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UVODNA BESEDA  
Državni statistiki smo tudi v letu 2020 uspešno sledili 

ambicioznim ciljem, zastavljenim  v okviru letnega programa 
za 2020. Kljub epidemičnim razmeram zaradi covida-19 smo se 

učinkovito odzvali in praktično v celoti izpolnili postavljene cilje.

 Sledili smo navodilom in ukrepom Vlade RS, ki jih je sprejela 
z namenom, da zdravje in varnost državljanov postavi na prvo 

mesto. SURS je večini zaposlenih omogočili delo od doma. Hkrati 
se je sproti prilagajal razmeram v državi in izrednim ukrepom. Prvi 

val epidemije covida-19 je bil zanj velik izziv, a s skupnim in enotnim 
delovanjem in prilagajanjem izrednim razmeram ter ob angažiranju vseh 

zaposlenih mu je  uspelo ohraniti temeljno produkcijo ter slediti ciljem in 
prioritetam v času zdravstvene krize.

Uporabnike je obveščal o načinu delovanja v kriznih razmerah in o 
spremembah pri objavljanju podatkov; pojasnila glede kakovosti objavljenih 

podatkov so lahko spremljali v metodoloških gradivih.

 V prvem delu leta 2020 so nove okoliščine, nastale zaradi širjenja covida-19, 
močno vplivale na izvedbo zbiranja podatkov na SURS.  Postopek zbiranja 

podatkov, ki se pridobivajo neposredno od poslovnih subjektov, je bilo kljub 
temu izveden v celoti, le čas zbiranja in urejanja podatkov se je v nekaterih 

primerih prestavil ali nekoliko podaljšal. Terensko zbiranje podatkov pri osebah in 
gospodinjstvih pa se je že spomladi in potem ponovno jeseni popolnoma zaustavilo. 

Namesto tega se je SURS še bolj usmeril v spletno zbiranje podatkov in okrepil 
telefonsko anketiranje. V telefonskem studiu na SURS so bili sprejeti ukrepi, ki so 

anketarjem zagotavljali varne delovne razmere, in vzpostavljene dodatne kapacitete, 
da je bilo mogoče uspešno izpeljati tudi Popis kmetijstva. Poleg tega je SURS jeseni 

uvedel tudi oddaljeno anketiranje, od doma pa so se sodelavci javljali in se še javljajo tudi 
na brezplačno telefonsko številko za osebe in gospodinjstva. Obvestila in pozive dajalcem 

podatkov je objavljal na spletnih straneh in jim tudi v teh razmerah nudil vso pomoč in podporo 
pri izpolnjevanju vprašalnikov in sporočanju podatkov. 

 Covid-19 je SURS dodatno spodbudil, da je podjetja še bolj usmerjali v e-poročanje, kjer je to 
bilo možno.   Pri tem je bil najuspešnejši pri statističnem raziskovanju Prosta delovna mesta, saj je 

dosegel, da so se registrirali skoraj vsi in mu podatke sporočali elektronsko.

 Najmanj je covid-19 zmotil zbiranje podatkov tam, kjer se potrebni podatki pridobijo oz. prevzamejo 
iz administrativnih zbirk podatkov, saj je ta vir kljub nekaterim zamudam pri posredovanju še vedno 

najbolj stabilen. SURS na številnih statističnih področjih že nekaj let prehaja na uporabo administrativnih 
podatkovnih virov, s čimer razbremenjuje dajalce podatkov in racionalizira izvajanje raziskovanj, ukvarja 

pa se tudi z izzivi uporabe masovnih podatkov za statistične namene. Tudi v letu 2020 je iskal priložnosti 
za uporabo novih virov za statistične namene.

Kot odziv na izjemne okoliščine je vzpostavil povsem novo raziskovanje, s katerim meri vpliv bolezni covid-19  
na različnih področjih našega vsakdanjega življenja.

V času epidemije covida-19 je omogočil in nudil tehnično podporo za delo na domu večini svojih zaposlenih in 
anketarjev. V drugem valu je ustrezno opremo in tehnične pogoje za delo od doma omogočil dejansko že vsem 

zaposlenim; v jesenskih mesecih je delo organiziral po hibridnem modelu, kasneje, ob poslabšanju epidemičnih 
razmer pa od doma, razen za tiste zaposlene, katerih navzočnost na lokaciji je bila nujna ali ki doma za določena 

opravila niso imeli pogojev, da bi jih lahko opravili dovolj kakovostno. Kljub temu je delo teklo nemoteno.



Tudi razvojno delo na področju informacijske tehnologije 
se je še nadaljevalo: prenove spletnih mest, aplikacij, 
baz podatkov in drugih tehničnih postopkov, s katerimi 
SURS uvaja v statistične procese izboljšave in prenavlja 
raziskovanja ter optimizira pripravo podatkov.

Na evropski ravni je SURS sodeloval pri modeliranju 
in testiranju skupnega procesa za pridobivanje prostih 
delovnih mest s spletnih strani in za računanje statistik. 
Na področju statistike cen pa je zaključil projekt Spletno 
strganje cen, v okviru katerega je razvil svoje orodje 
za strganje, testiral različne metodološke možnosti za 
uporabo čim večjega števila postrganih podatkov o 
cenah računalniške opreme in postavil novo metodo za 
izračun indeksa. Slovenija je ena prvih držav članic, ki je 
na področju statistike cen začela uporabljati skenirane 
podatke in tudi med prvimi, ki bodo kmalu celovito 
uporabljale postrgane podatke.

 Izjemno potrditev strokovnosti dela je SURS spomladi 
2020 prejel tudi na področju nacionalnih računov. 
Podrobno Eurostatovo preverjanje virov in metod 
izračuna bruto nacionalnega dohodka, ki je potekalo 
v obdobju 2016–2019, se je za SURS prvič zaključilo 
brez specifičnih pridržkov. To je za delo SURS zelo 
veliko priznanje, saj so preverjanje brez specifičnih 
pridržkov zaključile le še štiri države članice. Poleg tega 
je v 2020 – po obdobju eksperimentalnih izračunov in 
razvoja metodologije v mednarodnem prostoru – začel 
redno objavljati porazdelitev agregatov nacionalnih 
računov po tipih gospodinjstev in kazalnike neenakosti. 
Slovenija je prva država članica, ki se je odločila, da bo 
eksperimentalno  objavljanje nadomestila z rednim. V 
okviru mednarodne menjave blaga pa je v letu 2020 
uspešno zaključil projekt posodobitve sistema  Intrastat.

Lep uspeh je bil tudi zaključek prenove podatkovne baze 
SiStat, v kateri je uporabnikom na voljo že več kot milijarda 
podatkov. Zdaj namenja še večjo pozornost vsebinam, 
za katere meni, da so zanje najpomembnejše. SiStat je 
prilagodil tudi ranljivim skupinam uporabnikov. Vseskozi 
je aktiven tudi na družbenih omrežjih, kjer je deležen  
zelo lepega odziva svojih uporabnikov. Po njihovi oceni 
so zapisi SURS med najboljšimi v javni upravi. Svoj glas 
je razširil tudi na Instagram, kjer z inovativnimi prikazi 
uradnih statističnih podatkov uspešno pridobiva nove 
uporabnike.

Zavidljive uspehe so dosegli  tudi slovenski dijaki na 3. 
Evropskih statističnih igrah; Slovenija  je bila s številom 

prijavljenih dijakov med 17 sodelujočimi državami na 
osmem mestu, zelo pa je izstopala po številu prijav 
v starostni skupini 15-19 let (Slovenija: 10 dijakov na 
1.000 prebivalcev v starostni skupini 15-19 let, Estonija 
in Hrvaška 6 ter Ciper 5). Visoka udeležba je bila rezultat 
vsebinsko privlačnega tekmovanja in odlične promocije 
SURS.

Omeniti velja še en izjemen dosežek slovenske državne 
statistike. V Open data Inventory (ODIN) 2020/2021 se 
je Slovenija po pokritosti in odprtosti statističnih podatkov 
v svetovnem merilu uvrstila na 7. mesto, v regiji Južna 
Evropa pa na 1. mesto. Dosegla je 80 od 100 možnih 
točk. ODIN je edina ocena pokritosti in odprtosti podatkov 
na spletnih mestih, ki jih vzdržujejo nacionalni statistični 
uradi. Tokrat so ocenjevali uradno statistiko v 187 državah 
po vsem svetu, in sicer v 22 kategorijah.

V prvem valu epidemije je SURS izdal 148 objav od 
150 načrtovanih. Večina je bila objavljena le s krajšim 
zamikom. V drugem valu epidemije pa je objavljanje 
teklo praktično že nemoteno; kljub epidemiji mu je vse 
načrtovane objave uspelo objaviti skladno s Koledarjem 
objav. Na svoji spletni strani je vzpostavil tudi novo 
statistično področje, Covid-19, kjer so na enem mestu 
na voljo objave s podatki  o vplivu epidemije covida-19  
na naše gospodarstvo in družbo. 

V celem letu 2020 so državni statistiki izdali kar 819 
objav. Ves čas so se trudili biti relevantni in se v svojih 
podatkih navezovati na aktualne razmere. Kot odziv na 
povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih je 
SURS v avgustu 2020 začel podatke o umrlih in rojenih 
objavljati pogosteje, in sicer mesečno. Da bi bila javnost 
čim bolje seznanjena z aktualnimi podatki, objavlja v 
podatkovni bazi SiStat tudi začasne podatke o številu 
smrti in rojstev po dnevih in mesecih.

Tudi BS in NIJZ, partnerja SURS v nacionalnem 
statističnem sistemu,  sta se učinkovito odzvala na 
epidemične razmere. NIJZ se je v letu 2020 srečal z 
največjo krizo v svoji skoraj 100-letni zgodovini. Kriza je 
pokazala na nekatere pomanjkljivosti (npr. prepočasno 
zbiranje podatkov o vzrokih smrti), ki pa so jih med 
letom v veliki večini uspešno rešili, zato to upravičeno 
štejejo za velik dosežek. Druga pomembna točka sta 
bili dve veliki nacionalni raziskavi, ena o zdravstveni 
pismenosti, druga pa o življenjskem slogu. Tretji 
dosežek pa je, da jim je v drugi polovici leta uspelo 
zagnati nekaj velikih projektov, ki bodo pomagali 



bistveno izboljšati kakovost podatkov s področja 
zdravja in zdravstvenega varstva.

Tudi BS je svoje delo kljub izrednim okoliščinam 
opravila kakovostno in v skladu s Koledarjem objav. 
Razširila je svoje sodelovanje z javnimi institucijami  in s 
tem pridobila nove vire podatkov. S tem se je povečala 
kakovost statističnih podatkov predvsem na področju 
ekonomskih odnosov s tujino.

SURS je tudi v letu 2020 kljub epidemiji covida-19 
aktivno deloval v mednarodnem okolju in se kot član 
ESS dejavno vključeval v delo tega partnerstva na vseh 
ravneh delovanja in odločanja. 

Tudi Eurostat se je marca 2020, ko je zastalo družbeno in 
ekonomsko življenje, hitro odzval in obvestil  nacionalne 
statistike o svojem načinu delovanja. Vse nacionalne 
statistične urade je pozval, naj se osredinijo na prioritete 
ESS in zagotovijo ključne statistike. Organiziral je tudi 
izredne videokonferenčne sestanke Partnerske skupine, 
na katerih so se obravnavala ključna strateška vprašanja, 
ter določil seznam prednostnih statističnih področij. Za 

države je pripravil tudi metodološke smernice ravnanja 
ter izhodišča za skupen okvir strateškega komuniciranja 
na ravni ESS v prihodnje.

V ESS se je v letu 2020 zaključila priprava metodologije 
za naslednji krog strokovnih pregledov; tu je zelo aktivno 
sodeloval tudi SURS. Strokovni pregledi se bodo začeli 
izvajati z letom 2021, končani pa bodo v vseh državah 
članicah v prvi polovici 2023.

V 2020 se je SURS intenzivno pripravljal tudi na 
predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko. 
Med prioritetami slovenskega predsedovanja bo 
krepitev ESS za hiter odziv na potrebe uporabnikov. 
Slovensko predsedstvo se bo osredinilo na povečane 
potrebe po novih virih podatkov za pripravo uradnih 
statistik ter na organiziranje razprave o različnih vidikih 
evropske podatkovne strategije, vključno z dostopom do 
zasebnih podatkov za statistične namene. V ospredju 
predsedovanja bodo predvsem statistične uredbe s 
področja kmetijskih statistik.

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada Republike Slovenije
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1. STATISTIČNI	PODATKI	IN
STORITVE

Zajemajo podatke o prebivalcih in poslovnih subjektih, o njihovih značilnostih in ravnanjih, o ekonomskih, 
socialnih, demografskih in okoljskih pojavih v slovenski družbi.

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

Izvajanje programa
Pri uresničevanju nalog iz LPSR 20201) smo državni statistiki  hkrati sledili tudi ciljem, zastavljenim v Srednjeročnem 
programu statističnih raziskovanj (SPSR) 2018–20222). Ti so razdeljeni v štiri prednostna področja: statistični podatki 
in storitve, podatkovni viri, zmogljivosti ter sodelovanje. V prvem delu tega dokumenta z naslovom Statistični podatki 
in storitve poročamo predvsem o nalogah, opravljenih v 2020, ki so za posamezno statistično področje pomenile še 
posebno pomemben razvojni dosežek (npr. v kakovosti, nadgraditvi podatkov,  v komunikaciji z dajalci in uporabniki 
podatkov). Nato poročamo o pomembnih razvojnih dosežkih in njihovih ciljih še na preostalih treh prednostnih 
področjih z naslovi: Podatkovni viri, Zmogljivosti, Sodelovanje.
V prvotno sestavljen Letni program statističnih raziskovanj za 2020 so bile iz različnih razlogov pozneje vključene tudi 
nekatere spremembe in dopolnitve, tudi v povezavi z aktualnimi epidemičnimi razmerami. Po omenjenih spremembah 
in dopolnitvah je bilo v LPSR 2020 vključenih 227 rednih in 19 razvojnih raziskovanj. Delo v zvezi z indeksom  cen 
poslovnih nepremičnin je SURS zaradi kriznih razmer prestavil v leto 2021 (metodologija za izvedbo omenjene naloge 
še ni bila dovolj razvita, potrebne so dodatne analize, in statistični postopek še ni bil dokončno postavljen). Zbiranje 
podatkov o finančnih sredstvih gospodinjstev se bo nadaljevalo v letu 2021, saj v letu 2020 zaradi zdravstvene 
krize ni bilo povsem zaključeno. Zbiranje podatkov za raziskovanje o porabi časa v letu 2020 ni bilo izvedeno zaradi 
izbruha epidemije covida-19, ker bi ta vplivala na reprezentativnost leta in izvedbo zbiranja podatkov, zato je bilo 
raziskovanje prestavljeno v kasnejše obdobje. Smo pa v LPSR 2020 spričo izrednih okoliščin vnesli tudi druge 
spremembe: pridobljeni so bili npr. novi, dodatni podatkovni viri za kakovostno izvedbo raziskovanj, določeni so bili 
novi roki za poročanje ali pa dodatni, pravočasnejši podatki; uvedli smo tudi dve novi razvojni raziskovanji. Kljub 
epidemiji smo državni statistiki (SURS3), BS in NIJZ) v letu 2020 objavili rezultate statističnih raziskovanj skladno s 
Koledarjem objav. Z njimi  smo svoje uporabnike seznanjali v objavah na naši spletni strani. Izdali smo več kot 800 
statističnih objav, vse tudi v angleškem jeziku. 

