravil za nadaljnjo uporabo v
publikacijah.
V letu 2018 je NIJZ izvedel tudi Nacionalno raziskavo
o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD 2018)
med splošno populacijo, ki je sledila pilotni anketi,
izvedeni v letu 2017, in kognitivnim intervjujem. V

nacionalno raziskavo so bila vključena nekatera
vsebinska področja, za katera v Sloveniji še ni podatkov
na nacionalni ravni, npr. neustrezna uporaba zdravil,
uporaba konoplje v zdravstvene namene ter nekatere
nekemične odvisnosti. Anketiranci so se lahko odločili
za možnost spletnega odgovarjanja na anketo ali pa za
osebno anketiranje.
V februarju 2018 je NIJZ izvedel raziskavo Z zdravjem
povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC).
Raziskava je bila izvedena na vzorcu razredov 11-,
13-, 15- in 17-letnikov, izbranih iz osnovnih in srednjih
šol. Vsi učenci in dijaki so anketni vprašalnik izpolnili
prek spleta. Omenjena raziskava je pomemben vir
informacij o vedenjih, povezanih z zdravjem slovenskih
mladostnikov, njeni rezultati pa omogočajo odločevalcem
kontinuirano sprejemanje ustreznih odločitev za krepitev
zdravja mladostnikov od leta 2002.

Bolj izobraženi prebivalci Slovenije živijo 8 let dlje in so boljšega zdravja kot manj izobraženi. Umrljivost zaradi
alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je najvišja med manj izobraženimi, vendar pa narašča v vseh izobrazbenih
skupinah. Pri manj izobraženih moških je tveganje za samomor štirikrat višje kot pri bolj izobraženih. Pri ženskah
ni razlik med izobrazbenimi skupinami. Zdravje pri brezposelnih je značilno slabše v primerjavi z zaposlenimi.
To velja za izbrane kazalnike: debelost in podhranjenost, priporočena telesna dejavnost, kajenje, čezmerno pitje
alkohola.17)

16)

Neenakosti v zdravju v času ekonomske krize: http://www.nijz.si/sl/publikacije/neenakosti-v-zdravju-v-sloveniji-v-casu-ekonomske-krize
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Poslovno področje
Novosti pri objavljanju poslovnih statistik
SURS je v letu 2018 na vseh področjih kratkoročnih
poslovnih statistik (industrija, gradbeništvo, trgovina,
storitve, cene) uspešno preračunal indekse na novo
bazno leto, tj. na leto 2015. Z majem 2018 je začel
objavljati tudi nov kratkoročni kazalnik, ki prikazuje
gibanje obsega prodaje v storitvenih dejavnostih in
trgovini17). Podatki so na voljo za leta od 2010, objavljajo
se mesečno, dva meseca po koncu opazovanega
meseca.
Na področju trgovinske dejavnosti je v letu 2018 začel
objavljati nove časovne vrste za celotno trgovino in
tudi realne indekse za trgovino na debelo. Podatki
so na voljo za leta od 2010 naprej. Na področju
storitvenih dejavnosti pa je v letu 2018 začel objavljati
indeks prihodka od prodaje storitev za nove storitvene
dejavnosti: za poslovanje z nepremičninami (L68), za
dajanje v najem in zakup (N77) ter za dejavnost oskrbe
stavb in okolice (N81), pri slednji ločeno za vsa tri
podpodročja (dejavnosti čiščenja, vzdrževanje objektov
in urejanje zelenih površin). Pripravil je tudi nove časovne
vrste, ločeno za pravne in računovodske dejavnosti
(M70.2) ter podjetniško in poslovno svetovanje (M69), ki
jih je doslej spremljal skupaj. Podatki za nove storitvene
dejavnosti so na voljo za leta od 2015.

V zadnjih letih narašča tako prihodek v trgovini kot
tudi storitvah, zlasti v dejavnosti trgovina z motornimi
vozili in popravila motornih vozil, saj so bili prihodki v
tej dejavnosti v letu 2018 v primerjavi z letom 2015
višji za skoraj 59 %, v primerjavi z letom 2017 pa je
bila rast 12-odstotna.18)

17)
18)
19)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7432
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7928
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7840
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V letu 2018 je SURS spremenil objavljanje podatkov
o četrtletnem poslovanju podjetij. To je bilo potrebno
zaradi precejšnje racionalizacije vprašalnika in izvedene
prenove obdelave podatkov. Objavil je tri nove kazalnike:
delež investicij v prihodkih od prodaje, stroški dela v
dodani vrednosti ter dodana vrednost v prodaji. Prvič je
objavil tudi podatke o številu podjetij glede na občine in
velikostne razrede podjetij.

Predelovalne dejavnosti so 3. četrtletje 2018
zaključile z dobičkom iz poslovanja; poslovni prihodki
so bili namreč za 5 % višji od poslovnih odhodkov.
S prodajo na tujih trgih so ustvarile 74 % čistih
prihodkov od prodaje. Stroški dela so predstavljali 65
% dodane vrednosti, investicije pa 6 % prihodkov od
prodaje. Dodana vrednost je predstavljala 26 % čistih
prihodkov od prodaje.19)

Investicije v osnovna
sredstva

Razvojno delo na področju
statistike inovacijske
dejavnosti

Raziskovanje o investicijah je bilo poenostavljeno.
V vprašalniku za populacijo malih podjetij se viri
investiranja in investicije ne bodo več členili po lokaciji
ter namenu investiranja. Členitev virov financiranja se
je poenostavila tudi za populacijo velikih podjetij. Vse
spremembe so bile izvedene v dogovoru z uporabniki
podatkov.

Statistika inovacijskih dejavnosti v industriji in izbranih
storitvenih dejavnostih zajema podatke o podjetjih, ki so
v opazovanem triletnem obdobju uvedla nov ali bistveno
izboljšan proizvod ali proizvodni postopek, ki so se
ukvarjala z inovacijsko dejavnostjo, ki ni bila zaključena,
ali ki so uvedla inovacijo na področju organizacije ali
trženja. SURS sicer v letu 2018 ni zbiral teh podatkov,
saj gre za dvoletno raziskovanje, je pa podatke, ki jih je
zbral v predhodnem letu, v letu 2018 obdelal in objavil v
Prvi objavi in v podatkovni bazi SI-STAT.
V letu 2018 je že začel izvajati tudi aktivnosti, povezane
z zbiranjem podatkov v letu 2019. Vsebina statističnega
spremljanja inovacijske dejavnosti v letu 2019 je zajeta
v 4 modulih (na znanju temelječe ustvarjanje vrednosti,
izvajanje inovacij, pretok znanja in inovacijsko okolje), s
skupno 24 dodatnimi vprašanji. Preučil je metodološka
priporočila, vprašalnik je prevedel v slovenščino in ga
prilagodil zahtevam elektronskega zbiranja podatkov.
Največja sprememba bo to, da bo spremljal tudi
neinovativna podjetja.

Vrednost investicij v osnovna sredstva je v Sloveniji v 2017 glede na leto 2016 narasla
za 0,2 % (v 2016 je bila za 4,6 % nižja kot v 2015). Njihova vrednost je bila 4.979
milijonov EUR. Višja kot v 2016 je bila v večini dejavnosti.20)

20)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7850
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Novi podatki s področja raziskovalno-razvojne dejavnosti

SURS je s prenovo raziskovanja Raziskovalno-razvojna
dejavnost pri izvajalcih uvedel – skladno s Fraskatskim
priročnikom 2015 – enoten (prenovljen) vprašalnik, pa
tudi nekatere metodološke spremembe, zato podatki za

leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za leta pred
tem. SURS je podatke za leto 2017 pripravil na novo in
jih objavil.

Po začasnih podatkih je Slovenija v letu 2017 za RRD
porabila 801,1 milijona EUR ali 1,9 % BDP21).

21)

Glej Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2017, 8. 11. 2018, Prva objava. Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7765
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Priprave na izvedbo večletnih raziskovanj s področja turizma

V letu 2018 je SURS začel intenzivne priprave na
izvedbo dveh večletnih raziskovanj, in sicer Tuji
turisti in Tuji potniki. Rezultati obeh omenjenih
raziskovanj zagotavljajo zelo iskane osnovne
podatke o tujih turistih in tujih potnikih, o značilnostih
njihovega obiska (in bivanja) v Sloveniji, prihoda v
Slovenijo ter o tem, koliko denarja so porabili med
bivanjem v Sloveniji in za kaj (višina izdatkov).
Podatki o izdatkih so zelo pomembni zlasti za izračun
dodane vrednosti turizma v gospodarstvu Slovenije.

SURS je med izvajanjem prenove statističnega
raziskovanja Prihodi in prenočitve turistov in
med intenzivnimi pripravami na prenovo in izvedbo
statističnih raziskovanj Tuji turisti in Tuji potniki v
letu 2018 tesno sodeloval s STO in BS. Obe instituciji
sta namreč med večjimi uporabnicami statističnih
podatkov s področja turizma. SURS na področju
statistike turizma ves čas tesno sodeluje tudi z
MGRT, ki je tudi pomemben uporabnik podatkov o
turizmu.
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Statistike o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT)
V raziskovanju Uporaba IKT v gospodinjstvih in pri
posameznikih, izvedenem v letu 2018, je bil glavni
poudarek na kazalnikih uporabe IKT pri delu in na vplivu
digitalizacije na delovne aktivnosti. Ob načrtovanju tega
statističnega raziskovanja je SURS sodeloval z vsemi
večjimi uporabniki teh podatkov. Zlasti intenzivno se je
o potrebah po podatkih posvetoval s FDV (s Centrom za
družboslovno informatiko) in z MJU.
Pri raziskovanju Uporaba IKT v podjetjih je bil v letu 2018
poudarek na kazalnikih uporabe naprednejših digitalnih

tehnologij (npr. analize masovnih podatkov, 3D-tiskanja
in robotov). To raziskovanje je bilo tudi v letu 2018 eden
glavnih podatkovnih virov o obsegu spletne prodaje v
podjetjih, bodisi prek lastne spletne strani ali prek e-tržnic.
Statistično spremljanje digitalne ekonomije in stopnje
digitalizacije v podjetjih prinaša velike razvojne
izzive. Svoj razmislek k razpravi o nadaljnjem razvoju
na tem področju je prispeval tudi SURS. Sooblikoval
je tudi metodološke rešitve za spremljanje obsega
sodelovalnega gospodarstva.