1) LPSR 2020
2) SPSR 2018-2022
3) https://www.stat.si/statweb

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4680
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4366
https://www.stat.si/statweb
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Kljub temu da je bil rok za oddajo letnih poročil, ki 
so temeljni vir za izračun letnega bruto domačega 
proizvoda, zaradi epidemije covida-19 podaljšan za dva 
meseca, je SURS-u uspelo pripraviti podatek o BDP 
za leto 2019 in uskladiti četrtletne podatke za obdobje 
2016–2019 le mesec dni pozneje. 

Velik metodološki izziv je bilo tudi pravilno knjiženje 
ukrepov države za ublažitev gospodarskih in socialnih 
posledic zaradi izbruha epidemije covida-19, saj 
taki ukrepi lahko zelo vplivajo na posamezne 
makroekonomske agregate.

Makroekonomsko	področje

Izbruh epidemije covida-19 – 
izziv za statistiko nacionalnih 
računov
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Potrditev	strokovnosti	dela	na	področju	nacionalnih	računov

Kar 98 % vseh pokojninskih pravic v Sloveniji predstavljajo pogojne pravice, ki izhajajo iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki ga izvaja ZPIZ.

Presežek sektorja države je v 2019 znašal 249 milijonov evrov ali 0,5 % BDP. Prihodki so se glede na leto 2019 
povečali za 4,6 %, skupni izdatki sektorja država pa za 5,1 %. Konsolidiran dolg sektorja država je konec leta 2019 
znašal 31.744 milijonov EUR ali 65,6 % BDP, kar je bilo za 4,7 odstotne točke manj kot v letu 2018.

Na področju nacionalnih računov je SURS spomladi 2020 
prejel izjemno potrditev strokovnosti svojega dela. 
Podrobno Eurostatovo preverjanje virov in metod za 
izračun bruto nacionalnega dohodka (BND), ki je potekalo 
v obdobju 2016–2019, se je za SURS prvič zaključilo brez 
specifičnih pridržkov. To je zelo veliko priznanje za delo 
SURS, saj se je preverjanje brez specifičnih pridržkov 
zaključilo le še za štiri države članice (Belgijo, Nemčijo, 
Nizozemsko, Portugalsko), preostalim državam pa je 
Eurostat izdal kar 157 pridržkov.

SURS je sicer opravil redno revizijo podatkov nacionalnih 
računov. Revidirane so bile podatkovne vrste bruto 
domačega proizvoda (BDP), primanjkljaja in dolga sektorja 
država, sektorskih in regionalnih računov ter podatki vseh 
preostalih makroekonomskih agregatov od leta 2016 dalje. 
Prvič pa so bili objavljeni podatki za leto 2019.

V letu 2020 je bila izvedena tudi revizija podatkov iz 
finančnih računov za leto 2019, da bi se tako zmanjšala 
nekonsistentnost med finančnimi in nefinančnimi računi, 
predvsem v sektorju gospodinjstev. Po opravljeni reviziji 
je nekonsistentnost med finančnimi in nefinančnimi 
računi v vseh sektorjih na sprejemljivi ravni, pod 2 % 
BDP.

V decembru 2020 so bili objavljeni podatki o 
pokojninskih pravicah, pridobljenih v okviru 
socialnega zavarovanja do konca 2018. Gre za triletno 
raziskovanje, ki zajema tako dejanske kot pogojne 
pokojninske pravice. To je bila druga izvedba tega 
raziskovanja. Pokojninske pravice, pridobljene do 
sedaj, predstavljajo sedanjo vrednost že pridobljenega 
dela bodočih izplačil pokojnin za zdaj zaposlene in 
bodočih izplačil pokojnin za že upokojene. 
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Novosti	na	področju	statistike	nacionalnih	računov

V letu 2020 se je nadaljevalo delo na področju merjenja 
ekonomsko-socialne neenakosti gospodinjstev 
v nacionalnih računih, ki temelji na povezavi makro- 
in mikropodatkov. Gre za večletno raziskovanje, ki 
je namenjeno podrobnejšemu vpogledu v sektor 
gospodinjstev, ki ga sicer spremljamo v četrtletnih in 
letnih objavah sektorskih računov. Izrazita potreba po 
omenjeni statistiki se je pojavila med zadnjo veliko 
gospodarsko in finančno krizo v Evropi in neposredno 
po njej, ko je bila vse večja pozornost usmerjena v 
njene posledice ne le za gospodarstvo, temveč tudi za 
gospodinjstva. Po dveh objavah rezultatov razvojnega 
dela na tem področju je Slovenija rezultate ob koncu 
novembra 2020 kot prva članica EU objavila redno, in 
sicer za leta 2012, 2015 in 2018. Izračuni o porazdelitvi 
dohodka, varčevanja in premoženja med gospodinjstvi 
se bodo – v skladu z razpoložljivostjo potrebnih 
podatkov – pripravljali vsaka štiri leta. Naslednja izvedba 
raziskovanja je tako načrtovana za leto 2024.

Tudi v letu 2020 so se še naprej preučevale možnosti, da 
bi se rok objave podatka o četrtletnem BDP skrajšal 
na 45 dni. SURS je pripravil že sedem t. i. hitrih ocen, 

Stopnja varčevanja petine dohodkovno najbogatejših 
gospodinjstev je bila v letu 2018 32-odstotna, stopnja 
zadolženosti petine dohodkovno najrevnejših pa 
29-odstotna, to je za 12 odstotnih točk nižja kot v letu
2015, ko je bila 41-odstotna.

katerih rezultati so spodbudni. V letu 2021 bo pripravljen 
nov načrt objav.

Epidemija covida-19 je v 2020 vplivala tudi na zbiranje 
podatkov in sestavo četrtletnih in letnih finančnih 
računov, ki jih sestavlja BS. Kljub temu so bili podatki 
vse leto kakovostno in pravočasno pripravljeni ter na 
voljo uporabnikom.

ECB predvideva v okviru srednjeročne strategije na 
področju četrtletnih finančnih računov dve spremembi 
smernic, s katerima se bodo razširile zahteve glede 
priprave in sporočanja podatkov iz finančnih računov. 
Prva smernica se je spremenila že v letu 2020 in bo 
začela veljati v letu 2021.  

Zaradi dodatnih zahtev Eurostata in ECB, da se 
spremljajo sprejeti ukrepi za blaženje gospodarskih in 
socialnih posledic epidemije, je bilo uvedeno dodatno 
zbiranje podatkov po posameznih ukrepih. V okviru 
delovne skupine za poročilo EDP je BS sodelovala pri 
pripravi metodoloških navodil za knjiženje ukrepov in 
tudi v pilotnem projektu v zvezi s sporočanjem podatkov 
o ukrepih na Eurostat in ECB.
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Prilagoditve	na	področju	
statistike cen zaradi 
epidemije covida-19

Med indeksi cen stanovanjskih nepremičnin so se 
v  2020 začeli objavljati tudi podatki o indeksih cen 
rabljenih stanovanj v mestni občini Maribor. V podatkovni 
bazi SiStat je na voljo časovna vrsta od 2015 naprej 
in prikazuje četrtletno gibanje cen rabljenih stanovanj 
v mestni občini Maribor ter v preostali Sloveniji, brez 
mestnih občin Ljubljana in Maribor. Izvedena je bila tudi 
nenačrtovana revizija indeksov cen stanovanjskih 
nepremičnin, in sicer zato, ker je SURS od GURS-a  
naknadno pridobil podatke o večjem številu prodaj novih 
stanovanjskih nepremičnin od 2017 naprej, in so zdaj 
upoštevani tudi ti podatki. 

Novosti	na	področju	
statistike cen

Razmere, nastale v 2020 zaradi epidemije 
bolezni covid-19, so na področju indeksov cen 
življenjskih potrebščin zahtevale veliko prilagoditev. 
Drobnoprodajne cene neživilskih izdelkov in storitev 
je SURS v večji meri zbral po telefonu in prek spletnih 
strani ponudnikov. Podatke o cenah, ki jih ni bilo mogoče 
zbrati na prodajnih mestih, oz. o cenah storitev, ki se 
niso izvajale, je podatke uredil v skladu z Eurostatovimi 
priporočili. Za ta namen je bilo treba prilagoditi 
postopke računanja indeksov, za uporabnike pa 
pripraviti dodatne podrobne informacije o uporabljeni 
metodologiji. Zaradi epidemije so bile uvedene tudi 
spremembe pri pripravi uteži za leto 2021. V skladu 
z Eurostatovimi priporočili so se te pripravile na podlagi 
ocenjenih podatkov o izdatkih gospodinjstev za leto 2020 
iz nacionalnih računov. Delo v zvezi z indeksom  cen 
poslovnih nepremičnin je SURS zaradi kriznih razmer 
prestavil v leto 2021. Metodologija za izvedbo te naloge 
še ni bila dovolj razvita (potrebne so dodatne analize) in 
statistični proces še ni bil dokončno postavljen.

Drobnoprodajne cene so se v letu 2020 znižale. 
Letna rast cen je bila −1,1-odstotna, povprečna letna 
pa −0,1-odstotna. Cene blaga so se v enem letu v 
povprečju znižale za 1,7 %, cene storitev pa zvišale 
za 0,2 %. K deflaciji so največ prispevale nižje cene 
naftnih derivatov (cene goriv in maziv za osebna 
vozila so se znižale za 18,8 %, cene tekočih goriv pa 
za 14,6 %),  počitniških paketov (za 9,8 %) ter oblačil 
in obutve (za 5,4 %). Na drugi strani pa so se v 2020 
opazneje podražili tobak in tobačni izdelki (za 5,3 %), 
izdelki in storitve iz skupine zdravstvo (za 4,9 %) ter 
hrana (za 1,1 %).

Na področju indeksov cen storitev pri proizvajalcih 
je SURS v 2020 pričel objavljati podatke še za pet novih 
storitvenih dejavnosti: za založništvo, za dejavnosti v 
zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi,  za  radijsko in 
televizijsko dejavnost, za druge strokovne in tehnične 
dejavnosti in za  pisarniške in spremljajoče poslovne 
storitvene dejavnosti. 

Pri vseh raziskovanjih s področja indeksov cen pri 
proizvajalcih je bilo v 2020 veliko časa namenjenega 
tudi zbiranju in analizi podatkov, pridobljenih od novih 
enot, saj bo sestava vzorca poročevalskih enot v 2021 
precej spremenjena.  

Izkoristili prednosti spletnega 
strganja podatkov

SURS je nadaljeval delo v zvezi s spletnim strganjem 
cen in dosegel cilj, ki je bil, uporabiti v izračunu inflacije 
vse postrgane podatke o cenah računalniške opreme; 
z upoštevanjem večjega števila cen bo tako povečal 
kakovost indeksa. Po preučitvi in testiranju različnih 
multilateralnih metod in testiranju različnih metod za 
prilagajanje kakovosti so bile izbrane metode, ki so se 
izkazale za najprimernejše. Pripravljeni so bili postopki 
za celovito pripravo in uporabo podatkov ter vključitev 
v redni produkcijski proces za izračun indeksa. 
Produkcijski proces bo v letu 2021 potekal testno hkrati 
z obstoječim, v letu 2022 pa bo postopek za izračun 
indeksa cen računalniške opreme postal reden.   
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K blagovni menjavi Slovenije z evropskimi državami so v tretjem četrtletju 2020 največ prispevala podjetja s 
sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvoz teh podjetij je predstavljal 34,2 % celotnega izvoza Slovenije v 
to skupino držav (od tega več kot polovico v države članice EU), njihov uvoz pa 50,3 % celotnega uvoza Slovenije 
iz teh držav (od tega več kot dve tretjini iz držav članic EU). 6)

Covid-19	vplival	tudi	na	področje	ekonomskih	odnosov	s	tujino

Zaradi težav, ki so jih imeli gospodarski subjekti zaradi 
epidemije, je bilo posredovanje letnih in zaključnih poročil 
AJPESU prestavljeno, kar je povzročilo tudi prestavitev 
poročanja in obdelave podatkovnih virov za ekonomske 
odnose s tujino pri BS. Tako je bila revizija statistike 
plačilne bilance, stanja mednarodnih naložb in 
zunanjega dolga za obdobje od leta 2009 objavljena v 
septembru, torej tri mesece po prvotno predvidenem roku. 
Večina sprememb ni bistveno vplivala na salda tekočega 
in finančnega računa, vplivala je le na prerazporeditve 
znotraj postavk. Podrobnejši opis revizije je objavljen v 
publikacijah Ekonomski odnosi s tujino – julij 20204) in 
Gospodarska in finančna gibanja – oktober 20205).

Pri reviziji finančnega računa plačilne bilance in stanja 
mednarodnih naložb velja posebej omeniti podrobnejšo 
analizo podatkov mednarodne davčne izmenjave FURS  
ter uporabo opredelitve vrste vrednostnih papirjev iz 
centralne baze vrednostnih papirjev ECB.

V letu  2020 so bili prvič na voljo podrobni dveletni podatki iz 
mednarodne davčne izmenjave o premoženju fizičnih 
oseb pri tujih finančnih institucijah (2017–2018) , ki jih 
je za statistične  namene odstopil FURS. Ti so omogočili 
delno prerazporeditev oblik premoženja prebivalstva v 
tujini. Poleg tega je bilo mogoče natančneje opredeliti tudi 
predhodno precenjen obseg vlog pri finančnih institucijah 
v tujini in razliko razporediti med ostala imetja tega 
sektorja. Z vidika neto pozicije mednarodnih naložb je ta 
prerazporeditev nevtralna, saj se ob zmanjšani postavki 
gotovina in vloge, povečajo ostala imetja.

V podatkih o naložbah v tuje vrednostne papirje se je  
za potrebe razdelitve na posamezne vrste vrednostnih 
papirjev (na lastniške vrednostne papirje – delnice, 
delnice investicijskih skladov, obveznice …) začela 
uporabljati  opredelitev vrednostnega papirja  iz centralne 
baze vrednostnih papirjev ESCB (CSDB), ki vsebuje 
poleg podatkov članic še podatke iz komercialnih virov. 
To je omogočilo opustitev opredelitev iz poročil, ki jih zbira 

centralna banka. Ta sprememba je vplivala predvsem 
na prerazporeditev med naložbami v tuje lastniške 
vrednostne papirje (delnice v družbe, ki niso investicijski 
skladi) in naložbami v tuje investicijske sklade.