Razvoj IKT omogoča, da delo opravljamo namesto na običajnem delovnem mestu tudi od doma.
V zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) je delo najmanj enkrat opravilo od doma (na podlagi
ustnega ali pisnega dogovora) 37 % zaposlenih in samozaposlenih. 14 % jih je delalo od doma
vsak dan ali skoraj vsak dan, 12 % vsaj enkrat na teden in 11 % manjkrat kot enkrat na teden.
97 % zaposlenih in samozaposlenih od tistih, ki so delo opravljali od doma, je pri tem uporabljalo
internet.
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Prvič objavljeni podatki o dnevni mobilnosti potnikov in
o voznih kilometrih
SURS je v letu 2018 izvedel raziskovanje Dnevna
mobilnost prebivalcev Slovenije in izračunal prometno
delo – vozne kilometre.
Začasne podatke iz tega raziskovanja je objavil
septembra 2018, končne in podrobnejše pa bo objavil22)
junija 2019. Raziskovanje o dnevni mobilnosti potnikov
je bilo prvo tovrstno raziskovanje, ki ga je izvedel SURS.
Rezultati se bodo med drugim uporabili za načrtovanje
razvoja mobilnosti prebivalcev in prevozne infrastrukture,
pa tudi za ocenjevanje vplivov prometa na okolje.

22)
23)

Začasne podatke o opravljenih voznih kilometrih
cestnih motornih vozil, registriranih v Sloveniji, in
podatke o voznih kilometrih, opravljenih na ozemlju
Slovenije, za leti 2015 in 2016 je SURS objavil23) maja
2018. Število voznih kilometrov je bilo izračunano
na podlagi podatkov o prevoženih kilometrih iz
avtomobilskih števcev iz Matičnega registra vozil
in listin, iz podatkov o prometnem delu Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo in iz različnih
drugih podatkovnih virov.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7596
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7297
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Kmetijstvo, okolje in naravni viri
Večletna raziskovanja
s področja kmetijstva in
ribištva

Razvoj bilance za izbrane
vrste žit ter nove bilance
za oljnice

V prvi polovici leta 2018 je SURS statistično obdeloval
podatke, pridobljene v Popisu sadovnjakov 2017,
statističnem raziskovanju, ki poteka vsakih pet let;
podatke je objavil maja 2018. Celo leto je izvajal tudi
zahtevno večletno raziskovanje Raba pesticidov v
kmetijstvu, katerega rezultati bodo objavljeni v prvi
polovici leta 2019. Jeseni 2018 je izvedel telefonsko
zbiranje podatkov v okviru dveletnega raziskovanja
Poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah na
družinskih kmetijah. Rezultati tega raziskovanja bodo
objavljeni jeseni 2019. V letu 2018 je SURS prvič
pripravil tudi poročilo o kakovosti podatkov za področje
ekonomskih računov za kmetijstvo.

SURS je v letu 2018 začel pripravljati bilanco za
izbrane vrste žit (za navadno in trdo pšenico, ječmen
ter koruzo za zrnje) ter bilanco za oljnice za koledarski
leti 2017 in 2018. V letu 2018 je tako razvil in modelno
pripravil prvi bilanci za koledarsko leto 2017. To delo
bo nadaljeval tudi v letu 2019, podatke pa bo objavil po
končanem projektu.

Dobro sodelovanje med SURS in drugimi institucijami
na področju podatkov o kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu se je nadaljevalo tudi v letu 2018. Sodelovanje
z MKGP je potekalo predvsem v okviru Komisije za
vodenje knjigovodstva na kmetijah (FADN), na področju
statističnih podatkov o ribištvu in akvakulturi, na
področju ekološkega kmetovanja ter v okviru priprav na
popis kmetijstva 2020.

Povprečna letna cena za hektar njiv je v Sloveniji
v letu 2017 znašala 16.875,87 evra na hektar, za
hektar trajnih travnikov in pašnikov pa 17.012,28
evra. Povprečna letna zakupnina za njive ter trajne
Povprečna letna cena za hektar njiv je v Sloveniji v letu 2017 znašala
16.875,87
evra,
za pa je znašala 133,67 evra
travnike
in pašnike
skupaj
hektar trajnih travnikov in pašnikov pa 17.012,28 evra. Povprečna
letna
zakupnina
za
27)
za hektar.
njive ter trajne travnike in pašnike skupaj pa je znašala 133,67 evra za hektar.24)

24)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7612
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Posodabljanje časovnih vrst in nadaljnji razvoj
okoljsko-ekonomskih računov

V letu 2018 je SURS poskrbel predvsem za revidiranje
in izpopolnitev že objavljenih podatkov s področja
okoljsko-ekonomskih računov. Tako je ob pripravi
podatkov za novo časovno točko revidiral tudi podatke
v računih emisij v zrak za obdobje 2008–2015 ter
pri računih fizičnega pretoka energije za obdobje
2012–2015. V podatkih za leto 2016 posebej izstopa
povečanje količine emisij večine toplogrednih plinov;
emisije ogljikovega dioksida so se na primer povečale
za 3,8 %.
Nadaljeval se je tudi razvoj na področju gozdnih računov.
Objavljeni so bili metodološko nadgrajeni podatki iz
sistema gozdnih računov za obdobje 2012–2017.
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Nadgradnja na področju podatkov o odpadni hrani

SURS je v letu 2018 izvajal pilotni projekt o statistiki
odpadne hrane. V okviru te naloge je dopolnil in
nadgradil metodologijo za statistično spremljanje količin
odpadne hrane, ki jo povzročijo prebivalci Slovenije, in
metodologijo za spremljanje ravnanja z odpadno hrano.
S tem je izboljšal kakovost podatkov o odpadni hrani na
nacionalni ravni ter pripravil časovno vrsto primerljivih
podatkov za obdobje 2013–2017 in podlago za redno
zbiranje teh podatkov v prihodnosti.

Koliko hrane zavržemo?
V 2017 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 64 kg hrane ali 4 % manj kot v 2016, ko je
zavrgel povprečno 67 kg hrane, in hkrati 11 % več kot v 2013, ko je zavrgel povprečno 57 kg hrane.
Od skoraj 131.800 ton odpadne hrane – toliko smo je namreč povzročili v Sloveniji v 2017 – je
bilo po oceni 38 % užitnega dela, ki bi ga lahko z ozaveščanjem in pravilnim odnosom do hrane
zmanjšali ali preprečili. 62 % odpadne hrane so bili neužitni deli, npr. kosti, koščice, olupki,
jajčne lupine, lupine, luščine, ki se jim večinoma ne da izogniti.25)

25)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7826
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Dopolnitve na področju
energetskih statistik

Podatki o cenah električne
energije in zemeljskega plina
na voljo tudi na letni ravni

Raziskovanja o trgovini z naftnimi proizvodi je SURS
v letu 2018 dopolnil z zbiranjem podatkov o porabi
biogoriv v prometu. Za motorni bencin in dizelsko gorivo
je dodal tri dodatne pojavne oblike za biokomponente v
fosilnih gorivih. Zbiranje podatkov po novih merilih se je
začelo na začetku leta 2019.

V letu 2018 je SURS v okviru raziskovanj o cenah
električne energije in zemeljskega plina poleg
četrtletnih in polletnih podatkov pripravil in objavil tudi
podatke na letni ravni. Podatki na letni ravni so na voljo
za časovno vrsto od leta 2016 dalje. V letu 2018 je SURS
prenehal objavljati podatke o cenah toplotne energije,
ker so ti na voljo na spletnih straneh dobaviteljev toplote
in Agencije za energijo.

V letu 2018 je SURS začel izvajati tudi pilotni projekt o
porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov
v industriji. Cilj projekta je zagotoviti podatke o porabi
energije po namenih porabe.
Tudi na področju disagregacije končne rabe energije
v storitvenih dejavnostih in transportu poteka
intenziven razvoj, saj je še kar nekaj metodoloških dilem.
V naslednjih letih bo SURS vzpostavil metodologijo
priprave podatkov o rabi energije v posameznih
dejavnostih. Ti podatki so potrebni za načrtovanje
energetskih, podnebnih in drugih okoljskih politik.

Z 41 % je v gospodinjstvih prevladovala raba lesnih goriv, najbolj se je zmanjšala raba
kurilnega olja
Med energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 %, sledijo jim
poraba električne energije s 26 %, zemeljski plin s skoraj 11 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 %,
daljinska toplota s 7 %, energija okolja in utekočinjen naftni plin s po 3 % ter solarna energija
z 1 %. Glede na leto 2016 se je v gospodinjstvih med energenti najbolj zmanjšala raba ekstra
lahkega kurilnega olja, in sicer za 8 %. Povečala pa se je v največji meri raba energije iz okolja
(za 6 %).26)

26)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7722
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Komuniciranje in sodelovanje z uporabniki
Uporabniki zadovoljni
SURS je v letu 2018 izmeril splošno zadovoljstvo
uporabnikov statističnih podatkov in storitev s SURS.
Celostnega merjenja zadovoljstva do sedaj še ni
vzpostavil, spremljal ga je namreč le parcialno,
spremljanje splošnega zadovoljstva pa namerava
nadgraditi. V prihodnje bo ta vprašanja v enaki obliki
zastavljal v vseh anketah, v katerih bo meril zadovoljstvo
s produkti, storitvami in ustanovo. Sicer pa so rezultati
pokazali, da so bili anketiranci na splošno zadovoljni s
SURS. Na 10-stopenjski lestvici so splošno zadovoljstvo
s SURS ocenili s povprečno oceno 7,5. V letu 2010 je
bila ta ocena za malenkost višja (7,6). Večina vprašanih
(66 %) je odgovorila, da uporablja podatke SURS že več
kot 5 let.

Podatke smo izkazovali po
različnih informacijskih poteh
SURS je v letu 2018 izdal na spletni strani stat.si kar 703
statistične objave, prve, priložnostne in druge, vse tudi
v angleškem jeziku. Izšle so tudi tri nove izdaje tiskanih
publikacij: Statopis, Regije v številkah in Boljši, slabši,
povprečni. Našteli so skoraj 3 milijone ogledov in več
kot 170.000 uporabnikov podatkovne baze SI-STAT, v
kateri je uporabnikom na voljo skoraj 3.300 dvojezičnih
tabel.
Priložnostne objave izhajajo ob aktualnih dogodkih,
posebnih spominskih dneh, praznikih ali drugih posebnih
priložnostih. Nekaj odmevnejši, izdanih v letu 2018:

27)
28)
29)
30)
31)
32)

Proti koncu decembra je izšla objava z naslovom Pri
prednovoletnih nakupih smo čedalje bolj razsipni27) (v
njej so bili podrobneje predstavljeni statistični podatki
o decembrski prodaji v Sloveniji, o uvozu izdelkov,
primernih za darila, in prazničnih izdelkov, o decembrski
potrošnji v gostinskih obratih ter o številu obiskovalcev
mestnih jeder v prazničnih dneh).
Februarja je izšla objava ob dnevu varne uporabe
interneta28), maja pa ob svetovnem dnevu
telekomunikacij in informacijske družbe29). Maja je izšla
tudi posebna objava ob mednarodnem dnevu gozdov30);
pripravljena je bila na podlagi svežih podatkov iz
statistike gozdarstva in je na zanimiv način opozorila
na klimatsko vlogo gozdov ter na njihov pomen pri
upravljanju naravnih virov v ruralnih območjih in na
vlogo dreves pri trajnostnem razvoju mest oz. širših
urbanih območij.
V objavi ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov je
bil poudarek na nevarnih odpadkih31). Podatki o odpadni
plastiki pa so bili predmet posebnih objav ob svetovnem
dnevu varstva okolja in svetovnem dnevu zemlje.
V nekoliko daljši objavi ob dnevu državnosti, 25.
juniju, je predstavil statistične podatke, ki zgovorno
opisujejo spremembe, ki jih je v skoraj tridesetih letih
samostojnosti doživela Slovenija na gospodarskem,
okoljskem in demografskem področju.32)
Tudi NIJZ je v letu 2018 pripravil več publikacij. V njih
je skušal na različne načine osvetliti neenakosti v
zdravju in v dostopnosti do zdravstvenega sistema. V
aprilu 2018 je izdal publikacijo Neenakosti v zdravju v
Sloveniji v času ekonomske krize, v kateri so prikazani
ključni zdravstveni kazalniki glede na doseženo
izobrazbo ali druge socialno-ekonomske kategorije.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7808
Glej Dan Varne uporabe interneta, 16. februar 2018, Posebna objava. Dostopna na:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7222 (prevzeto 7. 2. 2019).
Glej Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, 11. maja 2018, Posebna objava. Dostopna na:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7401 (prevzeto 7. 2. 2019).
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7303
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7787
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7496

LPSR  34

V publikacijah Zdravje v občini33) in Zdravje v regiji34)
je želel prikazati, kako različno je zdravstveno stanje
prebivalcev Slovenije ter kako neenaki so prebivalci
Slovenije pri dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Zdravje v občini je naslov letnih publikacij na ravni
občin, ki so v letu 2018 izšle že tretje leto zapored in
so pri občinah naletele na izjemno pozitivne odzive.
Publikacijo Zdravje v regiji pa je NIJZ jeseni 2018 izdal
prvič – z namenom prikazati regionalne podatke o
sistemu zdravstvenega varstva.
SURS je v 2018 začel prenavljati podatkovno bazo
SiStat. Prenovljena podatkovna baza bo uporabnikom
omogočala boljšo navigacijo in iskalnik, lažji preklop med
slovensko in angleško različico, večji nabor formatov
za prenos podatkov, dostop prek API-jev, poenoteno
strukturo področij s stranjo stat.si, najbolj iskane tabele
bodo izpostavljene, svež bo seveda tudi zunanji videz
podatkovne baze. Pri prenovi podatkovne baze SiStat
je SURS upošteval tudi izsledke ankete o spremljanju
zadovoljstva uporabnikov. Ti so sicer pokazali, da
so uporabniki s podatkovno bazo SiStat na splošno
zadovoljni. Svoje zadovoljstvo s podatkovno bazo
SiStat so namreč (na 10-stopenjski lestvici) ocenili s
povprečno oceno 7,44. Del podatkovne baze SiStat,
in sicer za objavljanje podatkov iz zunanje trgovine, je
SURS deloma že posodobil, vendar je objavljanje teh
podatkov trenutno še v fazi testiranja.
Tudi za BS so spletne strani osrednje mesto za ponudbo
in diseminacijo statističnih podatkov javnosti. Na njih so
med drugim dostopni podatki, objavljeni po posebnem
statističnem standardu (SDDS), določeni podatki iz
prvih objav, časovne vrste podatkov in publikacije.
Zaradi posebne vloge BS so posebej pomembni
podatki o obrestnih merah ter o deviznih tečajih. Med
statističnimi publikacijami, ki jih BS že več let ne tiska,
izstopajo mesečni Bilten v slovenščini in angleščini ter
letni dvojezični Finančni računi in Neposredne naložbe.
V letu 2018 se je začela nadgradnja statistične spletne
strani BS, ki še ni zaključena.

33)
34)

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zdravje_obcin_infografika_2018_pop.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zdravje_v_regiji_2018.pdf
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Družbeni mediji – smo tam, kjer so uporabniki
Uporabniki se pri iskanju podatkov in informacij
‘priklikajo’ na spletno stran stat.si, SURS pa se prilagaja
razvijajoči se digitalni družbi in uporabnike išče in je
navzoč na platformah, kjer se ti zadržujejo. Tako je tudi v
letu 2018 objavljal sporočila in komuniciral z uporabniki
na družbenih omrežjih, in sicer na @StatSlovenija in @
StatSlovenia na Twitterju in Facebooku. Objavil je 1.092
slovenskih tvitov in 161 sporočil na Facebooku. Konec
leta 2018 je imel približno 4.600 sledilcev na svojem
slovenskem profilu na Twitterju, 6.500 na angleškem
(na obeh skupaj približno 20 % več kot leto prej) ter
1.200 sledilcev na svoji strani na Facebooku (približno
300 % več kot leto prej).

35)
36)
37)
38)

Tudi NIJZ promovira svoje aktualne aktivnosti
prek družbenih omrežij z objavami na Twitterju35),
Facebooku36), kanalu YouTub37) ter navzkrižno s
promocijo tradicionalnih dogodkov (izid publikacij, objave
podatkov, dogodkov, aktivnosti) prek že omenjenih
spletnih medijev, s pomočjo katerih se informacije
hitro širijo in dosežejo širok krog uporabnikov. Večjo
prepoznavnost in zanimanje za podatke dosegajo
z različnimi vizualizacijami in infografikami. Poleg
družbenih omrežij se za obveščanje uporabnikov vse
bolj uveljavljajo tudi brezplačne elektronske novice
eNIJZ38).

NIJZ Twitter: https://twitter.com/NIJZ_pr
NIJZ Facebook: https://www.facebook.com/Nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje-NIJZ-523616787816640
NIJZ You Tube: https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q
eNIJZ: http://www.nijz.si/sl/enijz-0
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Evropske statistične igre –
mladi so naša prihodnost

Junaki Slovenije – igrifikacija39)
državne statistike

Ena pomembnih nalog državnih statistikov je, da
podatke in informacije predstavljajo javnosti tako, da jih
ta pravilno razume in tako tudi uporablja. Gre za t. i.
statistično pismenost, ki jo pri uporabnikih tudi aktivno
širijo, dvigajo, izboljšujejo, zlasti z izobraževanji. Mlade,
svoje bodoče uporabnike, so v 2018 navduševali za
statistiko tudi z Evropskimi statističnimi igrami. Glavni
cilji teh iger so spodbujanje radovednost in zanimanja
za statistiko med dijaki, spodbujanje učiteljev, da za
poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za
ta namen uporabijo realne podatke ter iščejo priložnosti
za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg
tega je eden pomembnejših ciljev pokazati dijakom in
učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko
kot univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in
sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. V slovenskem
delu tekmovanja je sodelovalo 400 dijakov v 141 ekipah.
Finalisti slovenskega dela so se uvrstili v evropski finale.
Tam so morali pripraviti videoposnetek o tem, zakaj je
uradna statistika pomembna v današnjih družbah.
Slovenske ekipe so bile odlične. Ekipa JML s kranjske
gimnazije se je uvrstila na 2. mesto v kategoriji 1. in 2.
letnikov.

Z mobilno izobraževalno igro z naslovom Junaki
Slovenije – večigralski kviz je SURS izkoristil razvojne
priložnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije
in interneta in statistiko približal tako mladim kot tudi
drugim uporabnikom. Mobilna igra z elementi igrifikacije
je nov način izkazovanja in promocije podatkov
državne statistike. V kvizu, ki je vsebinsko gonilo
igre, so prepletli podatke uradne statistike s splošnimi
podatki o Sloveniji in s tako kombinacijo popularizirali
statistiko med širšo javnostjo. Za večjo angažiranost
igralcev so v igro vključili igralne elemente, značilne
za sodobne igre (lestvica, dosežki, razvojne točke,
dnevne nagrade). Z aktivno promocijo v medijih in
na družbenih omrežjih so v prvem tednu obstoja igre
aktivirali približno 7.000 igralcev, kar je zelo lep uspeh
za slovenske razmere.

Tudi BS je v letu 2018 poskrbela za izobraževanje
mladih. Na izobraževalnih dnevih, ki jih je organizirala
za srednješolce, je predstavila statistično delo BS.

39)

Igrifikacija (angleško gamification) pomeni uporabo načinov razmišljanja v igri in mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu z namenom
aktivnega sodelovanja igralca v reševanju določenega problema in povečanju igralčevega prispevka.
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Razbijajo stereotipne
predstave o suhoparni
statistiki

Veliko zanimanje
za Statistični dan 2018

SURS se je v 2018 javnosti predstavil na konferenci
SIRIKT (Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT),
na sejmu Feel the Future, na Slovenskem knjižnem
sejmu, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na
Statističnem dnevu. Predstavniki zaposlenih na SURS
so ob stojnicah, obloženih s promocijskim gradivom,
mimoidočim obiskovalcem pojasnjevali, kakšne vrste
ustanova je SURS, kaj dela državna statistika, kako dela,
zakaj je pomembna in za kaj vse so uporabni rezultati
njihovega dela, kakšne proizvode in storitve pripravljajo,
kakšna je njihova uporabna vrednost. Pojasnjevali so
jim tudi, zakaj je pomembno, da izpolnjujejo SURSove ankete, da vsak njihov odgovor šteje in pomembno
prispeva h kakovosti končnih rezultatov. Taki dogodki so
priložnost, da pridejo zaposleni na SURS neposredno v
stik z uporabniki, od njih dobijo povratne informacije, ki
jih lahko širijo naprej med svoje sodelavce.

Tradicionalno statistično posvetovanje, 27. po vrsti, je
bilo 23. januarja 2018 v Kongresnem centru Brdo pri
Kranju. Tokratna tema Moč podatkov40) je pritegnila kar
450 udeležencev iz Slovenije in tujine. Iskali so odgovore
na naslednja vprašanja: Ali so SURS-ovi podatki bolj
verodostojni od drugih? Kako drugi gledajo na SURSove podatke? Kakšna je vloga medijev pri objavljanju
SURS-ovih podatkov?