Zaradi epidemije covida-19 je bilo oteženo tudi 
izračunavanje postavke potovanja. Potovanja so 
bila zaradi zaprtja mej eno najbolj prizadetih področij 
menjave s tujino. Od  predvidenih anket o tujih potnikih 
in njihovi potrošnji ni bila izvedena nobena, ankete o 
potovanjih domačega prebivalstva v takih razmerah pa 
so dajale nezanesljive podatke. BS je v teh razmerah 
intenzivno sodelovala s centralnimi bankami v okviru 
Evrosistema, kjer so bili organizirani posveti analitikov 
in bilateralne izmenjava tekočih podatkov. 

BS je spremljala tudi usklajevanje nekaterih tehničnih 
zahtev s področja poslovnih statistik. Z izvedbeno 
uredbo Komisije so se pojavile določene nove zahteve 
(npr. statistika o trgovini s storitvami po značilnostih 
podjetij (STEC) in statistika o mednarodnih dejavnostih 
– mednarodno opravljanje storitev po načinu opravljanja
storitev (MOS)), ki zahtevajo še večje sodelovanje
SURS in BS.

V okviru mednarodne menjave blaga se je v letu 
2020 uspešno zaključil projekt posodobitve sistema 
Intrastat. Prenovljeni sta bili aplikacije za poročanje 
za omenjeno raziskovanje ter predpriprava sistema za 
izmenjavo mikropodatkov o izvozu blaga med članicami. 
Dodatno so se začele tudi prve aktivnosti za izmenjavo 
mikrocarinskih podatkov. Med podatki s področja 
menjave blaga je SURS pričel objavljati četrtletne 
podatke po regijah in skupinah držav.

Pri statistiki tujih notranjih podjetij se je zaključila 
prenova raziskovanja, s katero so bili v to raziskovanje 
vpeljani podatki iz Evropskega registra skupin podjetij, 
zaradi česar bodo omenjene statistike odslej tudi bolj  
poenotene.

4) Ekonomski odnosi s tujino – julij 2020
5) Gospodarska in finančna gibanja – oktober 2020
6) Izvoz in uvoz blaga po statističnih regijah in skupinah držav, Slovenija, 3. četrtletje 2020

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/pb_2020_07.pdf
https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gospodarska-in-financna-gibanja-oktober-2020_v2.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9284
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Spremembe	na	področju	finančnega	posredništva

V letu 2020 sta bili izdani dve dopolnitvi Navodila o 
poročanju monetarnih finančnih institucij. V juniju 
2020 objavljene spremembe se nanašajo na uvedbo 
novih šifrantov, uvedenih za spremljanje likvidnostnih 
težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve 
epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju 
Republike Slovenije. V oktobru 2020 objavljene 
spremembe pa se nanašajo na spremenjeno 
poročanje BSMAP - Poročilo o karakteristikah novih 
posojil prebivalstvu. Dodano je bilo Poročilo o odlogih 
in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) po 
stanju konec vsakega četrtletja. Vse spremembe so bile 
predhodno dogovorjene in usklajene v BS, z bankami in 
z Združenjem bank Slovenije.

Register/šifrant tujih poslovnih subjektov je v BS 
vzpostavljen od decembra 2015. V letu 2020 se je 
nadaljevalo izvajanje preverjanja kakovosti vnesenih 
podatkov s strani bank za dodelitev šifre BS, ki se 
uporablja pri poročanju. V okviru registra RIAD so bile 
v letu 2020 predmet testiranja nove zahteve za vnos 
podatkov s strani EBA (Evropski bančni organ) – t. i. 
projekt EUCLID in skupine SUBA (sistem nadzorniških 
bančnih podatkov) za vnos podatkov bank in s tem 
priprava kontrol in čiščenje podatkov.  

Na področju statistik bilanc stanja in obrestnih 
mer MFI je bilo zaradi spremembe sektorizacije 
mednarodnih institucij z namenom usklajenosti z 

RIAD potrebno delno prilagoditi zajem podatkov za 
pripravo poročil statistike BSI za ECB ter metodologijo 
za izdelavo izhodov. 

AnaCredit je večnamenska baza podatkov ESCB s 
podrobnimi podatki o kreditih in kreditnem tveganju 
za posojila, ki jih kreditne institucije odobrijo pravnim 
osebam. Proces izboljševanja kakovosti podatkov v bazi 
AnaCredit pri ECB še vedno poteka na ravni celotnega 
evroobmočja. 

V statistiki pokojninskih skladov je v 2020 prehodno 
poročanje (short term approach) nadomestilo bolj 
razčlenjeno poročanje bilančnih podatkov pokojninskih 
skladov po Uredbi o zahtevah za statistično poročanje 
za pokojninske sklade (ECB/2018/2). Prvo sporočanje 
podatkov o sredstvih pokojninskih skladov je v 
februarju zajemalo referenčno obdobje Q3 2019, v 
letu 2020 pa se je začelo tudi sporočanje podatkov 
o obveznostih pokojninskih skladov in številu članov
pokojninskih shem.

Na področju statistike plačil  je bila po večletnih pripravah 
in usklajevanju v decembru 2020 sprejeta Uredba 
o spremembi uredbe s področja plačilnih statistik),
ki uvaja obsežne dodatne podatkovne zahteve. O
procesu je BS tekoče obveščala poročevalce in konec
leta 2020 začela pripravljati zasnovo prenovljenega
poročanja.

SURS	in	BS	sta	sodelovala	pri	racionalizaciji	statističnih	
raziskovanj

SURS je tudi v 2020 nadaljeval delo, povezano z 
racionalizacijo zbiranja podatkov in zmanjšanjem 
obremenitve poročevalskih enot.  Z letom 2020 je 
namreč ukinil raziskovanje Lizing podjetja, saj se je 
z BS dogovoril za dopolnitev raziskovanja Finančno 

posredništvo družb, ki se ukvarjajo z najemom (lizing). 
Tako bodo z raziskovanjem, ki ga izvaja BS, zbrani vsi 
podatki s področja najema, ki jih potrebuje SURS za 
izračun makroekonomskih agregatov.
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Vse od začetka marca 2020 poteka življenje v Evropi 
zaradi pojava novega koronavirusa zelo drugače, kot je 
teklo pred tem. Število smrtnih žrtev zaradi covida-19 se 
je od začetka marca 2020 v nekaterih državah članicah 
EU hitro povečevalo, Slovenijo je to zadelo jeseni. Kot 
odziv na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih 
podatkih se je SURS odzval tako, da je v avgustu 
2020 začel podatke o umrlih in rojenih objavljati v 
krajših presledkih kot običajno, in sicer mesečno. Da 
bi bila javnost čim bolj seznanjena z aktualnimi podatki 
o številu umrlih, je SURS hkrati z objavo mesečnih
podatkov za oktober 2020 objavil tudi podatke za prve
tri tedne novembra. V podatkovni bazi SiStat je objavljal
tudi začasne podatke o številu rojstev/smrti po dnevih
in mesecih.

Prebivalstvo	in	socialni	pogoji

Pogostejše	(mesečno)	objavljanje	podatkov	o	številu	umrlih	in	
rojenih

Mesec november 2020 je bil po začasnih podatkih v 
zadnjih 20 letih prvi mesec, v katerem je umrlo več 
kot 3.000 prebivalcev. V 18 dnevih tega meseca je 
umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan.7)

V decembru 2020 sta se v Sloveniji po začasnih 
podatkih rodila 1.402 prebivalca, umrlo pa je v tem 
mesecu 3.221 prebivalcev. Število rojenih je bilo 
nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 
2019. To je bilo najvišje število umrlih v zadnjih 20 
letih v enem mesecu. V 19 dnevih tega meseca je 
umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan. Povprečno 
so v decembru 2020 umrli 104 prebivalci na dan (za 
primerjavo: v decembru 2019 je umrlo povprečno 60 
prebivalcev na dan).
6. december 2020 je bil v tem mesecu dan z največjim
številom umrlih. Na ta dan je umrlo 130 prebivalcev.
Prvi teden tega meseca (od 30. novembra do 6.
decembra) pa je bil v tem mesecu teden z največjim
številom umrlih. V tem tednu je umrlo 797 prebivalcev.
To je bil tudi v celotnem letu 2020 teden z največjim
številom umrlih.8)

7) Rojeni in umrli, Slovenija, november 2020
8) Rojeni in umrli, Slovenija, december 2020

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9323
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9366
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Posledice	ukrepov	za	zajezitev	širjenja	novega	koronavirusa	
zaznala tudi demografska statistika

29. marca 2020 je Vlada RS, da bi zajezila in uspešneje
obvladovala epidemijo covida-19, sprejela začasen
odlok, ki je prebivalcem prepovedoval gibanje zunaj
občine, v kateri imajo prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče. Odlok je povzročil opazne premike
prebivalstva. To je zaznala tudi demografska statistika,
saj se je močno povečalo število prijav selitev.

9) Notranje selitve in covid-19
10) Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2020

V prvem polletju 2020 je bilo po začasnih podatkih dve 
tretjini več medobčinskih selitev kot v istem obdobju 
leta 2019.
Z v prvem polletju prijavljenimi medobčinskimi 
selitvami je absolutno in relativno največ prebivalcev 
pridobila občina Kranjska Gora: tam je notranji selitveni 
prirast znašal skoraj 370 prebivalcev ali blizu 70 na 
1.000 prebivalcev. Absolutno največ prebivalcev je z 
notranjimi selitvami v prvem polletju izgubila občina 
Ljubljana (skoraj 2.200), relativno pa Celje (več kot 12 
na 1.000 prebivalcev).9)

Polovica manj porok in razvez kot v istem četrtletju 
prejšnjega leta 
V drugem četrtletju 2020 je zakonsko zvezo sklenilo 
1.184 parov ali 51,4 % manj kot v istem obdobju leta 
2019. Razvezalo se je 361 parov ali 50,9 % manj kot v 
drugem četrtletju 2019.
Nižje število porok in razvez povezujemo z ukrepi za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa (povzročitelja 
bolezni covid-19).10)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9232
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9075
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Novi	podatki	s	področja	trga	dela

SURS je podatkovno bazo SiStat dopolnil s podatki 
o organizaciji dela in delovnega časa, zbranimi
v priložnostnem modulu 2019. Prvič je objavil tudi
nabor kazalnikov kakovosti zaposlitve, in sicer
za obdobje od 2015 do 2019. Kazalnike bo odslej
osveževal letno.

V 2. četrtletju 2019 smo delovno aktivne vprašali, 
kako pogosto so jih v povezavi z delom v zadnjih 2 
mesecih pred anketiranjem poklicali ali jim poslali 
sporočilo med njihovim prostim časom. Večine 
delovno aktivnih (63 %) niso v zadnjih 2 mesecih 
nikoli poklicali v povezavi z delom, 18 % so jih poklicali 
enkrat ali dvakrat, 19 % pa pogosteje.11)

11) Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, priložnostni modul, 2. četrtletje 2019
12) Plače (po Raziskovanju o strukturi plače), Slovenija, 2018

SURS je v letu 2019 v sodelovanju z AJPES zbral z 
elektronskim vprašalnikom podatke za Raziskovanje o 
strukturi plače, ki se izvaja vsaka štiri leta. Podatki se 
zbirajo v vzorčni populaciji podjetij na ravni posameznih 
oseb. Rezultate je objavil junija 2020, na voljo so tudi v 
podatkovni bazi SiStat. 

Ženske zaslužile na uro povprečno 66 centov 
manj od moških
Po mednarodnih standardih za izračunavanje razlik 
med plačami moških in plačami žensk, pri katerem se 
kot osnova uporabljajo bruto plače za plačano uro za 
referenčni mesec, so ženske v Sloveniji za oktober 
2018 v povprečju zaslužile 93,1 % povprečne bruto 
plače moških. Bruto plača moških za plačano uro je 
v povprečju znašala 9,59 EUR, žensk pa v povprečju 
66 centov manj (8,93 EUR). Do omenjene razlike 
prihaja zaradi različne razporeditve moških in žensk 
po dejavnostih, poklicih, izobrazbi, starosti in drugih 
dejavnikov. 12)

https://www.stat.si/statweb/News/Index/8737
https://www.stat.si/statweb/News/Index/8918
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Dodatne oz. nove statistike v okviru raziskovanja Aktivno in 
neaktivno prebivalstvo 

SURS je v letu 2020 končal  pripravo modelov za 
mesečne ocene anketne brezposelnosti in delovne 
aktivnosti. Modeli se bodo pripravljali na podlagi 
četrtletnih ocen anketne brezposelnosti in mesečnih 
ocen registrske brezposelnosti, ki jo izračunava ZRSZ. 
Mesečne ocene bodo uporabnikom od leta 2021 na 
voljo na spletni strani SURS.

Zdaj anketni podatki zagotavljajo uporabnikom dovolj 
kakovostne podatke le na ravni kohezijskih regij, SURS 
je v letu 2020 analiziral možnosti za pripravo modelov 
za izračun četrtletnih ocen anketne brezposelnosti 
tudi na nižjih teritorialnih ravneh. Pripravljeni so bili 
že prvi rezultati. SURS bo še nadaljeval delo na tem 
področju.

Covid-19	močno	posegel	tudi	v	zbiranje	podatkov	s	področja	
trga dela

Epidemija SARS-CoV-2 je od vseh zahtevala 
prilagodljivost, saj je bilo zbiranje podatkov na terenu 
bolj ali manj onemogočeno. Zbiranje podatkov za 
raziskovanje o aktivnem in neaktivnem raziskovanju, ki je 
zaradi kontinuiranega zbiranja eno najbolj izpostavljenih 
raziskovanj, je bilo na začetku pomladi 2020 za 14 dni 
popolnoma ustavljeno, kasneje pa se je izvajalo samo s 
telefonom, vendar je bilo treba zaradi zelo nizke stopnje 
odgovora znatno povečati vzorec, da je SURS-u uspelo 
zbrati dovolj odgovorov. Podobno je bilo tudi v drugem 
valu, saj je bilo terensko zbiranje prekinjeno že od 15. 
oktobra 2020 naprej. Kljub tem izzivom je SURS-u 
uspelo izdati vse načrtovane objave in ob tem še naprej 
nuditi podporo uporabnikom podatkov.

Med zaradi epidemije SARS-CoV-2 najbolj izpostavlje-
nimi raziskovanji je bilo tudi raziskovanje o plačah 
pri pravnih osebah (ZAP/M). Pri ZAP/M je šlo zaradi  

ukrepov vlade za omilitev posledic za večplasten problem, 
saj so se ukrepi sprejemali hitro in nepredvidljivo, 
zaradi česar so imele težave z razumevanjem tako 
poročevalske enote kot razne ustanove, ki so se 
morale hitro prilagoditi (FURS, ZRSZ, predstavniki 
delodajalcev). Do določene mere je prišlo tudi do 
nerazumevanja statistične metodologije za izračun plač. 
SURS je v proces obdelave in analize podatkov v drugi 
polovici leta integriral še dodatne podatke, ki jih je prejel iz 
administrativnega vira ZRSZ. Podatki iz obrazca ZAP/M 
namreč v trenutnih razmerah epidemije – kljub večjemu 
obsegu dodatnega preverjanja kakovosti podatkov 
– niso omogočali celovite identifikacije tistih napak v
sporočenih podatkih, ki so bile posledica kompleksnih
spreminjajočih se ukrepov na področju plačne politike
(npr. zaradi ukrepa dela s skrajšanim delovnim časom
in ukrepa začasnega čakanja na delo).
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Podatki	o	dohodkih	prebivalstva	po	občinah

V letu 2020 je SURS začel objavljati podatke iz novega 
statističnega raziskovanja Dohodki prebivalstva.  
Objavljeni so bili podatki o prejetih bruto in neto dohodkih 
prebivalcev (povprečja in mediane) za obdobje od leta 
2014 do leta 2018, do ravni občine. Vir podatkov za 
omenjeno raziskovanje je na novo vzpostavljena baza 
dohodkov.