40)

Moč podatkov
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Strokovna posvetovalna
telesa
Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet
Republike Slovenije, ki je strokovno metodološko
posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja
državne statistike. Za posamezna področja državne
statistike so pri SURS-u oblikovani tudi statistični sosveti.
V letu 2018 jih je bilo 20. Člani Statističnega sveta in
statističnih sosvetov so predstavniki najpomembnejših
uporabnikov in dajalcev podatkov. Statistični svet RS
se je v letu 2018 sestal trikrat in obravnaval temeljne
dokumente državne statistike (LPSR ter poročila o

izvajanju programov). Sej statističnih sosvetov pa je bilo
7.
Eno izmed strokovnih posvetovalnih teles, ki delujejo
na SURS, je tudi Metodološki svet. Ustanovljen je bil z
namenom, da bi dodatno skrbel za kakovost statističnih
izdelkov. Sestavlja ga skupina strokovnjakov s področja
statistične metodologije, ki jih imenuje predstojnik
Statističnega urada za obdobje treh let. V letu 2018 je
podal predloge za revizijo treh statističnih raziskovanj.
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2. PODATKOVNI VIRI

Podatkovni viri so vhod v statistični proces in zato nujno potrebni za pripravo
statističnih podatkov in storitev. Slovenska državna statistika jih pridobiva
neposredno in posredno: neposredno pri prebivalcih in poslovnih subjektih,
posredno pa iz že obstoječih evidenc in zbirk podatkov.
Cilji SPSR 2018–2022:
◊ Do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov
◊ Sooblikovanje administrativnih zbirk
◊ Izkoriščanje priložnosti uporabe masovnih podatkov
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Učinkovito zbiranje podatkov
SURS si vseskozi prizadeva za učinkovito zbiranje
podatkov. Da bi poročevalskim enotam kar najbolj
zmanjšal breme poročanja, je za spremljanje njihovih
dejanskih obremenitev v letu 2017 uvedel tehnično
rešitev, ki omogoča podrobno analiziranje vključenosti
poslovnih subjektov v statistična raziskovanja z vidika
časa in stroškov, ki nastanejo pri tem. Zadnji podatki, ki
se nanašajo na leto 2017, kažejo, da so se podatki zbirali
neposredno pri poslovnih subjektih v 78 statističnih
raziskovanjih. Obenem za bolj prijazno poročanje širi
tudi možnosti elektronskega sporočanja podatkov.
Bremena poročanja so največja na področju statistike
mednarodne menjave blaga. Tu se je nadaljeval večletni
projekt modernizacije Intrastata, pri čemer je bilo v
letu 2018 v ospredju dokončanje zakonodaje. V okviru
paketa zmanjševanja administrativnih bremen je SURS
proučil možnost, da bi se opustilo zbiranje podatkov
za neobvezne spremenljivke. Odločeno je bilo, da bo
zbiranje teh podatkov ostalo za podjetja nad posebnim
pragom. Je pa SURS nekoliko zvišal pragove za
sporočanje podatkov o menjavi blaga s članicami in s
tem razbremenil predvsem mala podjetja.

zbiranje podatkov prek spletne aplikacije eSTAT je
bilo vzpostavljeno še za raziskovanje Raziskovalnorazvojna dejavnost pri izvajalcih.
SURS postopoma uvaja spletno anketiranje tudi v
anketiranje oseb in gospodinjstev, saj je elektronsko
posredovanje podatkov postalo eden izmed standardnih
načinov zbiranja podatkov tudi na tem področju. V letu
2018 je uvedel spletno anketiranje v letno raziskovanje
Uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih.
V raziskovanje vključenim posameznikom je bilo s
tem omogočeno, da izpolnijo vprašalnik kadarkoli in
kjerkoli. Posamezniki, ki iz različnih razlogov niso mogli
izpolniti spletnega vprašalnika (ker npr. niso uporabljali
interneta), so bili, da bi bila zagotovljena kar najvišja
kakovost podatkov, anketirani osebno na terenu.

SURS je v letu 2017 samostojno izvedel 70 raziskovanj.
Zbiranje podatkov za preostalih 6 raziskovanj je
potekalo prek drugih organizacij: AJPES (6), FURS (1)
in ARSO (1). Opazovanih enot, ki so sodelovale vsaj v
enem raziskovanju SURS, je bilo 88.774, kar je za 7 %
več kot v letu 2016. Število poslovnih subjektov pa se je
povečalo na 75.139, kar je 11,5 % več kot v letu 2016.
Skupen čas poročanja za vsa raziskovanja, izražen v
enoti človek-leto, je bilo 222,5, kar je 4,8 enote človekleto več kot v letu 2016. Skupni stroški, ki so jih imeli
poslovni subjekti, pa so znašali 5,32 mio EUR, kar je
0.22 mio več kot v letu 2016.
Poslovni subjekti so podatke po elektronski poti (sem
se šteje poročanje prek eSTAT ter poročanje AJPES in
FURS) lahko sporočali za 26 raziskovanj ali za 930.071
vprašalnikov, kar je 93.8 % vseh vprašalnikov. Če se
upoštevajo samo raziskovanja, ki so se izvajala na
SURS, se je ta delež povečal z 62 % na 72 %. Prek
eSTAT so poslovni subjekti lahko poročali v letu 2017 za
19 raziskovanj.
Tudi na področju statistike industrije je bilo v
raziskovanje Industrijska proizvodnja (IND/L) v letu 2018
vpeljano elektronsko zbiranje podatkov. Elektronsko
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Prehod na nove administrativne vire
SURS tudi nenehno spremlja obstoječe in nove
administrativne vire podatkov ter analizira kakovost
njihovih podatkov za statistično uporabo, saj tako
lahko znatno razbremeni poročevalce pri sporočanju
podatkov. Na številnih področjih že vrsto let uporablja
administrativne vire kot podatkovni vir za pripravo
statistik, nenehno pa išče tudi nove priložnosti. V letu
2018 je tako med drugim začel prevzemati podatke
iz administrativnih evidenc tudi na področju dividend,
paritet kupne moči, kadrov v izobraževanju, daljinskega
ogrevanja, energetike, voda, odpadkov in turizma.
V letu 2018 je SURS tako zadnjič izvedel raziskovanje
o dividendah in rezultate primerjal s podatki Centralne
klirinške depotne družbe (KDD), ki je po novem
zadolžena za izplačila dividend in razpolaga s potrebnimi
podatki. Analize rezultatov so pokazale, da podatki KDD
ustrezajo statističnim zahtevam, zato bo SURS z letom
2019 ukinil raziskovanje o dividendah. Podatke, ki so se
doslej pridobivali s tem raziskovanjem, bodo v prihodnje
nadomestili podatki KDD.
AJPES je vzpostavil Register nastanitvenih obratov
(RNO) in aplikacijo za sporočanje podatkov o gostih
ter o zasedenosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
eTurizem, in sicer 1. decembra 2017. Projekt
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vzpostavitve RNO in sistema za elektronsko sporočanje
podatkov eTurizem je za razbremenitev turističnega
gospodarstva pri sporočanju podatkov o prihodih
in prenočitvah gostov ter o zasedenosti turističnih
nastanitvenih zmogljivosti izjemnega pomena, saj po
novem izvajalci nastanitvene dejavnosti podatke o
gostih in o izvajanju dejavnosti v svojem nastanitvenem
obratu sporočajo le enkrat. Na AJPES sporočene
podatke pa uporabijo tako Policija kot SURS in občine.
Obenem pa je nov podatkovni vir SURS-u omogočil, da
je začel mesečne podatke o prihodih in prenočitvah
turistov objavljati za vse nastanitvene obrate – tudi za
tiste pod pragom 10 stalnih ležišč.
SURS je v letu 2018 še naprej proučeval, ali bi bilo
mogoče na področju statistike plač uporabiti podatke iz
obračuna davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega
razmerja (obrazec REK-1) in individualnega REK za
vse vrste dohodkov (obrazec iREK). Rezultati analiz so
pokazali, da obrazci iREK vsebujejo relativno primerljive
podatke za ključne kazalnike o plačah, vendar pa
ne vsebujejo vseh spremenljivk, ki jih SURS trenutno
uporablja v mesečnem raziskovanju Plače zaposlenih
pri pravnih osebah (ZAP/M).
Pri podatkih o zaposlenih v formalnem izobraževanju

(ti zajemajo kadre na predšolski, osnovnošolski,
srednješolski in terciarni ravni izobraževanja) je SURS
v letu 2018 v celoti prešel na uporabo administrativnih
virov in je potem tako prikazal podatke za dve šolski leti:
2016/2017 in 2017/2018.

podatkov iz administrativnega vira IS-Odpadki, ki ga
ureja Agencija RS za okolje, podatke o nastajanju
odpadkov pa je še vedno zbiral delno na terenu, delno
pa jih je prevzemal iz omenjenega administrativnega
vira.

Pri objavljanju podatkov iz statističnega poslovnega
registra je bil upoštevan dodaten administrativni vir
(davek od dobička pravnih oseb).

Tudi pri pridobivanju podatkov na področju statistik
voda je SURS v letu 2018 izvedel precejšnje premike:
podatke o odpadni vodi je začel prevzemati iz
administrativnega vira IJSVO, ki ga ureja MOP, hkrati
pa je opustil svoje redno zbiranje podatkov na terenu in
s tem razbremenil poročevalske enote.