Zbiranje podatkov o 
življenjskih	pogojih 
v letu 2020 

SURS je moral v letu 2020 prilagoditi razmeram, 
nastalim zaradi pandemije covida-19,  tudi način 
zbiranja podatkov o življenjskih pogojih (EU-SILC) in 
obdobje v letu, ki je bilo doslej določeno za zbiranje teh 
podatkov. Ti podatki so se namreč običajno zbirali od 
sredine januarja do sredine junija. Za prvo anketiranje 
(za na novo izbrana gospodinjstva) se je zaradi dolžine 
vprašalnika vedno uporabljalo računalniško podprto 
anketiranje na terenu, za ponovljeno anketiranje pa 
računalniško podprto anketiranje po telefonu. V letu 
2020 je SURS zbral podatke na ustaljen način do 
sredine marca. Nadaljeval je od sredine maja do sredine 
septembra. Anketirancem je  zaradi preprečevanja 
širjenja okužb ponudil možnost anketiranja po telefonu 
tudi ob prvem anketiranju. Kljub temu se je večina 
anket opravila osebno na terenu. Glede na to, da je 
bilo zbiranje podatkov prekinjeno oz. opravljeno v dveh 
delih in da je bil prvi del opravljen pred zdravstveno krizo 
(januar–marec) , drugi pa v času zdravstvene krize oz. 
po prvem valu epidemije covida-19 (maj–september), 
lahko pričakujemo razlike v podatkih.

Rezultati raziskovanja 
Življenjski	pogoji	na	voljo 
v	krajšem	času

V 2021 je začela veljati nova Uredba 2019/1700 
evropskega parlamenta in sveta z dne 10. oktobra 2019 
o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v
zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov
na individualni ravni, zbranih z vzorci, in ta uredba
predpisuje skrajšanje rokov za posredovanje podatkov
na Eurostat. Po prejšnji Uredbi je moral SURS podatke
posredovati na Eurostat do 30. novembra N+2, po novi
uredbi pa jih mora do 31. decembra N+1. Ker pri EU-
SILC zbiramo podatke na terenu, dodajamo pa jim tudi
administrativne vire, je bilo treba zagotoviti, da bomo
podatke Finančne uprave RS pridobili prej (že oktobra
namesto decembra), hkrati pa preveriti kakovost teh
podatkov. Analizirali smo posamezne vrste dohodkov
ter izračunali najpomembnejše kazalnike dohodka in
revščine. Analize so pokazale, da so med podatki le
manjše razlike, zato bo SURS te podatke lahko uporabil
za redno izvajanje raziskovanja EU-SILC v prihodnje in
s tem izpolnil zahteve nove uredbe.

Na prvih 10 mest po višini povprečnega neto dohodka 
na prebivalca so se v letu 2018 uvrstile občine Trzin, 
Ankaran, Mežica, Log - Dragomer, Kranjska Gora, 
Žirovnica, Bled, Škofljica, Ljubljana in Vodice, na 
zadnjih 10 mest pa občine Kuzma, Rogašovci, 
Grad, Hodoš, Apače, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, 
Cankova in Šalovci.13)

13) Dohodki prebivalstva, Slovenija, 2014–2018

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9283
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14) Medgeneracijski prenos prikrajšanosti, Slovenija, 2019

Dosežena izobrazba, status delovne aktivnosti in 
poklic staršev v precejšnem obsegu vplivajo na to, 
kakšen bo materialni položaj njihovih otrok, ko ti 
odrastejo. Prav tako je v precejšnji meri sedanje 
finančno stanje gospodinjstva odvisno od finančnega 
položaja gospodinjstva, v katerem so osebe živele v 
času svoje mladosti.14)

Medgeneracijski prenos 
prikrajšanosti

Vsako leto je osnovnim spremenljivkam v raziskovanju 
Življenjski pogoji (EU-SILC) dodan poseben sklop 
vprašanj – t. i. priložnostni modul,  na podlagi katerega 
se pridobijo podrobnejši podatki o posamezni temi, ki 
še dodatno osvetlijo preostale podatke o življenjskih 
razmerah prebivalcev. V letu 2020 je SURS objavil 
obširne podatke o medgeneracijskem prenosu 
prikrajšanosti pri prebivalcih Slovenije,  starih 25–59 
let, ki jih je na podlagi omenjenega modula zbral v 
letu 2019. Z vprašanji je ugotavljal, v kolikšni meri se 
(morebitna) prikrajšanost prejšnje generacije (staršev) 
prenaša na naslednjo generacijo (otroke).

Izvedba raziskovanja
Poraba	časa	odložena	

SURS je v letih 2020/21 nameraval izvesti celoletno 
(12-mesečno) raziskovanje Poraba časa, ki je bilo v 
Sloveniji nazadnje izvedeno v letih 2000/1, a je izvedbo 
te naloge prestavil, saj podatki, zbrani v času, ko je 
covid-19 zelo vplival na način preživljanja časa, ne bi 
odražali realnega stanja. Raziskovanje se bo izvedlo, ko 
preživljanje časa prebivalcev Slovenije ne bo več tako 
močno odvisno od covida-19. 

Uvedeno novo raziskovanje: 
Delo	in	izobraževanje	v	času	
covida-19

SURS je decembra 2020 kot odziv na potrebe 
uporabnikov, ki so se pokazale s pojavom covida-19 
v Sloveniji, uvedel novo raziskovanje: Delo in 
izobraževanje v času covida-19. V vzorec je vsakih 
14 dni vključenih 3.000 prebivalcev Slovenije, starih 
20–64 let. Podatki se zbirajo s spletnim vprašalnikom. 
Za izvedbo spletnega anketiranja je SURS tokrat prvič 
uporabili orodje 1KA.  

Financiranje	in	potrošnja	
gospodinjstev

V letu 2020 je bila izvedena celotna priprava na periodično 
anketiranje v okviru raziskovanja o financiranju in 
potrošnji gospodinjstev (HFCS). Terensko anketiranje 
je bilo izvedeno deloma (v približno 40 %), potem se je 
zaradi covida-19 ustavilo. Nadaljevalo se bo takoj, ko 
bo to mogoče.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9090
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Razvoj	na	področju	statistike	izobraževanja

metodologijo in relevantnimi podatki v  nacionalnih 
računih).

V okviru razvojne naloge za ekonomsko ovrednotenje 
področja izobraževanja (formalnega in neformalnega) 
z naslovom Satelitski računi za izobraževanje je bila 
pripravljena predhodna ocena razpoložljivosti podatkov 
glede na zahteve mednarodne metodologije (UNECE), 
ki bo podlaga  za pripravo  osnovnih  podatkov/tabel  
satelitskih računov za izobraževanje  v letu 2020. 

SURS spremlja udeležence formalnega izobraževanja  
z zelo širokim naborom podatkov. Črpa jih iz 
administrativnih virov Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Državnega izpitnega centra, Višjih 
strokovnih šol in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

V 2020 je objavil rezultate raziskovanja za leto 2019. 
Nadaljeval je aktivnosti za izboljšanje kakovosti teh 
podatkov (dopolnitev zajema, podrobnejša razčlenitev 
agregatnih podatkov, izvedba primerjalne analize z 

Po zbranih podatkih so v letu 2019 celotni izdatki za formalno izobraževanje znašali 2.779 
milijonov EUR ali 5,74 % BDP. 2.540 milijonov EUR  (5,25 % BDP) so v celotnih izdatkih 
predstavljali skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove. 240 
milijonov EUR od  celotnih izdatkov so bili izdatki gospodinjstev, povezani z vključenostjo v 
formalno izobraževanje, zunaj izobraževalnih ustanov (skupaj s subvencijami iz proračuna za 
te izdatke).  
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Novosti	na	področju	statistike	kulture

SURS je objavil rezultate raziskovanj o muzejski in 
galerijski dejavnosti ter o odrski dejavnosti za leto 
2019. Posodobil je metodologiji obeh raziskovanj za 
leto 2020, upoštevajoč razvoj v izvajanju omenjenih 
kulturnih dejavnosti v digitalnem okolju; muzeji in galerije 
bodo tako po novem poročali še o virtualnih razstavah 
in o e-obisku teh razstav ter o pripravi drugih virtualnih 
dogodkov, ustanove z odrsko dejavnostjo pa o ponudbi 
prireditev v virtualnem prostoru. V obe raziskovanji so 
dodana po štiri vprašanja, ki bodo pomagala ovrednotiti 
vpliv covida-19 na izvajanje kulturne dejavnosti.

V okviru razvojne naloge za celovito ekonomsko 
ovrednotenje področja kulture in posameznih 
podpodročij kulture z naslovom Satelitski računi za 
kulturo (SRK) je bil po zgledu držav, ki so take račune 
že objavile, oblikovan delovni osnutek metodologije, in 
sicer za modela, ki imata za osnovo tabele ponudbe 
in porabe. Preverjanje ustreznosti pripravljenega 
osnutka je tesno povezano predvsem z razpoložljivostjo 
relevantnih virov podatkov, potrebnih za ocene na 
podlagi tabel ponudbe in porabe.
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Osebna varnost v zasebnem okolju 

Tako kot doslej je bilo tudi v letu 2019 največ obsojenih polnoletnih storilcev na 1.000 prebivalcev v 
jugovzhodni Sloveniji (4,7), najmanj pa v goriški statistični regiji  (1,9).  V celotni državi je bilo obsojenih 
3,2 polnoletnih oseb na 1.000 prebivalcev. Polnoletni storilci kaznivih dejanj so bili v 91 % obsojeni na 
zaporno kazen, ta pa jim je bila v 78 % izrečena pogojno. 

Objavljene statistike s področja kriminalitete zajemajo 
podatke o ovadbah, obtožbah in obsodbah  fizičnih 
in pravnih oseb. Podatke nam posredujeta Vrhovno 
državno tožilstvo in Vrhovno sodišče, kar omogoča 
spremljanje pojava z administrativnega vidika. 

V letu 2020 je bilo izvedeno raziskovanje o osebni 
varnosti v zasebnem okolju. V prvi polovici leta so 
bile aktivnosti usmerjene v pripravo, programiranje in 
testiranje vprašalnika. Zbiranje podatkov, ki je potekalo v 

jesenskem času (september–november), pa  je bilo zelo 
oteženo, saj je sovpadlo prav s stopnjevanjem drugega 
vala epidemije covida-19. Zbiranje podatkov je ves čas 
potekalo prek spleta, v oktobru jih je SURS skušal zbirati 
tudi osebno, vendar je moral tak način zbiranja podatkov 
zaradi epidemičnih ukrepov prekiniti. Zbiranje podatkov 
je nadaljeval s telefonskim anketiranjem. Raziskovanje 
bo pomemben vir za oceno pojavnosti in trendov glede 
vseh oblik nasilja, za katera se uporablja Istanbulska 
konvencija. 
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Epidemija je vnesla 
spremembe tudi v pripravo 
podatkov

Epidemija covida-19 je prinesla nekaj sprememb tudi 
pri obdelavi zdravstvenih podatkov, saj so uporabniki 
podatke zahtevali hitreje in podrobneje razčlenjene. 
Zato smo podatke o hospitalizacijah in podatke o 
umrlih za določene podpopulacije pripravili v krajšem 
času za interne analize odzivnosti zdravstvenega 
sistema. Začasno smo npr. vzpostavili ad hoc zajem 
podatkov o bolnišničnih obravnavah zaradi covida-19 
ter spremenili dinamiko poročanja letnega zbiranja 
podatkov za zbirko Spremljanje bolnišničnih obravnav. 

Nova nacionalna raziskava o 
zdravstveni pismenosti med 
slovensko populacijo

Od oktobra 2019 poteka projekt Dvig zdravstvene 
pismenosti v Sloveniji (ZaPiS), katerega cilj je pripraviti 
Nacionalno strategijo za spremljanje in dvig zdravstvene 
pismenosti. Izvajata ga MZ in NIJZ. Namen projekta je 
dvig zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije s 
poudarkom na povezovanju vseh ključnih struktur, ki 
lahko prispevajo k boljšemu zdravju populacije. V okviru 
projekta ZaPiS se je Republika Slovenija vključila v 
mednarodno mrežo M-POHL, ki jo je za povezovanje 
na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena 
organizacija. V letu 2020 je bila izvedena nacionalna 
raziskava o zdravstveni pismenosti v Sloveniji, ki je 
prva tovrstna raziskava, izvedena na reprezentativnem 
vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije. S tem smo prvič 
zagotovili podatke o zdravstveni pismenosti glede na 
različne vidike.

Ponovna	izvedba	nacionalne	
raziskave Z zdravjem povezan 
življenjski	slog

NIJZ je v letu 2020 že šestič  izvedel  nacionalno 
raziskavo  Z  zdravjem  povezan  vedenjski  slog, 
ki je bila zaradi epidemije dopolnjena še s kratkimi 
podvprašanji o življenju med 1. valom epidemije 
covida-19. Raziskava je bila že tretjič izvedena s 
kombiniranim načinom anketiranja (kombinacija spletne 
in poštne ankete), ki se je pri izvedbi raziskave izkazal 
kot pomembna prednost, saj smo izbranim osebam 
lahko tako omogočili brezstično sodelovanje v raziskavi. 
Pozitivni učinki kombiniranega načina anketiranja so se 
še posebno pozitivno pokazali v visoki stopnji odzivnosti 
prek spleta.  Podatki so bili zbrani v obdobju od maja do 
konca julija 2020, objavljeni pa bodo v letu 2021. 
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Poslovno	področje

Vse od leta 2011 je bila ena osrednjih aktivnosti na 
področju poslovnih statistik vzpostavljanje novega 
zakonskega okvira. S potrditvijo osnovne uredbe15) 
konec leta 2019 in sprejetjem osnovne izvedbene 
uredbe16) v sredini leta 2020 ter s pripravo osnutkov 
izvedbenih aktov na posameznih vsebinskih področjih 
se je ta proces v pretežni meri uspešno zaključil. 

Z novo zakonodajo so se zagotovili centralna vloga 
poslovnega registra z usmerjenostjo na Evropski 
sistem interoperabilnih poslovnih registrov (ESBR), 
vključno z Evropskim registrom skupin podjetij (EGR), 
uporaba ekonomskih klasifikacij, kot sta SKD 2008 in 
CPA17), skladnost med podatki s poenotenjem definicij 

15) Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 27. 11. 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih
aktov na področju poslovne statistike.

16) Izvdbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 z dne, 30. julija 2020 o določitvi tehničnih specifikacij in ureditev v skladu z Uredbo (EU)
2019/2152.

17) Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 in Klasifikacija proizvodov po dejavnosti.
18) Dejavnosti za izdelavo zaščitne opreme in sredstev ter njihovo prodajo

osnovnih statističnih spremenljivk in ravni objavljanja, 
metodološka primerljivost med posameznimi področji, 
učinkovit dostop do administrativnih virov podatkov, 
okrepila se je izmenjava mikropodatkov, razširila se je 
pokritost, predvsem storitvenih dejavnostih, in izboljšala 
časovna komponenta razpoložljivosti rezultatov (zlasti 
pri kratkoročnih poslovnih statistikah).

Podjetja so v času prvega vala epidemije covida-19  
povpraševala, kako ustrezno razvrstiti dejavnosti 
proizvodnja ali prodaja zaščitne opreme in sredstev 
po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Zato je SURS 
pripravil in objavil nekaj pojasnil glede izbire ustreznih 
šifer dejavnosti.18)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8766
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Kratkoročne	poslovne	statistike	in	izzivi,	ki	so	se	pojavili	s	
covidom-19

Epidemija covida-19 je v letu 2020 močno posegla 
tudi v potek dela  v zvezi s kratkoročnimi poslovnimi 
statistikami. V spomladanskem delu je vplivala predvsem 
na zbiranje podatkov ter na odločitev, da SURS začne 
izračunavati zanesljivost in točnost statistične ocene. 
Ob težavah, ki jih je imel z zbiranjem podatkov, se je tudi 
odločil, da v mesečno raziskovanje s področja industrije 
vpelje dodaten vir, in sicer podatke o DDV. Kljub vsem 
težavam mu je rezultate za vse kratkoročne statistike, 
ki so bile pomemben dejavnik predvsem pri spremljanju 
gospodarskega stanja v državi, uspelo objavljati 
mesečno, tako kot je bilo načrtovano.

Pri kratkoročnih poslovnih statistikah je SURS v 
letu 2020 zaradi nove zakonodaje, ki je začela 
veljati 1. 1. 2021, še naprej prenavljal posamezna 
raziskovanja. Podatke za mesečno raziskovanje s 
področja gradbeništva bo po novem zbiral na podlagi 
klasifikacije SKD, in ne več na podlagi klasifikacije CC. 
Po vzoru letnega raziskovanja je nekoliko spremenil 
tudi vprašalnik, in sicer bodo podatke v prihodnje 
sporočali tako glavni izvajalci kot tudi podizvajalci. Na 
nove zahteve zakonodaje se je SURS pripravljal tudi 
na področju mesečne statistike trgovine in storitev; 
zakonodaja prinaša v ta raziskovanja novo statistično 
enoto, in sicer enoto enovrstne dejavnosti, s čimer bo 
SURS lahko spremljal bolj čist prihodek posamezne 
opazovane dejavnosti (za ta namen je nekoliko 
prilagodil vprašalnike).   

Na področju gradbeništva je SURS v letu 2020 razvijal 
dva nova kazalnika: začetek in konec gradnje. Razvojno 
delo se bo tukaj nadaljevalo tudi v 2021. Nadaljevalo pa 
se je tudi delo za razvoj četrtletne demografije podjetij, 
področja, ki se z novo zakonodajo prav tako uvršča v 
področje kratkoročnih poslovnih statistik.

Na vseh štirih področjih kratkoročnih statistik, kjer 
SURS objavlja prihodek in proizvodni indeks, so bili v 
2020 poenoteni način objavljanja in tabele v podatkovni 
bazi SiStat. Uporabniško prijaznejše in informacijsko 
bogatejše pa so po novem tudi tabele s podatki iz 
letnega raziskovanja o industrijski proizvodnji. 

Epidemija covida-19 je močno prizadela tudi trgovino 
na drobno, sploh v marcu in aprilu 2020. Padec 
realnega prihodka od prodaje v trgovini na drobno 
zaradi zaprtja trgovin je bil najizrazitejši v aprilu (ko je 
bil za 22,7 % nižji kot v aprilu 2019 in s tem najnižji po 
septembru 2006), drugi najizrazitejši pa v marcu (za 
14,5 % nižji kot v marcu 2019).19)

19) Prihodki od prodaje v trgovini na drobno in covid-19
20) Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2019

Letna raziskovanja s 
področja	poslovnih	statistik

Epidemija covida-19 je v 2020 v veliki meri vplivala 
tudi na izvedbo letnih poslovnih raziskovanj, saj je bilo 
treba predvsem pri tistih, v katerih SURS podatke zbira 
neposredno od poslovnih subjektov, roke prestaviti ali 
obdobje zbiranja podatkov podaljšati. Oteženo je bilo 
tudi pridobivanje podatkov iz nekaterih administrativnih 
virov; ti so namreč zamujali. SURS je bil tako primoran 
rezultate raziskovanj o letni trgovini, gradbeništvu in 
strukturni statistiki podjetij objaviti nekoliko kasneje, kot 
je bilo načrtovano. Kljub oteženemu poslovanju pa je 
podatke v letnem raziskovanju s področja gradbeništva 
pričel zbirati na nekoliko spremenjenem vprašalniku, 
spremenjena je bila tudi metodologija raziskovanja. Ta 
se bo na posameznih mestih še naprej prilagajala tudi v 
prihodnjem letu. 

V 2019 je bilo v Sloveniji aktivnih 149.257 podjetij, 
ki so ustvarila 105,6 milijarde EUR prihodkov od 
prodaje. K medletni rasti so največ prispevala podjetja 
v predelovalnih dejavnostih, najvišjo medletno rast 
pa so izkazovala podjetja v dejavnosti strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti.20)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9255
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8911
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Poslovne	tendence	in	mnenje	potrošnikov

Poslovne tendence in z njimi povezana gospodarska 
klima so bile v letu 2020 eno najbolj branih in največkrat 
zahtevanih področij; gre namreč za kazalnik stanja 
gospodarstva v državi, ki je najhitreje oz. najprej na 
voljo, kar je bilo v letu 2020 še posebno pomembno.

Na področju mnenja potrošnikov je SURS preračunal 
tri časovne vrste (zaradi spremenjenega načina 
zbiranja podatkov v letu 2016 so se pri teh časovnih 
vrstah pojavile spremembe nivojev). Preračunane 
časovne vrste bodo prvič objavljene januarja 2021. 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil izračunan po 
novi enačbi. Tudi ta bo po novem preračunu prvič 
objavljen januarja 2021. Nekoliko je bil spremenjen 
tudi vprašalnik za raziskovanje Mnenje potrošnikov 
(dodano vprašanje o negotovosti).  

21) Gospodarsko razpoloženje in covid-19

Vpliv covida-19 se je odrazil tudi v gospodarskem razpoloženju in v razpoloženju 
prebivalstva. Kazalniki zaupanja so se v vseh gospodarskih panogah in med potrošniki 
močno znižali, tako na letni kot mesečni ravni. Vrednost kazalnika gospodarske klime je 
bila v aprilu 2020 najnižja, odkar jo merimo (−39,2).21)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9151
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Statistični	poslovni	register	
in Register skupin podjetij

V letu 2020 se je zaključila obsežna prenova Registra 
skupin podjetij, v katerem se poleg prvih tujih lastniški 
povezav upoštevajo po novem tudi nadaljnje lastniške 
povezave, ki so podane v Evropskem registru skupin 
podjetij (EGR). Na ta način je doseženo, da se v Register 
skupin podjetij namesto sledenja prvemu tujemu lastniku 
uvaja sledenje končnemu tujemu lastniku. Za izboljšanje 
pregleda poslovanja večjih mednarodnih skupin podjetij 
je SURS sodeloval tudi pri projektu profiliranja podjetij, 
pri katerem se poleg lastniške strukture večnacionalnih 
skupin podjetij ugotavlja tudi njihovo poslovanje v 
članicah ter struktura kompleksnih podjetij znotraj 
države. 

Raziskovanje in razvoj

SURS v letu 2020 ni zbiral podatkov za raziskovanje 
Inovacijske dejavnosti, saj gre za dvoletno raziskovanje, 
je pa podatke, ki jih je zbiral v predhodnem letu, v 2020 
objavil. V podatkovni bazi SiStat je prenovil nabor 
objavljenih tabel. V letu 2020 je zaključil aktivnosti, ki 
so bile vezane na mednarodni projekt, v okviru katerega 
je sodeloval pri razvoju metodologije. V letu 2020 so se 
začele izvajati tudi že aktivnosti, povezane z zbiranjem 
podatkov v letu 2021. Proučil je vsa Eurostatova 
metodološka priporočila, poleg tega pa v vprašalnik 
vključil vprašanja, oblikovana tako, da bo iz odgovorov 
nanje mogoče pridobiti potrebne informacije o tem, kako 
in v kolikšni meri je pojav novega koronavirusa vplival 
na izvajanje inovacijske dejavnosti v podjetjih. Oktobra 
je izvedel kognitivno testiranje teh vprašanj.

VV obdobju 2016–2018 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo skoraj 49 % podjetij, 
registriranih v Sloveniji. Delež inovacijsko aktivnih podjetij je bil z vidika področij 
dejavnosti po SKD 2008 večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih kot pa med podjetji 
v storitvenih dejavnostih.22)

Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost 
(BIRR) v Sloveniji v letu 2019 glede na prejšnje leto povečali; znašali so 989,3 milijona 
EUR (tj. 2.0 % BDP), kar je 10,8 % več kot v letu 2018. Struktura virov financiranja RRD 
v letu 2019 je bila podobna kot v letu 2018. V izvajanje RRD v Sloveniji je bilo v letu 2019 
po začasnih podatkih vključenih skupno 25.072 oseb, kar je 6,1 % več kot v letu 2018.23) 

22) Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2016-2018
23) Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2019

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8769
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9192
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Pomen statistik o uporabi informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) v času epidemije 

Z razglasitvijo epidemije se je velik del zasebnega in 
službenega življenja prenesel na internet.  S tem so 
postale statistike o uporabi IKT še pomembnejše. V letu 
2020 je bil v raziskovanju Uporaba IKT v gospodinjstvih 
in pri posameznikih poudarek na prenovljenih kazalnikih 
o obsegu spletnega nakupovanja, o uporabi pametnih 
naprav in sistemov ter na varnosti pri uporabi interneta. 
SURS je pri oblikovanju vprašalnika sodeloval z MJU, 
NIJZ, GZS in vključil vanj  kazalnike nacionalnega 
pomena, npr. izvajanje aktivnosti, povezanih z zdravjem, 
prek interneta. 

SURS je pripravil več priložnostnih objav s tega področja: 
ob dnevu varne uporabe interneta, ob svetovnem 

V 1. četrtletju 2020 je internet redno uporabljalo 87 % oseb, starih 16–74 let (v 2019: 83 %). 

V starostni skupini 65–74 let je bil delež rednih uporabnikov interneta tudi v 1. četrtletju 2020 
najmanjši, delež takih, ki interneta do zdaj še niso uporabljali, pa največji; delež prvih je znašal 
51 % (v 2019: 47 %), delež drugih 44 % (v 2019: 47 %).25)

10 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi ima izdelano in s strani vodstva potrjeno digitalno strategijo 
za poslovno preoblikovanje poslovanja podjetij. Na vprašanje o morebitnih težavah v zvezi z 
digitalno preobrazbo je 13 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi odgovorilo, da s tem niso imeli težav, 
in 53 %, da digitalna preobrazba ni bistvena za uspešno poslovanje podjetja.26)

dnevu brez mobilnega telefona, ob svetovnem dnevu 
telekomunikacij in informacijske družbe ter objavo o 
pomenu IKT v času epidemije. V njih so bili med drugim  
prikazani podatki o tem, katere veščine obvladujejo 
16–74-letniki in v kolikšnih odstotkih.  V času omejevalnih 
ukrepov ima IKT ključno vlogo pri vzdrževanju stikov.24)

Pri raziskovanju Uporaba IKT in e-trgovanje v podjetjih 
je bil v letu 2020 poudarek na kazalnikih o analizi 
masovnih podatkov, uporabi robotov in tiskalnikov 3D. V 
raziskovanje so se vključili tudi kazalniki nacionalnega 
pomena (kazalniki o obstoju digitalne strategije za 
poslovno preoblikovanje poslovanja podjetij ter o 
težavah, s katerimi se srečujejo podjetja pri digitalni 
preobrazbi poslovanja.

24) Digitalna družba
25) Razvitost digitalne družbe v Sloveniji v času pandemije
26) Digitalizacija v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi: uporaba IKT in ovire pri digitalni preobrazbi podjetij

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8785
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9136
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9100
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Spremljanje tujih turistov in potnikov ter priprave na prenovo 
raziskovanja	Turistična	potovanja	domačega	prebivalstva		

27) Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, 2019
28) Počitnice, kot so nekoč bile …
29) Epidemija covida-19 v marcu in aprilu 2020 povsem ohromila slovenski turizem

V letu 2020 je SURS zaključil terensko zbiranje 
podatkov za večletno raziskovanje Tuji turisti, s 
katerim se zbirajo podatki o značilnostih bivanja tujih 
turistov ter o tem, koliko denarja porabijo med bivanjem 
v Sloveniji (in za kaj). Poleg podatkov po posameznih 
opazovanih sezonah je SURS prvič objavil tudi letne 
ocene povprečnih dnevnih izdatkov tujih turistov, ki so 
bili nastanjeni v hotelih v letu 2019.

Izvajanje raziskovanja Tuji potniki je bilo zaradi 
razglasitve epidemije covida-19 prestavljeno. Anketiranji v 
prvih dveh anketnih obdobjih (1. julij–31. avgust 2020 in 1. 
september–31. oktober 2020) sta bili uspešno izvedeni, 
izvedba anketiranja v tretjem anketnem obdobju (1. 
december 2020–31. januar 2021) pa se je morala zaradi 
slabše epidemične slike, katere posledica je bil izjemen 
upad potnikov, odpovedati. Izvedlo se bo konec leta 2021. 
Rezultati mesečnega raziskovanja Prihodi in prenočitve 
turistov pa so prikazali vpliv epidemije na turizem. SURS 
je pripravil posebni objavi o vplivu epidemije na turizem: 
Počitnice, kot so nekoč bile … in Epidemija covida-19 v 
marcu in aprilu 2020 povsem ohromila slovenski turizem.

V prvi polovici leta 2020 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih 64 % manj prihodov in 60  % manj 
prenočitev turistov kot v prvi polovici 2019. V januarju in februarju 2020 je bilo število prihodov in prenočitev še 
podobno kot v letu pred tem, po pojavu epidemije covida-19 v marcu pa je strmo upadlo. V aprilu in maju je bilo tako 
v primerjavi z istim obdobjem 2019 število prihodov in prenočitev zanemarljivo majhno. Turisti so se začeli vračati 
po preklicu epidemije; v juniju je število prihodov in prenočitev tujih turistov sicer doseglo zgolj šestino tistih iz junija 
2019, število prihodov in prenočitev domačih turistov pa je že doseglo vrednosti iz leta 2019.28)

V juliju in avgustu 2020 se je število turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih glede na prejšnje mesece tega leta 
skokovito povečalo. Uvedba turističnih bonov je spodbudila domače goste, da so dopustovali v Sloveniji. Domači 
turisti so tako v juliju 2020 ustvarili skoraj 1,4 milijona prenočitev ali 68 % vseh in 155 % več kot v juliju 2019.