SURS se je že v letu 2018 lotil tehničnih priprav za
popis kmetijstva 2020; za ta namen je v letu 2018 že
prenovil Statistični register kmetijskih gospodarstev
ter pripravil del tehničnega okolja za izvedbo popisa
kmetijstva. Velik poudarek je bil na iskanju novih
administrativnih in drugih virov podatkov, ki bi lahko
dodatno nadomestili neposredno zbiranje podatkov.
Priprave se nadaljujejo tudi v letu 2019.
Pri raziskovanju o zbiranju in obdelavi odpadkov
je SURS v letu 2018 v celoti prešel na prevzemanje

V letu 2018 je SURS okrepil sodelovanje z Agencijo
za energijo in začel od tem prevzemati podatke o
daljinskem ogrevanju. S tem se je obremenitev zaradi
poročanja zmanjšala za večino poslovnih subjektov,
ki izvajajo storitve daljinskega ogrevanja. Podatke
tistih subjektov, ki jih Agencija za energijo pri svojem
spremljanju ne zajame, pa bo SURS še vedno zbiral
neposredno.
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Potencial uporabe masovnih podatkov
SURS je tudi v letu 2018 izvajal aktivnosti, katerih cilj je
uvedba uporabe masovnih podatkov v redni statistični
proces. Proučuje rezultate in raziskuje področja, kjer
bi masovni podatki lahko služili kot podatkovni vir, npr.
daljinsko zaznavanje, finančne transakcije, prosta
delovna mesta, paritete kupnih moči. Raziskuje tudi
možnosti uporabe masovnih podatkov za oceno števila
tujih turistov in tujih potnikov, zato se je v letu 2018 že lotil
priprav za prevzemanje agregiranih podatkov operaterjev
mobilne telefonije. Prevzemal jih bo od AKOS.
Po uspešno zaključenem projektu posodobitve statistike
cen je SURS v 2018 začel indekse cen življenjskih
potrebščin in harmonizirane indekse cen življenjskih
potrebščin računati in objavljati na osnovi nove
metodologije, po kateri se gibanje cen za hrano, pijačo
in tobak prikazuje izključno na podlagi podatkov iz
podatkovnih baz trgovcev. Posodabljanje se je na področju
zbiranja podatkov, obdelave podatkov in optimizacije
procesov nadaljevalo tudi v letu 2018. Vzpostavljen je bil
nov projekt Spletno strganje cen, ki bo trajal do pomladi
2020. Cilj projekta je nadgradnja metodologije za izračun
gibanja cen računalniške opreme (viri, metode, orodja) ter
zamenjava ročnega zbiranja podatkov o cenah letalskih
prevozov in počitniških paketov s spletnim strganjem.
Pri paritetah kupne moči je SURS za cenitev izdelkov
in storitev končne potrošnje prvič uporabil podatke iz
podatkovnih baz trgovcev. Slovenija je bila tako ena
od sedmih držav, ki so začele nove podatkovne vire
uporabljati tudi na tem področju.
Pri zgodnjem napovedovanju ekonomskih kazalnikov
je SURS preverjal možnost uporabe podatkov iz
avtomatskih števcev prometa na slovenskih cestah za
vključitev v model napovedovanja.
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SURS je testiral tudi strganje podatkov o prostih
delovnih mestih s spletnih strani zaposlitvenih portalov
in podjetij. Delo se nadaljuje, cilj projekta pa je ugotoviti,
ali bi bilo mogoče uporabiti postrgane podatke o prostih
delovnih mestih za oceno števila prostih delovnih mest in
za dopolnitev kodirnega seznama SKP 08.
Tudi pri pripravi proizvajalčevih indeksov, predvsem na
področju zbiranja in vzorčenja, se je v 2018 po uvedbi
e-poročanja v 2017 nadaljevalo uvajanje novosti. Ročno
zbiranje nekaterih podatkov se bo skušalo nadomestiti
s spletnim strganjem, kakovost indeksov pa se bo
izboljšala s širitvijo zajema tako pri indeksu cen storitev
pri proizvajalcih (dodajanje novih dejavnosti) kot tudi pri
indeksu cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
(izboljšava obstoječega vzorca).
Na področju kmetijskih statistik je v letu 2018 potekalo
več aktivnosti, namenjenih izboljšavam statističnega
procesa. Poudarek je bil na analizi potenciala podatkov
daljinskega zaznavanja. Namen tega projekta je
izkoristiti priložnosti uporabe masovnih podatkov ter
proučiti najsodobnejše metode daljinskega zaznavanja in
potencial uporabe teh podatkov (posnetkov zemeljskega
površja) za namen nacionalnih statistik.
V družbah, v katerih se elektronsko plačevanje pojavlja
kot alternativa gotovinskemu in v katerih internet
omogoča lažje trgovanje, so podatki o finančnih
transakcijah velik potencial za obogatitev statistik.
Elektronska plačila z debetnimi ali kreditnimi karticami
namreč puščajo elektronsko sled, ki bi jo bilo mogoče
izkoristiti kot dodaten vir informacij za dopolnitev
statističnih podatkov. Na osnovi analize teh podatkov
namerava SURS prepoznati področja, tako na ravni
poslovnih subjektov kot posameznikov, na katerih bi bili
ti podatki lahko uporabni.

3. ZMOGLJIVOSTI

Zmogljivosti zajemajo posamezne infrastrukturne elemente delovanja: kadrovske
in finančne vire, statistične procese, organizacijo ter informacijsko infrastrukturo in
tehnologijo.
CILJI SPSR 2018–2022:
◊ Optimizirani in moderni statistični procesi
◊ Zavezanost kakovosti in informacijski varnosti
◊ Profesionalni zaposleni
◊ Ekonomsko učinkovito izvajanje dejavnosti
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Optimizacija in posodabljanje statističnih
procesov
Izvajalci državne statistike nenehno optimiziramo in
posodabljamo postopke zbiranja podatkov, statistične
obdelave in izkazovanja statističnih podatkov. SURS je
na področju zbiranja podatkov v letu 2018 prenavljal
aplikacijo za elektronsko sporočanje podatkov. Razvijal
je aplikacijo za spletno strganje cen ter aplikacijo za
spletno zbiranje podatkov o porabi časa ter podatkov o
zasebni varnosti. Uvajal je nove postopke za urejanje
podatkov, agregacije, tabelacije in statistične zaščite,
informacijske rešitve za prevajanje na statistični
identifikator ter vzpostavljal nove baze podatkov. V letu
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2018 je v celoti prenovil številna raziskovanja, s katerimi
je uvedel sodobne metodološke rešitve ter najnovejše
inovativne tehnologije. Informacijska tehnologija je
sestavni del izvajanja raziskovanj. Seveda pa je SURS
usmerjen v iskanje generičnih rešitev, ki so temelj
za izvajanje množice raziskovanj in projektov. Brez
metodološke in informacijske podpore izvedba letnega
programa ne bi bila mogoča. V nadaljevanju so na
kratko predstavljeni določeni vidiki razvojnega dela v
preteklem letu.

Prenova spletnih mest
za sporočanje podatkov

Spletna aplikacija
za raziskovanje o porabi časa

V letu 2018 se je začela izvajati obsežna vsebinska in
tehnološka prenova sistema INTRASTAT. V prvi fazi
je bila prenovljena spletna aplikacija za sporočanje
podatkov za INTRASTAT. Nadaljevala se je tudi
tehnološka prenova spletne aplikacije za sporočanje
podatkov iz poslovnih statističnih raziskovanj ESTAT. Za
potrebe povezovanja ESTAT in Blaise 5 so bili razviti
spletni servisi, ki omogočajo povezovanje vprašalnikov
iz obeh omenjenih aplikacij.

Za raziskovanje APČ je bila razvita progresivna spletna
aplikacija PWA. Aplikacija v obliki spletnega dnevnika
za beleženje porabe časa uporabnikom omogoča, da jo
uporabijo v brskalnikih svojih mobilnih naprav. Omogoča
shranjevanje podatkov brez povezave in uporabnika
opominja na vnos podatkov.

Spletno strganje podatkov
o cenah računalniške opreme

Nove informacijske rešitve za
prevzemanje administrativnih
zbirk podatkov

Aplikacija za spletno strganje podatkov v
odprtokodnem programu Python se je prilagodila in
nadgradila za strganje informacij o cenah računalniške
opreme. Pri razvoju aplikacije za strganje informacij o
cenah in specifikacijah proizvodov pri vsakem od 12
spletnih trgovcev je bilo uporabljeno skupno ogrodje.
Aplikacije so postavljene v načinu, ki omogoča zelo
hitro delovanje, in se izvajajo tedensko in avtomatsko.
Strganje se izvede le, če za to na posamezni domeni
obstaja dovoljenje, informacije o specifikacijah pa se
postrgajo samo ob pojavu novega izdelka. Postrgani
podatki so bili vključeni v redno obdelavo za izračun
indeksa cen življenjskih potrebščin.

Za prevzemanje podatkov prek spletnega servisa
po protokolu SOAP sta bili pripravljeni novi informacijski
rešitvi. Ti omogočata prevzemanje podatkov za potrebe
raziskovanja TU/M, ki jih nudi AJPES, ter prevzemanje
podatkov za potrebe raziskovanja ŠOL-DOTERC, ki jih
nudi MIZŠT. Pripravljena je bila tudi nova informacijska
rešitev za prevzem podatkov, ki jih nudi FURS, prek
spletnega servisa s tehnologijo REST. Rešitev omogoča
prevzemanje podatkov z obrazca iRek za obračun
davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
ter podatkov za potrebe SRDAP.
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Nove podatkovne baze
Za namen e-vodenja seznama administrativnih zbirk
podatkov je bila na strežniku SQL na novo razvita in
postavljena podatkovna baza. Razvita in postavljena
je bila baza podatkov iRek, ki omogoča shranjevanje
mesečnih stanj podatkov z obrazca za obračun davčnih
odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja, za
potrebe obdelave omenjenih podatkov pa je bilo razvito
in postavljeno tudi podatkovno skladišče. Na novo se
razvija in postavlja podatkovna baza SRDAP; ta že
omogoča pregled mesečnih stanj z uporabo poizvedb
SQL in tako vnaprejšnja priprava mesečnih stanj ni več
potrebna.

Avtomatsko osveževanje
podatkov in nadgradnja
aplikacije za prevajanje
Vzpostavljena sta bila proces in informacijska rešitev za
tedensko avtomatsko osveževanje prevajalne tabele
in vhodne baze Centralnega registra prebivalstva
(CRP), v kateri se osebni identifikatorji prevedejo v nov
statistični identifikator (SID). Z novimi funkcionalnostmi
pa je bila izdelana tudi nadgradnja aplikacije za
prevajanje v SID.
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Prenova podatkovne baze
SiStat in dotrajanih aplikacij
Na področju statistike zunanje trgovine je bil razvit
alternativen način objavljanja podatkov prek datotek
px, kjer naj bi bila skalabilnost s stališča sočasnih
dostopov boljša. Priprava podatkov poteka prek že
znanega sistema Px Web, vendar na novejši različici, ki
omogoča spletne storitve (RESTFUL api).
Poteka tudi prenova celotne podatkovne baze
SiStat, s čimer se uvaja zaledni sistem za nalaganje
in objavljanje datotek PX. Poleg tega se razvija
tudi zunanja aplikacija, ki bo omogočala dostop do
objavljenih datotek px, saj bo tako lažje zagotoviti za
mobilnike prijazen pregled. Del procesa prenove so
prav tako zaradi težjega vzdrževanja tudi nekatere
druge starejše aplikacije (ImenaRojstva, Klasius, Skp
ter Prebivalstvena piramida).

Novi postopki v statistiki
industrije
V okviru prenove raziskovanja statistike industrije
sta se začela tudi priprava postopkov za avtomatsko
urejanje in prehod na uporabo novega orodja za
izvajanje kontrole podatkov – SIRUP.