Na ravni vrst turističnih občin je bilo v obdobju od začetka maja do konca avgusta 2020 zabeleženih največ turističnih 
prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (35 % vseh), sledile so obmorske občine (28 % vseh). Domači 
turisti so v omenjenem obdobju ustvarili največ prenočitev v obmorskih občinah (30 % vseh), tuji turisti pa v gorskih 
občinah (47 % vseh).29)

Po oceni so izdatki tujih turistov, nastanjenih v hotelih 
v Sloveniji,  v letu 2019 znašali povprečno 148 EUR 
na osebo na dan. Najvišje povprečne izdatke na 
osebo na dan so v 2019 imeli turisti iz neevropskih 
držav (184 EUR), najnižje pa turisti iz Nemčije (123 
EUR).27)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9093
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8998
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9137
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Priprava	letnih	ocen	
povprečnih	dnevnih	izdatkov	
tujih	turistov,	nastanjenih	v	
hotelih

SURS je prvič izračunal in objavil letne ocene 
povprečnih dnevnih izdatkov tujih turistov,  
nastanjenih v hotelih, in sicer tistih, ki so Slovenijo 
obiskali v letu 2019.  Ker se je anketiranje v letu 2019 
izvajalo le v izbranih dvomesečjih (april–maj 2019, julij–
avgust 2019, september–oktober 2019 in december 
2019–januar 2020), je povprečno dnevno porabo 
za manjkajoče mesece ocenil. Na podlagi anketnih 
mikropodatkov je modeliral vpliv izbranih spremenljivk 
na dnevno porabo turista.30)

Letališki potniški promet je ena od panog, ki jih je pandemija po celem svetu najbolj prizadela. 
Tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ni bilo izjema. V obdobju od januarja do septembra 2020 
je s tega letališča odpotovalo ali na to letališče pripotovalo nekaj več kot 267.000 potnikov, kar 
je 81,5 % manj kot v istem obdobju leta 2019.31)

Transport  – v epidemiji 
močno	prizadeta	panoga	…

Potrebe po uporabi razpoložljivih administrativnih virov za 
prikaz stanja na področju transporta so v letu 2020 zaradi 
izrednih razmer postale še očitnejše. SURS je pričel 
raziskovati možnosti za uporabo podatkov iz števcev 
prometa, ki jih SURS prejme od Direkcije za infrastrukturo 
(DRSI)  za oblikovanje eksperimentalnih statistik. Delo se 
bo nadaljevalo v letu 2021. V letu 2020 so potekale tudi 
priprave na izvedbo raziskovanja Dnevna mobilnost 
potnikov, ki bo izvedeno  v letu 2021.

30) https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11046/metodolosko-opozorilo.pdf
31) Transport in covid-19

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11046/metodolosko-opozorilo.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9266


SURS	je	začel	izvajati	Popis	kmetijskih	gospodarstev	2020

Kmetijstvo,	okolje	in	naravni	viri

32) Svetovni dan hrane
33) Realni dohodek iz kmetijstva – druga ocena, Slovenija, 2020

Kljub težki situaciji zaradi spomladi in jeseni 
razglašene epidemije so priprave na Popis kmetijskih 
gospodarstev in vse z njim predvidene aktivnosti 
potekale brez večjih odmikov. Pomembno je bilo, 
da so bili vsi izvajalci nalog prilagodljivi in da so bile 
vzpostavljene dodatne ločene kapacitete v anketnem 
studiu, ki so omogočale izvajanje anketiranja v okviru 
letnih raziskovanj, združenih z nekaterimi modulnimi 
vsebinami iz Popisa kmetijskih gospodarstev. Aktivnosti 
v zvezi z izvedbo Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 
se bodo nadaljevale tudi v letu 2021.

Po drugi oceni naj bi vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2020 ostala na ravni predhodnega 
leta; znašala naj bi 1.353 mio. EUR. Obseg proizvodnje naj bi bil večji za 9 %, cene pa naj bi 
bile nižje za 8 %.33)

V letu 2020 so potekale tudi aktivnosti, povezane s 
Popisom vinogradov, petletnim raziskovanjem, v 
katerem se podatki pridobivajo samo iz administrativnih 
virov, in zato SURS v zvezi s tem ni dodatno 
obremenjeval kmetijskih gospodarstev s sporočanjem 
podrobnih podatkov o strukturi vinogradov. Podatki 
bodo objavljeni v prvi polovici leta 2021. 

Ob svetovnem dnevu hrane je SURS pripravil tudi 
priložnostno objavo podatkov, v kateri je poljudno 
predstavili statistične podatke, ki se nanašajo na bilance 
proizvodnje in potrošnje pomembnejših kmetijskih 
proizvodov v Sloveniji.32)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9123
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9325
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Revizija energetskih statistik

V okviru revizije je bila časovna vrsta podatkov o 
rabi energije v gospodinjstvih s pomočjo modela 
podaljšana do leta 2000 in skladno s tem je bila revidirana 
tudi prejšnja časovna vrsta (2009–2019). Podaljšanje 
časovne vrste je vplivalo predvsem na podatke o rabi 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. 

Revidirani so bili tudi podatki o rabi energije v industriji, 
in sicer so bili podatki za leti 2018 in 2019 preračunani 
po metodologiji, uporabljeni pred tema letoma. S 
poenotenjem meril za izbiro enot, zajetih v opazovanje, 
je bila tako dosežena večja stopnja primerljivosti 
podatkov v časovni vrsti. 

Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2019 znašala skoraj 208.000 TJ. V strukturi 
končne rabe energije so prevladovali naftni proizvodi (45 %), sledili so električna energija (skoraj 
24 %), obnovljivi viri energije (14 %), zemeljski plin (12 %), toplota /malo več kot 3 %) in trdna 
goriva (1 %).34)

Opustitev	samostojnega	raziskovanja	o	proizvodnji	električne	
in toplotne energije pri samoproizvajalcih

V letu 2020 so se podatki o proizvodnji električne in 
toplotne energije pri samoproizvajalcih zadnjič zbirali v 
okviru  samostojnih  raziskovanj E2-SP/M in E2-SP/L. V 
okviru revizije energetskih statistik sta tako mesečno kot 
tudi letno raziskovanje E2-SP postali del raziskovanja o 
proizvodnji električne in toplotne energije pri primarnih 
proizvajalcih (z oznako E1-EE/M in L). 

Razširjena je bila bilanca končne rabe električne 
energije; vanjo so bili na novo vključeni podatki o končni 
rabi energije v kmetijskem sektorju. Podatki o obnovljivih 
virih energije so bili dopolnjeni: industrijski odpadki so 
bili na novo razčlenjeni na obnovljivi in neobnovljivi del. 
Ti podatki so bili na novo prikazani v dopolnjeni časovni 
vrsti (2003–2019).

Na podlagi vseh omenjenih sprememb so bili revidirani 
tudi energetska bilanca in energetski kazalniki od 
leta 2000 dalje. Revidirani podatki so bili objavljeni v 
januarju 2021.

34) Energetska statistika, Slovenija, 2019

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9109
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Prikaz	podatkov	s	področja	javne	kanalizacije	dopolnjen	z	
novo tabelo

V letu 2020 je SURS dodal v SiStat novo tabelo, ki 
prikazuje deleže prečiščene odpadne vode glede na 
načine čiščenja – primarno, sekundarno in terciarno. 
Tabela prikazuje časovno vrsto od vključno 2017 dalje. 

V letu 2019 je v Sloveniji nastalo skoraj 141.000 ton odpadne hrane (ali povprečno 67 kg na 
prebivalca), od tega polovica v gospodinjstvih. V gospodinjstvih nastala odpadna hrana je bila 
11 % vseh v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov. Po oceni je bilo v odpadni hrani 39 % 
užitnega dela, tj. takega, ki bi ga s pravilnim odnosom do hrane in z nekaj iznajdljivosti lahko 
preprečili ali vsaj zmanjšali.36)

35) Javna kanalizacija, Slovenija, 2019
36) Odpadna hrana in kazalniki za odpadke, Slovenija, 2019

Nadaljnji razvoj bilance za 
izbrane	vrste	žit	ter	bilance	
za oljnice

SURS je v letu 2020 v sodelovanju s Kmetijskim 
inštitutom nadaljeval razvoj nacionalne metodologije za 
bilanco izbranih vrst žit (vključuje 4 vrste žit: navadno 
pšenico, trdo pšenico, ječmen in koruzo za zrnje) in 
bilanco oljnic (vključuje naslednje 3 vrste oljnic: oljno 
ogrščico in repico, sončnice in sojo), ki je bila zasnovana 
v letu 2018. Razvoj obeh bilanc je potekal v okviru 
razvojnega projekta in na podlagi izboljšanih podatkov 
o zalogah in izgubah oljnic. Podatki bilance za oljnice
za obdobje 2017–2019 so bili objavljeni na spletni strani
SURS.

Podatki	o	količinah	odpadkov	
in odpadne hrane 

Pri povpraševanju po podatkih o količinah odpadkov so 
pri zunanjih nacionalnih in mednarodnih institucijah ter 
pri posameznikih še vedno v središču podatki o količinah 
odpadne hrane. SURS izračunava in objavlja podatke o 
nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo na letni ravni 
(v skladu z metodologijo, ki jo je postavil v okviru dveh 
mednarodno podprtih pilotnih projektov). Konec leta 2020 
je poleg redne objave o odpadkih izdal še dve elektronski 
objavi; v eni je objavil podatke o odpadni hrani za novo 
časovno točko, v drugi pa izbrane kazalnike o nastajanju 
odpadkov in ravnanja z njimi, pomembne za spremljanje 
napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na 
območju Evropske unije.

V Sloveniji je bilo v letu 2019 v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona m3 odpadnih voda, kar je za 4,6 % več 
kot v letu 2018. 

Pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje je bilo prečiščenih 165,1 milijona m3 oz. več kot 69 % 
odpadnih voda. Največ odpadne vode je bilo prečiščene s terciarnim načinom čiščenja (48 %), najmanj (2 %) pa s 
primarnim načinom čiščenja. Preostalih  75,9 milijona m3 ali skoraj 31 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih.35)

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9026
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9230
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Posodabljanje	časovnih	vrst	in	nadaljnji	razvoj	okoljskih	računov

V 2020 je SURS pripravil, dopolnil in nadgradil statistične 
podatke o uvozu in izvozu odpadkov in sekundarnih 
surovin, ki so potrebni za vzpostavljanje podatkov o 
krožnem gospodarstvu. V okviru raziskovanja Računi 
fizičnega pretoka energije (PEFA) je razširil časovno 
vrsto podatkov za nazaj, in sicer do leta 2008 (do sedaj 
je bila časovna vrsta na voljo za leta do 2012), ter 
skrajšal čas izkazovanja podatkov s T+21 mesecev na 
T+12  mesecev. V okviru raziskovanja Računi izdatkov 
za varstvo okolja (EPEA) pa je oz. bo skušal področje 
zaščita zraka in podnebja (CEPA 1) podrobneje 
razčleniti na podskupine na podlagi klasifikacije okoljskih 
namenov (CEPA). 

Pri izračunih končnih podatkov za raziskovanji PEFA in 
NAMEA (emisije v zrak) je bil v 2020 upoštevan širši nabor 
spremenljivk. Vključitev večjega števila spremenljivk za 
potrebe razdelitve rabe energije in nastalih emisij v cestnem 
prometu na dejavnosti po SKD 2008 in gospodinjstva je 
omogočila prevzem podatkov iz administrativnega vira 

V Sloveniji je v letu 2018 nastalo 15,9 milijona ton emisij CO2, kar je za 1,9 % več kot v letu prej. 
Emisije NOx in trdnih delcev PM10 so se v letu 2018 glede na leto prej zmanjšale, prve za 2,1 % 
in druge za 3,7 %.37)

37) Računi emisij v zrak, Slovenija, 2018
38) Gozdni računi, Slovenija, 2019

Vrednost gozdarske proizvodnje je v letu 2019 znašala 548 milijonov EUR, kar je bilo za 7 % 
manj kot v prejšnjem letu. V strukturi vrednosti gozdarskih proizvodov sta v letu 2019 predstavljali  
najvišja deleža vrednost naravnega prirastka lesa v gospodarskih gozdovih (stoječega lesa) 
(48 %) ter vrednost hlodovine (32 %).38)

MRVL. Poleg števila vozil, ki je bilo ključno merilo pri 
razdelitvi rabe energije in emisij iz cestnega prometa v 
2019, so bili prevzeti tudi podatki o prevoženih kilometrih, 
pri osebnih avtomobilih pa tudi povprečne emisije CO2/
km. Podaljšanje časovnih vrst podatkov, skrajšanje časa, 
potrebnega za izkazovanje podatkov, ter zagotavljanje 
ustreznih, mednarodno primerljivih metodoloških pristopov 
so izboljšave, ki pomembno povečujejo uporabnost 
podatkov iz okoljsko-ekonomskih računov.

Na področju vodnih računov je SURS v letu 2020 
spremljal napredek in usmeritve v evropskem prostoru ter 
se jeseni prijavil za projekt, v sklopu katerega namerava 
obstoječi tabeli ponudbe in porabe vode dopolniti 
z manjkajočimi podatki ter skladno z najnovejšimi 
usmeritvami iz leta 2020 razviti tabelo računov sredstev 
vodnih virov. 

SURS je nadaljeval razvoj tudi na področju gozdnih 
računov. Objavljeni so bili dopolnjeni podatki iz sistema 
gozdnih računov za obdobje 2012–2019.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9065
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9131
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Posodobitev	raziskovanja	o	investicijah	in	izdatkih	za	varstvo	
okolja

Podatki o investicijah in izdatkih za varstvo okolja, 
ki jih je SURS zbral v 2020,  so bili dopolnjeni z novimi 
vsebinami (podatki, ki so se nanašali na okoljski namen 
»varstvo zraka in klime« iz podpodročja »varstvo za
klimatske spremembe«, so bili podrobneje razčlenjeni).
Začetek zbiranja podatkov v okviru raziskovanja

OKI je bil zaradi epidemije covida-19 za tri mesece 
preložen, zaradi nedosegljivosti poročevalskih enot 
(dajalcev podatkov) pa je bila otežena tudi  kontrola 
podatkov na vprašalnikih. Kljub vsem težavam so bili 
podatki objavljeni pravočasno, skladno z datumom,  
napovedanim v Koledarju objav. 

Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2019 namenjenih 2,2 % več sredstev, za tekoče 
izdatke za varstvo okolja pa 15,3 % več kot v letu 2018. V celotni strukturi investicij v varstvo 
okolja v letu 2019 so največji delež obsegale investicije za ravnanje z odpadki (34,1 %) in tudi 
v celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so obsegali največji delež tekoči izdatki za 
ravnanje z odpadki (61,2 %).39)

39) Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2019

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9319
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Komuniciranje in sodelovanje z uporabniki

Prenova	podatkovne	baze	SiStat	končana	–	dostop	do	več	kot	
milijarde	podatkov	z	izboljšano	uporabniško	izkušnjo	

40) Covid-19
41) Slovenija od 1991 do danes

Objave	v	času	epidemije	covida-19					

Prenova podatkovne baze SiStat se je končala. 
Uporabniki lahko zdaj dostopajo do več kot milijarde 
podatkov z izboljšano uporabniško izkušnjo. SURS 
daje zdaj v še večji meri prednost vsebinam, ki so za 
uporabnike najpomembnejše. Podatke je po vsebini 
razdelil na 21 področij, kar omogoča enostaven 
pregled nad različnimi področji. Vključil je tudi napredni 
iskalnik, s katerim je mogoč dodaten pristop pri iskanju 
podatkov.

Hkrati s prenovo je uporabo podatkovne baze SiStat 
prilagodil, kolikor je bilo mogoče, tudi ranljivim skupinam 
uporabnikov. Ti lahko za navigacijo po podatkovni 

25. junija praznujemo v Sloveniji dan državnosti. V
vseh letih od osamosvojitve se je Slovenija srečevala z
več težavami, splošno stanje v gospodarstvu in družbi
pa so zaznamovale tri prelomnice: takoj na začetku
samostojne poti se je morala spoprijeti z velikimi
gospodarskimi težavami, ki jih je v glavnem prinesla
izguba jugoslovanskega trga. Težave se takrat niso
končale za vedno. V 2008 in nekaj naslednjih let je tudi
Slovenijo zajela velika gospodarska kriza, in tudi to je
Slovenija uspešno premagala. Letos spomladi nas je
zajela epidemija covida-19, ki bo življenju v Sloveniji
zagotovo vtisnila svoj pečat.

Kaj se je torej v Sloveniji dogajalo v zadnjem času?41)

Kljub epidemiji je državnim statistikom uspelo v 2020 
izdati vse načrtovane objave; teh je bilo  kar 819 (708 
SURS, 98 BS, 13 NIJZ), vse tudi v angleških različicah. 
Ves čas so se trudili biti relevantni in se v svojih podatkih 
navezovali na aktualne razmere, povezane z epidemijo 
covida-19. SURS je na svoji spletni strani vzpostavil 
tudi novo področje Covid-19, kjer so uporabnikom na 
enem mestu na voljo objave s podatki, ki odražajo 
spremembe, nastale v našem gospodarstvu in družbi 
zaradi epidemije covida-1940).

Tudi v 2020 je SURS pripravil in izdal več t. i. priložnostnih 
objav, to je objav povezanih z različnimi spominskimi 
dnevi, aktualnimi dogodki ali prazniki. Tovrstne objave so 
odlična priložnost za dodatno promocijo SURS, pa tudi 
za to, da obstoječe statistične podatke še nadgradi  in 
predstavi javnosti še z drugih vidikov.

bazi uporabijo tipkovnico, hkrati pa so barvni kontrasti 
prilagojeni tako, da omogočajo boljšo vidnost vsebine.

Velik dosežek slovenske državne statistike je tudi na 
področju odprtosti podatkov na spletnih mestih. V Open 
data Inventory (ODIN) 2020/2021 se je Slovenija po 
pokritosti in odprtosti statističnih podatkov v svetovnem 
merilu uvrstila na 7. mesto, v regiji Južna Evropa pa na 
1. mesto. Dosegla je 80 od 100 možnih točk. ODIN je
edina ocena pokritosti in odprtosti podatkov na spletnih
mestih, ki jih vzdržujejo nacionalni statistični uradi.
Tokrat so ocenjevali uradno statistiko v 187 državah po
vsem svetu, in sicer v 22 kategorijah.

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/3162
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8871
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42) Statopis
43) Anketa o spremljanju zadovoljstva uporabnikov

Statøpis	–	statistični	pregled	
Slovenije 2020

SURS je pripravil novo izdajo Statøpisa.42) V njem  je 
s prikazom izbranih podatkov predstavil vsako od 21 
področij, s katerih SURS zbira podatke in jih pripravlja za 
objavo. Publikacija vsebuje več kot 30 infografik, veliko 
barv, besedilo, skrčeno na minimum,  in ima prenovljeno 
naslovnico. V novi izdaji Statøpisa SURS predstavlja 
nekaj izbranih, zanimivejših ali pomembnejših izsekov 
iz vsakega od enaindvajsetih področij uradne statistike, 
in to večinoma v jeziku oblike in barve.

Kako zadovoljni so 
uporabniki?

Eden ključnih elementov pri zagotavljanju kakovosti 
statističnih podatkov je spremljanje zadovoljstva 
uporabnikov. Namen ankete o zadovoljstvu 
uporabnikov statističnih podatkov in informacij43) je 
bolje spoznati trenutne navade in potrebe uporabnikov. 
Hkrati z odgovori na anketna vprašanja ima širok krog 
uporabnikov tudi možnost, da sporoči svoja mnenja o 
delu SURS in predloge za izboljšave.

Odziv	na	povpraševanja	
uporabnikov

V letu 2020 je SURS prejel 1.589 telefonskih klicev 
in 2.753 pisnih zahtevkov uporabnikov po podatkih; v 
primerjavi z letom prej je bilo pisnih zahtevkov 11 % 
več, telefonskih pa 19 % manj. Uporabniki povprašujejo 
po podatkih, ki jih ne najdejo na spletni strani ali kadar 
pri iskanju potrebujejo pomoč. Največ pisnih zahtevkov 
v letu 2020 je bilo s področja prebivalstva (22 % vseh 
zahtevkov). Število zahtevkov se je v primerjavi z letom 
prej (relativno) najbolj povečalo na področju trgovine 
in storitev (za 126 % več), industrije (za 118 % več), 
podjetij (za 55 % več), socialne zaščite (za 55 % več) 
in prebivalstva (za 42 % več), kar bi lahko bil odraz 
trenutnih razmer, povezanih z epidemijo covida-19. 
Število zahtevkov se je opazno povečalo tudi na 
področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva (za 87 % 
več),  deloma tudi zaradi povpraševanj v zvezi z izvedbo 
popisa kmetijstva v letu 2020. 

Mediji so pomembna uporabniška skupina, saj sporočajo  
podatke in informacije širši množici uporabnikov. V 2020 
so 385-krat zaprosili za podatke. Sodelavci SURS so 
v 2020 podali 55 izjav za medije. Največ izjav se je 
nanašalo na različna področja SURS (15), sledile so 
izjave o delu SURS (8), po 6 pa je bilo izjav s področja 
nacionalnih računov, prebivalstva in okolja. Največ je 
bilo izjav za TV Slovenija (18) in Radio Slovenija (13).

V času kriznih razmer je SURS obveščal uporabnike o 
svojem delovanju na svoji spletni strani: o spremembah 
v Koledarju objav, o posledicah krize na kakovost in 
metodologijo, hkrati je svoje dajalce podatkov tudi 
pozival, naj mu bodo tudi v teh razmerah naklonjeni in 
mu sporočajo želene podatke.  Njegovo ključno sporočilo 
je bilo, da bo le z njihovo pomočjo in sodelovanjem 
lahko prišel do kakovostnih podatkov ter nadaljeval 
svoje poslanstvo. Ključne uporabnike je obvestil, da 
bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo tudi v času 
krize zagotavljal in objavljal ključne statistike, in da se 
bo trudil, da bo v čim večji meri omilil posledice takratne 
začasne prestavitve statistične produkcije.

SURS je tudi v 2020 izmeril splošno zadovoljstvo 
uporabnikov statističnih podatkov in storitev s SURS. 
Rezultati so pokazali, da so bili anketiranci večinoma 
dolgoletni uporabniki (v 58 %), torej taki, ki so statistične 
podatke uporabljali že več kot 5 let. Najštevilnejši so  
bili tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih statistične podatke 
SURS uporabljali nekajkrat letno (30 %), in tisti, ki so jih 
uporabljali mesečno (28 %).  Na 10-stopenjski lestvici so 
splošno zadovoljstvo s SURS ocenili s povprečno oceno 
8,1, kar je višje, kot je bilo v 2018, ko je ta ocena znašala 
7,5. Do trditve, da bi »SURS tudi drugim priporočili kot 
vir statističnih podatkov«,  so se opredelili s povprečno 
oceno 8,5, z nekoliko nižjo pa do trditve, da je »SURS 
izpolnil njihova pričakovanja« (8,0). 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8788
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9200
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Številke	govorijo	o	uporabi	statističnih	podatkov

44) Ogled strani nam pove kolikokrat je bila neka stran ogledana. Upoštevani so vsi ogledi
45) Unikatni ogledi združijo vse oglede iste strani v eni seji v en ogled. Torej, če je uporabnik v eni seji trikrat pogledal eno stran, se to šteje kot

en unikaten ogled strani in trije ogledi strani.
46) Vir: HBSC
47) Vir: ATADD

Glavni diseminacijski kanal, spletna stran stat.si, je v 
letu 2020 imel 1.986.598 ogledov44) oziroma 1.487.637 
unikatnih ogledov45). V primerjavi z letom prej se je 
število ogledov povečalo za 38 %, število unikatnih 
ogledov pa za 35 %. Spletne objave so najbolj 
ogledan SURS-ov produkt; v letu 2020 smo zabeležili 
591.117 unikatnih ogledov vseh spletnih objav (objave 
prvih in podrobnih podatkov iz različnih raziskovanj ter 
priložnostne objave ob spominskih, prazničnih dneh). 
Med objavami na spletni strani stat.si so bile največkrat 
ogledane objave s področja demografije (podpodročje 
Rojeni in umrli); objava z največ ogledi v celem letu 
je bila »Rojeni in umrli, Slovenija, januar–julij 2020«. 
Celoletne analitike za vstopno stran podatkovne baze 
SiStat zaradi njene posodobitve med letom 2020 ni; 
unikatnih ogledov vstopnih strani vseh matrik (tabel) za 
vsa vsebinska področja pa je bilo v celem letu 390.704.

Aktualno dogajanje, povezano z epidemijo covida-19, se 
je poznalo tudi pri ogledih tabel –»Umrli po dnevu smrti, 
Slovenija, mesečno« je bila največkrat ogledana 
tabela (14.309  unikatnih ogledov). Med SURS-ovimi 
produkti je bila zelo ogledana še aplikacija Regije in 
občine v številkah z 373.897 unikatnimi ogledi; število teh 
se je občasno povečalo v povezavi z veljavnostjo ukrepov 
za zajezitev epidemije covida-19, saj obiskovalci strani 
lahko v aplikaciji lahko preverijo, v katero statistično regijo 
spada posamezna občina. Med SURS-ovimi uporabniki je 
že vrsto let med najbolj gledanimi tudi aplikacija Imena in 
rojstni dnevi (123.138 unikatnih ogledov).

BS streže potrebam uporabnikov po statističnih podatkih 
in informacijah predvsem  na spletnih straneh, na 

katerih so predvsem podatki posebnega standarda 
objavljanja SDDS, podatki prvih objav določenih 
podatkov, podatki časovnih vrst in publikacije. 
Zaradi posebne vloge BS so posebno 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 2020 se je nadaljevala nadgradnja 
statistične spletne strani BS.

Na spletni strani BS so bili objavljeni letni in četrtletni 
podatki iz finančnih računov ter četrtletne 
informacije Finančni računi Slovenije. Pripravljena je 
bila publikacija Finančni računi Slovenije 2014–2019, 
ki poleg podatkov in metodologije vsebuje tudi pregled 
finančnih računov posameznih sektorjev ter primerjavo 
z evroobmočjem. 

V novembru 2020 je izšla publikacija BS Neposredne 
naložbe 2019. Ta vsebuje podatke o izhodnih in vhodnih 
neposrednih naložbah po državah ter dejavnostih ter 
podatke  o izvoru tujih neposrednih naložb v Sloveniji in 
o njihovi vključenosti v slovensko gospodarstvo.

V publikacijah NIJZ Zdravje v občini so bile za vsako 
slovensko občino že peto leto zapored na podlagi 
različnih podatkovnih virov oblikovane kratke publikacije 
ter interaktivne tematske karte, podatki pa so primerljivi 
tudi skozi objavljena leta. Publikacije prikazujejo razlike 
v zdravstvenem stanju prebivalcev Slovenije. V letu 
2020 so bile osrednje vsebine namenjene temi o uporabi 
prepovedane droge – konoplje.  

Konoplja (marihuana in hašiš) je najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije.

Uporaba je škodljiva, še zlasti v obdobju mladostništva. V Sloveniji46) je vsak peti 15-letnik in 
skoraj vsak drugi 17-letnik že kdaj v življenju uporabil konopljo.

Uporaba je razširjena med celotnim prebivalstvom. Prevalenca uporabnikov konoplje, starih od 
15 do 64 let, je v letu 2018 znašala 20,747).

https://www.stat.si/statweb
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Nove oblike promocije 

SURS promovira svojo dejavnost  ter produkte in 
storitve na različne načine; večina je utečenih. V 
nadaljevanju posebej omenjamo posebne in nove. 
Pri promociji statističnih podatkov je tako sklenil nekaj 
neformalnih partnerstev. V decembru je v sodelovanju 
z Valom 202 potekala kampanja Statistični adventni 
koledar48)  (dvakrat dnevno objava v eter), v sodelovanju 
z UKOM je pripravil podatke in sodeloval pri grafiki za 
promocijo predsedovanja Svetu EU, na predbožični 
večer je skupaj z generalno policijsko upravo objavili 
»Božičkovo tiralico«, ki je dosegla 30.000 oseb.

Za promocijo Evropskih statističnih iger je SURS izpeljal 
kombinirano plakatno in video promocijsko akcijo, ki 
so jo opazili tudi ustvarjalci spletnega portala Marketing 
magazin49). Motiv, s katerim je SURS spodbujal dijake 
in učitelje k prijavi na tekmovanje in hkrati širil tudi 
svojo prepoznavnost, je hkrati objavil na 110 plakatih v 
20 večjih slovenskih mestih ter na 24 LCD-zaslonih v 
središču Ljubljane.  Predvajana vsebina na celotni mreži 
LCD-zaslonov je bila sinhronizirana, kar je zagotavljalo 
še dodaten vizualni učinek in s tem pritegnilo poglede 
mimoidočih. Analitika obiskanosti spletne strani je 
pokazala, da je kampanja pozitivno vplivala na večji 
obisk spletne strani.  