Sodelovanje v projektu
v okviru nacionalnih računov

Prenova raziskovanja
Raziskovalno-razvojna
dejavnost

Zaključil se je večletni projekt izdelave baze podatkov
nacionalnih računov, namenjene za pripravo podatkov
za poročanje Eurostatu in za nacionalne objave.
Zagotoviti je bilo treba tudi ustrezno strukturiranost
podatkov, usklajenost s standardi in validacijo.

Raziskovanje Raziskovalno-razvojna dejavnost pri
izvajalcih je bilo v letu 2018 prenovljeno. Z izvedbo
omenjenega raziskovanja v letu 2018 je bil vpeljan
nov elektronski vprašalnik, poleg tehničnih prilagoditev
statističnega procesa pa je bila v omenjeno raziskovanje
vpeljana tudi statistična zaščita podatkov.

Pilotno raziskovanje Osebna
varnost v zasebnem okolju
Izvedeno je bilo pilotno raziskovanje o osebni varnosti,
katerega sestavni del je bil izredno obsežen in z
vidika prikaza vprašanj med anketiranjem, pa tudi z
vidika prikaza podatkov izredno zahteven vprašalnik
(upoštevanje spola in kombinacij dejanj storilca). Zato je
bila priprava tako spletnega (WEB) kot tudi vprašalnika
za osebno anketiranje (CAPI) velik izziv, prav tako tudi
razvoj in postavitev podatkovne baze.

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 prenova zbiranja podatkov o
izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Delo pri e-SZBO
je v obdobju 2015–2017 zastalo zaradi nezadostnih
finančnih sredstev, v letu 2018 pa se je nadaljevalo
z metodološkimi dopolnitvami ter z izborom pilotnih
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Ti bodo na začetku
leta 2019 zbrali testne podatke za nov način zbiranja.
S to prenovo bo NIJZ pridobil nove podatke zlasti na
področju patronažne nege in podrobnejše podatke o
zdravstveni dejavnosti na primarni in sekundarni ravni.
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Poenostavitev zbiranja
podatkov o poškodbah
pri delu in o bolniškem staležu

Razvojno delo na področju
anketne metodologije
zdravstvenih anket

NIJZ je v letu 2018 skupaj z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje razvijal informacijski rešitvi za
dve obstoječi zbirki podatkov, in sicer podatkov o
absentizmu ter podatkov o poškodbah pri delu. Gre
za poenostavitev zbiranja podatkov na enem mestu
za več namenov. Pri podatkih o poškodbah pri delu
pa je bil vključen tudi Inšpektorat Republike Slovenije
za delo. Zbiranja podatkov o poškodbah pri delu bo
po novem potekalo prek portala e-vem, medicinski
podatki o poškodbah pa bodo vneseni prek sistema
ZZZS pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. S tem bo
delodajalcem olajšano prijavljanje nezgod pri delu,
postopki bodo za poškodovance bolj transparentni,
NIJZ-ju pa bodo podatki hitreje na voljo.

NIJZ je nadaljeval razvojno delo na področju anketne
metodologije. Izvedel je kognitivno testiranje določenih
vprašanj iz Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in
drugih drogah. Izvedel je tudi kvalitativno testiranje
dveh modulov (izkušnje pacientov in pozitivno duševno
zdravje), ki se bosta potencialno uvrstila v prihodnje
valove izvedbe evropske zdravstvene ankete.
Kvantitativno testiranje omenjenih modulov pa bo
izvedel v okviru izvedbe Nacionalne raziskave o zdravju
in zdravstvenem varstvu 2019.
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Izboljšave v okviru statistik
kmetijstva

Izdatki za varstvo okolja in
odpadki

SURS je na področju kmetijskih statistik izpeljal v
letu 2018 več aktivnosti, namenjenih izboljšavam
statističnega procesa. Poudarek je bil na procesnotehnični posodobitvi ekonomskih računov za
kmetijstvo (ERK). Cilj projekta je procesno-tehnična
prenova raziskovanja ERK, s katero se bo zagotovila
večja transparentnost procesa izvajanja raziskovanja,
omogočila metodološka nadgradnja, optimiziralo
izvajanje rednih izračunov ter potrebnih revizij in proces
prilagodil zadnjim tehničnim standardom.

SURS je v letu 2018 začel revizijo raziskovanja o izdatkih
za varstvo okolja. Proučil je možnosti združitve z
drugim statističnim raziskovanjem in posodobil seznam
poročevalskih enot. V okviru revizije je vprašalnik o
izdatkih za varstvo okolja in vprašalnik o izdatkih za
varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja združil
v en vprašalnik, hkrati pa je vprašalnik še dopolnil tako,
da bo v prihodnje mogoče pridobiti z njim tudi podatke
za račune izdatkov za varstvo okolja.

Posodobitev statističnih
procesov v statističnih
raziskovanjih o vodah
SURS je v letu 2018 posodobil statistične procese
tudi v statističnem raziskovanju o izkoriščanju vode
v industriji. Izdelana je bila nova podatkovna baza,
uvedeni so bili avtomatski postopki urejanja, agregacije,
tabelacije in zaščite podatkov. Pri tem raziskovanju se je
testno izvedlo tudi selektivno ročno urejanje podatkov.
V letu 2018 so se začele aktivnosti za posodobitev
postopkov, potrebnih za izvedbo raziskovanja o pitni
vodi. Nadaljevale se bodo v letu 2019. Podatki se se
sicer že drugo leto prevzemali iz administrativnega
vira IJSVO (MOP). Hkrati s prevzemanjem podatkov v
2018 so se vzpostavili avtomatizirani statistični procesi
urejanja, agregacije, tabelacije in zaščite podatkov tudi
za raziskovanje o odpadni vodi.

V letu 2018 so potekale tudi intenzivne priprave na
opustitev zbiranja podatkov o nastalih odpadkih. Pripravila
se je metodologija preračuna na osnovi podatkov o
zbranih in obdelanih odpadkih. Vzporedno s tem so se
posodabljali tudi procesi obdelave podatkov o odpadkih.

Razvoj na področju
energetskih statistik
V okviru izvajanja pilotnega projekta o porabi energije,
goriv in izbranih naftnih proizvodov v industriji se
je v letu 2018 analiziral in razširil nabor poročevalskih
enot in začel vzpostavljati sistem avtomatskega
urejanja podatkov, vključno s selektivnim urejanjem.
SURS se je v letu 2018 lotil tudi priprav za zbiranje
podatkov o porabi energije in goriv v gospodinjstvih.
Ti podatki se bodo zbirali v drugi polovici leta 2019, in
sicer prek spleta, s spletno anketo. Gospodinjstva, ki ne
bodo odgovorila na spletni vprašalnik, bodo anketirana
osebno na terenu.
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Nadgradnja Statističnega
poslovnega registra
SURS je na začetku leta 2018 končal projekt uvajanja
funkcionalnosti statističnega poslovnega registra,
ki je hrbtenica vseh poslovnih statistik. V letu 2018 je
bila nadgrajena tudi interna aplikacija za statistični
poslovni register (SPRS.net). Ta zdaj omogoča lažjo
pripravo vzorcev in vzorčnih okvirov za raziskovanja, v
katera so kot opazovane enote vključene enote, ki so del
statističnega poslovnega registra.

Celostna prenova
Statističnega registra
delovno aktivnega
prebivalstva
SURS se je v letu 2018 lotil celostne prenove Statističnega
registra delovno aktivnega prebivalstva in z njim tesno
povezanega mesečnega raziskovanja o delovno
aktivnem prebivalstvu (DAK). Prenovil in izboljšal bo
standardne postopke obdelave podatkov. To delo se bo
nadaljevalo tudi v letu 2019.

Med delovno aktivnimi osebami je skoraj 10 % tujcev
Med delovno aktivnimi osebami je skoraj 10 % tujcev ali približno 87.700. Največ jih je iz Bosne
in Hercegovine (nekaj več kot 42.600), iz Srbije (nekaj manj kot 10.800), Hrvaške (nekaj manj
kot 7.500), s Kosova (nekaj več kot 7.100) in iz Severne Makedonije (nekaj več kot 6.000).42)

41)

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2018, 18. 12. 2018, Prva objava. Dostopno na: https://www.stat.si/statweb/News/Index/7851
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Kakovost in informacijska varnost
Upoštevanje načel Kodeksa
ravnanja evropske statistike
V letu 2018 je bila prevedena v slovenščino in
objavljena nova različica Kodeksa ravnanja evropske
statistike, skladna s spremembami angleške izdaje
Kodeksa iz leta 201742). Strokovni pregledi skladnosti
s Kodeksom ravnanja evropske statistike potekajo v
državah članicah približno vsakih pet let. V Evropskem
statističnem sistemu so se začele priprave na naslednji
krog strokovnih pregledov, ki bo predvidoma potekal
v letih 2020–2022. SURS je v letu 2018 sodeloval v
strokovni skupini, ki pripravlja posodobljen Okvir za
zagotavljanje kakovosti (QAF – Quality Assurance
Framework), ki ga je treba posodobiti skladno s
spremembami nove različice Kodeksa iz leta 2017.
Okvir za zagotavljanje kakovosti bo osnova za pripravo
metodologije za strokovne preglede.

Razvoj aplikacije
za upravljanje referenčnih
metapodatkov in kazalnikov
kakovosti (STATMIK)
Merjenje kakovosti statističnih podatkov, skladno
z opredeljenimi kazalniki kakovosti43), in objavljanje
metodoloških gradiv sta pomembni aktivnosti za
uvajanje izboljšav v statistični proces in doseganje
transparentnosti pri pripravi statističnih podatkov.
SURS je v letu 2018 še naprej razvijal aplikacije za
upravljanje referenčnih metapodatkov in kazalnikov
kakovosti, ki jo je poimenoval STATMIK (Statistični
metapodatki in kazalniki kakovosti). Aplikacija STATMIK
bo izboljšala pregled nad vrednostmi kazalnikov kakovosti
za statistična raziskovanja na SURS in omogočala
primerjavo vrednosti med leti oziroma med raziskovanji.
V aplikacijo so bile že prenesene vrednosti kazalnikov
kakovosti za posamezna statistična raziskovanja, sproti
pa se dopolnjuje z novimi vrednostmi.
Drug pomemben vidik aplikacije je, da bo omogočala
enostavnejšo in bolj standardizirano pripravo
metodoloških gradiv za uporabnike (metodološka
pojasnila in poročila o kakovosti). Osnovna ideja novega
pristopa je v tem, da je vsak metapodatek zapisan
(samo enkrat) v centralni metapodatkovni bazi, od koder
se potem prevzema in uporablja za različne namene
(t. i. pristop enkrat za večkrat).
Vsebinska prenova metodološka pojasnil je bila
izvedena v letu 2017, v 2018 je bila izvedena vsebinska
osvežitev poročil o kakovosti, ki bo implementirana
skupaj s pripravo metodoloških gradiv prek aplikacije
STATMIK. Testiranje priprave poročil o kakovosti v
aplikaciji STATMIK se je začelo konec leta 2018,
postopna implementacija pa je načrtovana v letu 2019.

42)
43)

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10190/KODEKS.pdf
Kazalniki kakovosti https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9690/kazalniki-kakovosti-2017.pdf
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Izpopolnjevanje informacijske varnosti
SURS je tudi v letu 2018 nadaljeval delo, povezano
z razvojem informacijske varnosti na SURS.
Spremembe ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih
je slonela obstoječa ureditev tega področja. Nastale so
zaradi izboljšanja informacijske varnosti SURS, tako da
je ta skladna s skupnim okvirom informacijske varnosti
ESS. Politika varovanja informacij SURS je bila v letu
2018 v manjšem obsegu prenovljena. Sprememb so bili
deležni trije pravilniki.
SURS je v letu 2018 prvič izvedel notranji pregled
oziroma presojo informacijske varnosti. Pregleda
informacijske varnosti sta bila opravljena tudi pri
dveh zunanjih izvajalcih, ki skrbita za upravljanje
informacijskega sistema SURS. Z izvedbo omenjenih
pregledov je bil dokončno vzpostavljen sistem izvajanja
pregledov informacijske varnosti, ki je pomemben
gradnik nenehnega izboljševanja informacijske varnosti.
V letu 2018 je bil pripravljen program pregledov
informacijske varnosti za leto 2019, ki bo obsegal

44)

https://www.pwc.com/si/sl/home.html
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preglede informacijske varnosti v vseh oddelkih na
SURS.
Konec maja 2018 je na SURS potekal certifikacijski
pregled informacijske varnosti, ki ga je po pooblastilu
Eurostata opravil PwC44). Namen tega pregleda je bil
pregled informacijske varnosti na SURS ter preverjanje,
ali je ta skladna s skupnim okvirom informacijske
varnosti ESS. Med pregledom so bile ugotovljene
nekatere neskladnosti z omenjenim skupnim okvirom, ki
jih je SURS uspešno odpravil z ustreznimi korekcijskimi
ukrepi in kot eden prvih v ESS pridobil potrdilo, da je
uspešno prestal certifikacijski pregled informacijske
varnosti.
NIJZ je bil v letu 2018 v stalni komunikaciji posvetovalne
narave z uradom informacijskega pooblaščenca, poleg
tega pa je bil vključen tudi v več inšpekcijskih postopkov
informacijskega pooblaščenca. Ti postopki so potrdili,
da je raven informacijske varnosti različnih platform
NIJZ ustrezna.

Finančni in kadrovski viri v državni statistiki
Ocenjevanje stroškov statistične produkcije
SURS je v letu 2018 razvil osnovo metodologije za
ocenitev stroškov priprave statističnih podatkov in storitev
in izdelal prve ocene stroškov za posamezne produkte
in procese. Na podlagi te metodologije in stroškovnih
ocen se bodo v naslednjih letih opravili nadaljnji izračuni
stroškov, primerjalne analize in morebitne dodatne

izboljšave. Poleg omenjenih stroškovnih analiz je SURS
skupaj z NIJZ tudi v letu 2018 še naprej sodeloval pri dveh
analizah o ocenjevanju stroškov statistične produkcije
in produktov, ki ju izvaja Eurostat. Za ta namen je bilo v
letu 2018 ocenjenih 27 evropskih produktov, od leta 2015
pa skupno kar 93 evropskih produktov.
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Stroški državne statistike
Proračunska poraba SURS za leto 2018 je znašala
10.941.147 EUR, kar je za 0,3 % manj kot v letu 2017.
Kljub višjim stroškom za plače, investicije in redna
raziskovanja so se glede na leto 2017 bistveno znižali
materialni stroški (kar je bilo posledica odplačila najete
opreme in prenosa najemniške pogodbe za stavbo
na novega upravljavca nepremičnin, MJU). Sredstva
slovenskega proračuna so predstavljala večinski del
porabljenih sredstev in so znašala 10.334.778 EUR
oz. 94,5 %, preostali del pa so bila evropska sredstva
v višini 606.396 EUR oz. 5,5 %. Ta so se v primerjavi z
letom 2017 povečala za 3 %, v primerjavi z letom 2016
pa za 47 %. Dodatno pridobljena evropska sredstva so
predstavljala manjši delež letnega finančnega načrta
urada, a so bila za SURS zelo pomembna, saj so
omogočala potreben razvoj.

dela kot tudi materialni in drugi posredni stroški. BS
pa se v celoti financira iz lastnih virov, med katerimi so
najpomembnejše obresti od instrumentov in portfeljev
denarne politike ter od lastnih naložb v vrednostne
papirje. V zadnjih letih je BS namenila vsaj 75 % presežka
prihodkov nad odhodki v državni proračun. Statistična
funkcija je v BS organizirana v oddelku Finančna
statistika, vendar pa oddelek ne izvaja izključno nalog
iz programa statističnih raziskovanj. Njegovo delo
namreč zajema opravljanje storitev, kot sta zbiranje in
zagotavljanje podatkov, tudi za potrebe drugih funkcij
BS, kot so npr. nadzor bančnega poslovanja, finančna
stabilnost, razvoj in analize. Stroški oddelka Finančna
statistika, neposredni in posredni, so v letu 2018 znašali
4.346.851 EUR, kar je 199.260 EUR več kot v letu 2017,
ko so bili 4.147.591 EUR.

Pri NIJZ in BS, pooblaščenih izvajalcih državne statistike,
je struktura virov financiranja drugačna. NIJZ se je v
letu 2018 v celoti financiral iz državnega proračuna, pri
katerem pa ni neposredno udeležen v postopkih priprave
in usklajevanj, saj sredstva pridobi prek MZ. Poraba
NIJZ za statistične dejavnosti, ki so organizirane v
sklopu Zdravstveno podatkovnega centra, je za leto
2018 znašala 1.235,928 EUR ali približno 6,5 % več kot
v predhodnem letu. V ta znesek so zajeti tako stroški

SURS si prizadeva oceniti tudi finančna sredstva,
porabljena za izvajanje dejavnosti v celotnem sistemu
državne statistike. Pri tem upošteva, da poleg
pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike
pripomoreta k izvajanju te dejavnosti v precejšnji meri tudi
AJPES in FURS, ki za nekatera statistična raziskovanja
zbirata podatke. Po oceni SURS so skupni stroški teh
dveh institucij znašali nekaj več kot 1 milijon evrov.
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Upravljanje kadrovskih virov

Utrip statistike

Ključ do uspešne organizacijske strukture so ljudje –
učinkoviti, ustvarjalni, motivirani in visoko usposobljeni
zaposleni. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na SURS
zaposlenih 309 oseb, od tega 295 za nedoločen čas.
V oddelku Finančna statistika na BS je bilo konec leta
2018 zaposlenih 41 oseb, na NIJZ pa se je z izvajanjem
državne statistike ukvarjalo 20 oseb.

Utrip statistike je interno strokovno posvetovanje
SURS, ki se je lepo uveljavilo. Gre za obliko
medsebojnega izobraževanja, pri katerem
del
zaposlenih seznani svoje sodelavce z novostmi s
svojega delovnega področja in tako nanje prenaša
novo znanje, prakse in izkušnje. Tudi v letu 2018 je
SURS izvedel dve taki srečanji (deveto in deseto po
vrsti). Spomladanski Utrip je bil namenjen poročanju
o modernizaciji statistike cen, predstavitvi mobilne
aplikacije Moje poti – premik k novemu načinu zbiranja
podatkov, poročanju o merjenju obremenitev poslovnih
subjektov in poročanju o Evropskih statističnih igrah. V
jesenskem terminu pa so bile predstavljene naslednje
vsebine: Register skupin podjetij, Register nastanitvenih
obratov in eTurizem, družbena omrežja ter izračun
stroškov po procesih in produktih.

Izobraževanje državnih
statistikov
Državni statistiki se nenehno prilagajajo strokovnim,
tehnološkim in komunikacijskim novostim. Ustrezna
znanja za izvajanje statistične dejavnosti so zaposleni
na SURS tudi v 2018 pridobivali na različnih seminarjih
in delavnicah v Sloveniji in v tujini ter z internim
izobraževanjem. V Sloveniji so se v 2018 udeležili
53 tečajev, predvsem tečajev vodenja, računalništva
in informatike, zakonodaje, upravljanja pravnih zadev,
socialne varnosti, jezikovnega izražanja, komuniciranja,
javnega naročanja ter usposabljanja zaposlenih v javni
upravi.
Internih izobraževanj je SURS v letu 2018 pripravil 27.
Na teh je bilo zabeleženih 835 udeležb zaposlenih, za
izobraževanja pa sta bili porabljeni 2602 uri. Tečaji so
se navezovali na različne dele statističnega procesa,
metodologijo, računalniške in komunikacijske vsebine.
V tujini so se zaposleni na SURS v letu 2018 udeležili
89 izobraževanj; to so bili tečaji v okviru evropskega
statističnega programa izobraževanja, delavnice,
seminarji, konference, usposabljali so se tudi na
Eurostatu in na nacionalnih statističnih uradih.

Promocija zdravja
SURS izvaja za promocijo zdravja različne aktivnosti.
Zaposlene spodbuja, da dnevno izvajajo kratke
raztezne vaje na delovnem mestu, na voljo so jim tudi
kolesa, ki jih lahko uporabljajo za službene izhode.
Za spodbujanje osebnostnega razvoja je organiziral
teambuilding s predavanjem Za boljše zdravje in
počutje na delovnem mestu - telesna vadba. Udeležilo
se ga je 224 uslužbencev. Organiziral je tudi 6 krajših
popoldanskih pohodov v bližnjo okolico Ljubljane,
s katerimi je prispeval k telesni kondiciji in dobremu
počutju zaposlenih.
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4. SODELOVANJE

Sodelovanje je večrazsežnostno, s številnimi deležniki, in je bistveno za razvoj in
napredek, ki v izolaciji ne bi bila mogoča.
CILJI SPSR 2018–2022:
◊ Aktivno članstvo v mednarodni statistični skupnosti
◊ Sodelovanje z znanstvenoraziskovalno skupnostjo
◊ Izoblikovana skupnost državnih statistikov
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Državna statistika v slovenskem in
mednarodnem okolju
Aktivnosti državne statistike v mednarodnem okolju
SURS in pooblaščena izvajalca dejavnosti državne
statistike (BS in NIJZ) so tudi v 2018 aktivno sodelovali
v slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju.
SURS se kot član Evropskega statističnega sistema
(ESS) dejavno vključuje v delo tega partnerstva na
vseh ravneh delovanja in odločanja v sistemu. Na
mednarodnem področju dejavno sodeluje v okviru
Organizacije združenih narodov (OZN), Organizacije
za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter z
mednarodnimi znanstvenimi združenji na področju
statistike. Predstavniki SURS se udeležujejo predvsem
rednih sestankov in konferenc, organiziranih v okviru
EU, ZN in OECD, kjer sodelujejo s predstavniki drugih
držav članic, kot izhaja iz načina delovanja evropskega
statističnega sistema in omenjenih mednarodnih
organizacij, ter različnih delavnic, tečajev in drugih
oblik izobraževanja in usposabljanja. V letu 2018 so se
predstavniki SURS udeležili 333 dogodkov v evropskem
in mednarodnem okolju. Vseh udeležb predstavnikov
SURS na teh dogodkih je bilo 389. Udeležilo se jih je 122
različnih uslužbencev, kar je 39,5 % vseh zaposlenih.
Povprečno trajanje akcije je bilo 1,9 dneva, povprečna
udeležba na akcijah pa 1,2 udeleženca.
Največ statističnih aktivnosti BS na mednarodni ravni
je zahtevalo članstvo v številnih delovnih telesih
statističnega sistema ESCB, katerega pravni okvir in
statistični standardi so ločeni od ESS. Zaradi povezav
med dejavnostmi obeh evropskih statističnih sistemov je

njuno sodelovanje organizirano v Odboru za monetarne,
finančne in plačilnobilančne statistike (CMFB) in v
Evropskem statističnem forumu (ESF). V obeh sta BS
in SURS sodelovala tudi v letu 2018. Poleg tega je BS
sodelovala tudi z Eurostatom, v delovnih skupinah za
statistiko finančnih računov in državnih financ, plačilne
bilance, neposredne naložbe (“FDI network”) in FATS.
Sodelovala je tudi z BIS, MDS, OECD in Svetovno
banko.
NIJZ sodeluje v Mednarodnem 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 za izboljšanje
kakovosti podatkov s področja zdravja in zdravstvenega
varstva (EHII – European Health Information Initiative).
V letu 2018 je nadaljeval samoocenjevanje delovanja
desetih osnovnih funkcij javnega zdravja, med katerimi
je na prvem mestu zagotavljanje podatkov s področja
zdravja in zdravstvenega varstva.
Sicer pa je sodeloval tudi v več projektih in pri skupnih
ukrepih (joint action) v okviru EU, katerih glavna tema
sta bila skupni ukrep za zdravstvene informacije (JA
InfAct) in skupni ukrep za ugotavljanje neenakosti v
zdravju (JA JAHEE). Aktivno je sodeloval 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 z obolevnostjo.
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Prenos znanja in izkušenj

Sodelovanje s fakultetami

Državni statistiki smo bili tudi v letu 2018 zelo aktivni
pri prenosu znanja in izkušenj drugim statističnim
uradom. SURS je skupaj s statističnim uradom Italije
uspešno izvedel projekt tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja, katerega cilj je bila krepitev zmogljivosti
statističnega sistema Severne Makedonije. V okviru
tega projekta je izvedel 23 misij oziroma študijskih obiskov
in konzultacij. Uspešno je kandidiral tudi v skupnem
konzorciju z nacionalnima statističnima uradoma
Nizozemske in Hrvaške za sodelovanje v projektu
prenesenega izvrševanja nalog »IPA 2015 večdržavni
program sodelovanja na področju statistike«, s katerim
prispeva k modernizaciji nacionalnih statističnih sistemov
Albanije, BiH, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore,
Srbije in Turčije. Cilj tega projekta je okrepiti statistične
sisteme navedenih držav z vidika izpolnjevanja zahtev
EU na področju statistike. Projekt traja dve leti. SURS je
v letu 2018 izvedel v okviru tega projekta skupno 7 misij
in študijskih obiskov.

V skrbi za razvoj kompetentnih kadrov SURS sodeluje
z različnimi visokošolskimi ustanovami. V letu 2018 so
strokovnjaki SURS predstavili študentom Fakultete za
družbene vede različne statistične vsebine: statistični
proces, modeliranje, statistična raziskovanja, evropsko
statistično sodelovanje ter izdelke in storitve, ki jih nudi
SURS. Študentom Oddelka za geografijo na Filozofski
fakulteti so predstavili dejavnost SURS, izdelke ter
storitve in statistike v prostoru. Deset nekdanjih
študentov teh fakultet se je v letu 2018 na SURS tudi
zaposlilo.

V okviru programa dvostranske tehnične pomoči
Slovenije Črni gori je SURS izvedel štiri projekte,
in sicer s področja statistike dela, desezoniranja in
statistike gozdarstva. Predstavniki BS pa so kolegom
iz Narodne banke Črne gore nudili tehnično pomoč na
področju razvoja denarnih in finančnih statistik.

Državni statistiki dobro
sodelujemo
Partnerji v sistemu državne statistike – SURS, BS
in NIJZ – že vrsto let uspešno sodelujemo in negujemo
dobre odnose. Predstavniki vseh treh ustanov se redno
sestajamo, usklajujemo se glede statistične zakonodaje,
kakovosti,
metodologije,
presečnih
publikacij,
zastopanja stališč na evropski ravni ter glede priprave
strateških dokumentov, kot sta Srednjeročni in Letni
program statističnih raziskovanj. Tudi v letu 2018 smo
se redno sestajali tako na strokovni kot tudi na vodstveni
ravni. Pogovarjali smo se o opravljenih dosežkih in se
dogovarjali o prihodnjem delu.
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V letu 2018 sprejeta statistična
zakonodaja
Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/1799 (Uradni list Evropske unije L 296) o vzpostavitvi začasnega neposrednega
statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa prebivalstva in stanovanj iz leta 2021, geokodiranih na
mreži z velikostjo celic 1 km2 (CELEX: 32018R1799).
Uredba Komisije (EU) 2018/174 z dne 2. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih
spremenljivk o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019
(CELEX: 32018R0174).
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1709 z dne 13. novembra 2018 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega
modula za leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah v zvezi z vzorčno
raziskavo delovne sile v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (CELEX: 32018R1709).
Uredba Komisije (EU) 2018/255 z dne 19. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov na podlagi evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu
(EHIS) (CELEX: A32018R0255).
Delegirani sklep Komisije (EU) 2018/1007 z dne 25. aprila 2018 o dopolnitvi Direktive 2009/42/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede seznama pristanišč ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/861/ES (CELEX:
32018D1007).
Uredba (EU) 2018/1091 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na ravni kmetij
ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (CELEX: 32018R1091).
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874 z dne 29. novembra 2018 o podatkih, ki jih je treba predložiti za leto
2020 na podlagi Uredbe (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter
razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 glede seznama spremenljivk in njihovega opisa (CELEX:
32018R1874).
Delegirani akt k EU uredbi o ekonomskih računih za kmetijstvo z dne 3. december 2018 (CELEX: 32004R138).
ESS dogovor na področju statistike cen in zakupnin kmetijskih zemljišč, ki je stopil v veljavo januarja 2019.
Uredba (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb
(ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (CELEX: 32018R1091).
Uredba Evropske Centralne Banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za
pokojninske sklade (ECB/2018/2) (CELEX: 32018R0231).
Uredba Komisije (EU) 2018/255 z dne 19. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov na podlagi evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu
(EHIS) (CELEX: 32018R0255).
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Seznam kratic
AJPES
AnaCredit
APEGG
AZN
BIS
BS
CEUVIZ
CMFB
CPA
CRP
ECB
EGR
EHIS
EU-MENU
EPEA
ERK
ESCB
ESR
ESS
ESSC
ESTP
EU
EU-SILC
FATS
FDI
FDV
FFS
FRI
GALI
GURS
IJPP
IKT
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Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Analytical credit datasets (podatkovni niz s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih
posojilih v evroobmočju)
Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih
Agencija za zavarovalni nadzor
Bank for International Settlements (Banka za mednarodne poravnave)
Banka Slovenije
Centralna evidenca udeležencev izobraževanja
Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (Odbor za monetarno,
finančno in plačilnobilančno statistiko
Classification of  Products by Actvity (Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti)
Centralni register prebivalstva
Evropska centralna banka
Euro Group Register  (Evropski register skupin)
European Health Interview Survey (Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu)
Anketa o pogostosti uživanja živil in prehranskih navad med otroki in odraslimi
Environmental Protection Expenditure Accounts (Računi izdatkov za varstvo okolja)
Ekonomski računi za kmetijstvo
Evropski sistem centralnih bank
Evropski sistem računov
Evropski statistični sistem (partnerstvo), evropski statistični sistem (sistem)
European Statistical System Committee (Odbor za evropski statistični sistem)
European Statistical Training Programme (Evropski statistični program izobraževanja)
Evropska unija
European Union Statistics on Income and Living Conditions
Foreign Affiliates Statistics (Statistika tujih podružnic)
foreign direct investment (neposredne naložbe)
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
fitofarmacevtska sredstva
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Global Activity Limitation Indicator
Geodetska uprava Republike Slovenije
Pilotni projekt integriranega javnega potniškega prometa
informacijsko-komunikacijska tehnologija

ISPAP
JSRKŠ
KIS
LPSR
MDDSZ
MDS
MF
MFI
MI
MIZŠ
MJU
MKGP
MOP
MZI
NIJZ
NUTS
OECD
OSUVI
PG
PORFI
PRODCOM
REK
RIAD
RIZZDZ
RRD
RSP
SDD
SKD
S_PRS
SPSR
SRDAP
STATMIK
STO
SURS
UROP		
UVHVVR

Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih
izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Kmetijski inštitut Slovenije
letni program statističnih raziskovanj
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mednarodni denarni sklad
Ministrstvo za finance
monetarne finančne institucije
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za infrastrukturo
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nomenclature des unités territoriales statistiqes (Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot)
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij
Partnership Group (Partnerska skupina)
Poročila monetarnih finančnih institucij
Mednarodna klasifikacija proizvodov
obračuni davčnega odtegljaja
Register of Institutions and Affiliates Database (register institucij in povezanih družb)
Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti
raziskovalno-razvojna dejavnost
Register skupin podjetij
Single data dictionary (enotni podatkovni slovar)
Standardna klasifikacija dejavnosti
Statistični poslovni register
srednjeročni program statističnih raziskovanj
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva
Statistični metapodatki in kazalniki kakovosti
Slovenska turistična organizacija
Statistični urad Republike Slovenije
Ureditev ravnanja z osebnimi podatki
Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

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

63  LPSR

www.stat.si