Zanimanje	za	statistiko	širimo	
med mladimi 

48) Statistični adventni koledar 2020
49) https://www.marketingmagazin.si/opazeno/plakatna-oglasevalska-akcija-za-evropske-statisticne-igre
50) 4. Evropske statistične igre

Na 3. Evropske statistične igre, ki so se začele v 
letu 2019, končale pa maja 2020, se je prijavilo 
936 dijakov in 60 mentorjev z različnih srednjih šol. 
Na vseh ravneh tekmovanja so se zelo izkazali in 
dosegli odličen uspeh v evropskem finalu; tam je 
ekipa TEGLZAROŽE z Gimnazije Franca Miklošiča 
iz Ljutomera dosegla 2. mesto v kategoriji prvih 
dveh letnikov. Eden od promocijskih uspehov tega 
tekmovanja je bilo javno glasovanje za najboljšo 
nalogo v državnem delu tekmovanja na Facebooku. 
Oktobra 2020 so se začele že 4. Evropske statistične 
igre.50) SURS  predvideva, da je epidemija covida-19 
vplivala, da je bilo število prijavljenih nižje kot v 
letu prej. Na šolsko tekmovanje (reševanje spletnih 
testov) se je prijavilo 756 dijakov v 297 ekipah 
pod mentorstvom 63 srednješolskih profesorjev.  
Tekmovanje se v letu 2021 nadaljuje. Kot priprave na 
tekmovanje je SURS  dijakom in mentorjem ponudili 
izobraževanja na daljavo (ZOOM). – šest vsebinsko 
različnih delavnic. Udeležilo se jih je okoli 170 dijakov 
in 40 srednješolskih učiteljev. 

SURS je širil zanimanje za statistiko med mladimi, 
predvsem dijaki in študenti, tudi tako, da jih je učil 
pravilne rabe in interpretacije statističnih podatkov 
na delavnicah v okviru njihovega izobraževalnega 
procesa. Del teh oblik izobraževanja je bil izveden po 
različnih srednjih šolah (za približno 200 dijakov), del 
pa prek ZOOM-a (za približno 160 dijakov).  

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9252
https://www.marketingmagazin.si/opazeno/plakatna-oglasevalska-akcija-za-evropske-statisticne-igre
https://www.stat.si/statweb/News/Index/9148
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Družbeni	mediji	–	kanal,	po	katerem	državni	statistiki	
promoviramo svoje rezultate in komuniciramo s sledilci 

Pojavljanje na družbenih medijih je pomembno, 
saj državni statistiki pridobivamo z objavami na teh 
platformah predvsem nove uporabnike statističnih 
podatkov, kar potrjujejo tudi rezultati zadnje ankete o 
spremljanju zadovoljstva uporabnikov. Objave SURS 
so imele na družbenih omrežjih več kot 5 milijonov 
prikazov na zaslonih uporabnikov (2,3 mio. na Facebooku 
in 3 mio. na slovenskem Twitterju). Novost leta 2020 je 
bil začetek pojavljanja SURS na družbenem omrežju 
Instagram. SURS je statistične podatke začel širiti tudi 
na Instagramu @stat_slovenija. Ta se je Facebooku in 
Twitterju pridružil oktobra, in sicer ob svetovnem dnevu 
statistike V letu 2020 je skupni doseg vseh objav na 
Facebooku znašal več kot 2.000.000, kar pomeni, da 
so objave SURS dosegle uporabnike Facebooka več 
kot 2.000.000-krat. Od tega je bilo 1.302.006 dosega 
organskega in 707.187 dosega plačanega. V celem letu 
je objavil 290 objav, povprečno 24 objav na mesec. Ob 

51) NIJZ Twitter: https://twitter.com/NIJZ_pr
52) NIJZ Facebook: https://www.facebook.com/Nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje-NIJZ-523616787816640
53) NIJZ You Tube: https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q
54) NIJZ Instagram: https://www.instagram.com/_nijz_/
55) eNIJZ: http://www.nijz.si/sl/enijz-0

koncu leta 2020 je imel 7.516 sledilcev, kar je 137 % več 
kot v letu pred tem. Objava, ki je imela največji doseg, 
največ všečkov in največ klikov, je bila objava, s katero 
je izpeljal javno glasovanje za najboljšo raziskovalno 
nalogo na srednješolskem tekmovanju Evropske 
statistične igre 2019/2020.

Tudi NIJZ promovira svoje aktualne aktivnosti prek 
družbenih omrežij – z objavami na Twitterju51), 
Facebooku52), kanalu YouTube53) in Instagramu54) – 
ter navzkrižno s promocijo tradicionalnih dogodkov 
(izid publikacij, objave podatkov, dogodkov, aktivnosti, 
novinarskih briefingov …) prek že omenjenih spletnih 
medijev, s pomočjo katerih se informacije hitro širijo in 
dosežejo širok krog uporabnikov. Večja prepoznavnost 
in zanimanje za podatke se dosežeta s pomočjo 
različnih vizualizacij in infografik. Poleg družbenih 
omrežij se vse bolj uveljavlja tudi doseg uporabnikov z 
brezplačnimi elektronskimi novicami eNIJZ55).

Na slovenskem profilu na Twitterju @StatSlovenija je 
SURS v 2020 izdal 1.251 avtomatskih tvitov (ob rednih 
koledarskih objavah) in ročnih oziroma dodatnih tvitov in 
dosegel 2.918.000 prikazov svojih objav. Leto 2020 je 
začel s 5.375 sledilci profila in končal s 7.292 sledilci (36- 
odstotno povečanje).

Na angleškem profilu na Twitterju @StatSlovenia je 
objavil 846 tvitov in dosegel 527.700 prikazov svojih 
objav. Konec leta 2020 je imel 8.253 sledilcev (16 % več 
kot pred enim letom).

https://twitter.com/NIJZ_pr
https://www.facebook.com/nijz.si/
https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q
https://www.instagram.com/_nijz_/
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Strokovna posvetovalna 
telesa

Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet 
Republike Slovenije56), ki je strokovno metodološko 
posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja 
državne statistike. Za posamezna področja državne 
statistike so pri SURS oblikovani tudi statistični 
sosveti57). V letu 2020 je bil ustanovljen nov sosvet 
za sodelovanje z raziskovalci, katerega namen je 
sodelovanje z raziskovalci in analitiki na področju 
dostopa do podatkov za raziskovalne namene na SURS, 
izmenjava izkušenj, predlogov in pretok informacij med 
SURS in institucijami, ki so uporabniki mikropodatkov. 
Člani Statističnega sveta in statističnih sosvetov so 
predstavniki najpomembnejših uporabnikov in dajalcev 
podatkov. 

56) https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/StatCouncil
57) https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/AdvCommittees

Statistični	dan	2020:	
Podnebna	kriza	–	vroči	podatki

Da so okoljski podatki čedalje bolj pomembni in potrebni, 
se je pokazalo tudi na vsakoletnem dogodku SURS-a 
in Statističnega društva Slovenije. Statističnega dneva 
2020 se je udeležilo okoli 400 obiskovalcev iz Slovenije 
in tujine. 

V prvem delu konference z naslovom Podnebne 
spremembe in ukrepi so strokovnjaki predstavili 
obstoječe podatke o posrednih in neposrednih 
aktivnostih, ki prispevajo k segrevanju ozračja, posledice 
le tega in ukrepih na tem področju. Prvi del prireditve 
se je končal s podelitvijo priznanj Statističnega društva 
Slovenije. Govorci v omizju v drugem delu konference 
so razpravljali o tem, kako lahko s podatki podpremo 
prizadevanja za zmanjšanje vplivov podnebnih 
sprememb.



LPSR   44

2. PODATKOVNI	VIRI

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

◊ Do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov
◊ Sooblikovanje administrativnih zbirk
◊ Izkoriščanje priložnosti uporabe masovnih podatkov
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V prvem delu leta 2020 se je SURS na področju zbiranja 
podatkov znašel v položaju, ki je od vseh zahtevalo izredno 
prilagodljivost in izredne ukrepe. Nove okoliščine, ki so jih 
povzročili ukrepi za omejitev širjenja covida-19, so močno 
vplivale na izvedbo zbiranja podatkov na SURS. Zbiranje 
podatkov za raziskovanja, v katerih se podatki pridobijo 
neposredno od poslovnih subjektov, je bilo kljub temu 
v celoti izvedeno, pri čemer se je čas zbiranja in urejanja 
podatkov v nekaterih primerih prestavil ali nekoliko 
podaljšal. Pri nekaterih kratkoročnih raziskovanjih je bila 
stopnja odgovora za referenčna obdobja marec, april in 
maj oziroma za prvo četrtletje 2020 nekoliko nižja.

Močno je epidemija vplivala tudi na zbiranje podatkov 
pri osebah in gospodinjstvih, saj se je terensko 
zbiranje podatkov že spomladi in potem ponovno 
jeseni popolnoma zaustavilo. Več o tem je zapisano 
že ob poročanju o posameznih vsebinskih področjih 
v poglavju Statistični podatki in storitve. Gre za način 
zbiranja podatkov, po katerem sicer pridobimo podatke 
od največjega števila oseb in gospodinjstev in dosežemo 
najmanjšo pristranskost. Zaradi zdravstvenih razmer in 
priporočil epidemiologov je SURS pri vseh raziskovanjih, 
v katerih se v običajnih razmerah anketira na terenu, dal 
izbranim osebam možnost za sodelovanje po telefonu. 
Zato je okrepil telefonsko anketiranje, pri katerem pa je 
bil glavni problem pomanjkanje telefonskih številk, saj se 
s telefonskim imenikom ujame le približno tretjina vzorca. 
Pri raziskovanjih,  v katerih se poleg terenskega zbiranja 
podatkov uporablja tudi spletno zbiranje, je bil ta problem 
precej manjši, saj je ta način potekal povsem nemoteno. 
Stopnja odgovora na spletu se je vsaj v nekaterih mesecih 
celo povečala. Tudi telefonsko zbiranje podatkov, ki 
je pri nekaterih raziskovanjih nadomestilo terensko, ni 
bilo imuno za vpliv epidemije covida-19. V telefonskem 
studiu na SURS so namreč sprejeli ukrepe, s katerimi so 
anketarjem zagotovili varnejše delovne razmere, hkrati 
pa so s tem zmanjšali število delovnih mest v enem 
prostoru. To težavo so rešili tako, da so v začasni anketni 
studio preoblikovali dodatne prostore na SURS. Poleg 
tega pa so jeseni uvedli tudi oddaljeno anketiranje, 
pri katerem anketarji opravljajo telefonsko anketiranje 
s prenosniki od doma. Zaradi varnosti zaposlenih na 
oddelku za anketiranje oseb in gospodinjstev so uvedli 
tudi oddaljeno  kontrolo pri telefonskem anketiranju, 
ki lahko poteka od doma. Od doma pa se sodelavci 
javljajo tudi na brezplačno telefonsko številko za osebe in 
gospodinjstva. Obvestila in pozive dajalcem podatkov je 
SURS objavljal na spletnih straneh in jim tako tudi v teh 

Izzivi,	povezani	z	zbiranjem	podatkov	v	spremenjenih	
okoliščinah

razmerah nudili vso pomoč in podporo pri izpolnjevanju 
vprašalnikov in sporočanju podatkov. 

V letu 2020 je bilo izvedenih 74 raziskovanj, v katerih 
so bili podatki pridobljeni neposredno od poslovnih 
subjektov. SURS je v letu 2020 samostojno izvedel 69 
raziskovanj. Postopek zbiranja podatkov pa je potekal tudi 
prek drugih organizacij (AJPES in FURS). Elektronsko 
sporočanje podatkov (sem štejemo poročanje prek 
aplikacije eSTAT ter poročanje prek AJPES, FURS in 
ARSO) se še vedno povečuje. Delež vprašalnikov, 
ki se prejmejo elektronsko, se je od leta 2016 do leta 
2019 povečal s 87 % na 94 % (če se upoštevajo samo 
raziskovanja, ki se izvajajo neposredno na SURS, pa v 
isti primerjavi s 40 % na 66 %). 

SURS je v 2020 prvič zbral elektronsko tudi podatke za 
raziskovanji Investicije in tekoči izdatki za varstvo 
okolja (OKI) in Poraba energije, goriv in izbranih 
naftnih proizvodov (E-PE/L). Intenzivne priprave za 
prehod na elektronsko zbiranje podatkov pa so potekale 
tudi za raziskovanja Odkup lesa (KME-LES/M), Odkup 
in prodaja kmetijskih pridelkov (KME-OPKP/M) 
in Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v 
podjetjih (ŠOL/ZAP). Hkrati pa so se pri raziskovanjih, 
za katera se podatki že zbirajo prek spleta, močno 
pospešile aktivnosti za prehod na novo verzijo orodja za 
pripravo vprašalnikov (Blaise 5). Pri letnem raziskovanju 
s področja gradbeništva se bodo aktivnosti, potrebne za 
prehod na e-poročanje, nadaljevale tudi v naslednjem 
letu. 

Raziskovanj, v katerih sodelujejo osebe in gospodinjstva, 
se je v 2020 izvajalo 7, podatki zanje pa so se zbirali na 
različne načine (spletno, telefonsko in terensko).

Klub vsem zdravstvenim ukrepom je SURS v 2020 
uspešno izvedel popis kmetijskih gospodarstev v 
Sloveniji. Anketiranje je izvedel zunanji izvajalec, pri 
izvedbi pa je sodelovalo veliko število anketarjev.

V letu 2020 so je še bolj kot kdaj prej izkazalo, da je 
nujno potrebno dokončno prenoviti zbiranje podatkov o 
umrlih osebah, ki zdaj poteka na papirju in po navadni 
pošti, ter zbiranje podatkov o zunajbolnišničnih 
obravnavah (e-SZBO). NIJZ je za obe področji že 
opravil študije izvedljivosti in pilotna zbiranja podatkov, 
potem pa se to delo ni nadaljevalo zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev. NIJZ je v letu 2020 pridobil dodatne 
vire iz kohezijskih sredstev, zato je v jeseni ponovno 
zagnal projekta eSmrti in eSZBO.
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Administrativni viri – stabilen 
vir podatkov

Omejitve, povezane z zdravstveno krizo, so povzročile 
še najmanj motenj pri prevzemanju podatkov iz 
administrativnih zbirk podatkov. Večjo zamudo 
je povzročal samo kasnejši prevzem podatkov iz 
Zaključnih računov od AJPES-a, kar je bilo posledica 
odložitve roka za predložitev davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in 
davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 
ter za oddajo letnih poročil AJPES za leto 2019 z 31. 
marca na 31. maj 2020. 

SURS je v 2020 prevzemal podatke iz 174 
administrativnih in drugih zbirk podatkov od 72 različnih 
institucij. V okviru prenove postopka zbiranja podatkov 
je zgradil sistem za izmenjavo zbirk podatkov med 
SURS in zunanjimi institucijami. S tem se izmenjava na 
SURS ureja bolj sistematično in na enoten način. 

Novi administrativni viri – nov 
potencial

SURS je v mesečno raziskovanje s področja industrije 
vpeljal dodaten vir, in sicer podatke o DDV. V letu 
2020 je vzpostavil sodelovanje z IRSOP, od katerega 
je prevzel podatke o uvozu in izvozu odpadkov za 
obdobje 2016–2018. Te podatke je SURS uporabil za 
izvedbo primerjav s podatki, zbranimi v okviru rednih 
poročanj o odpadkih.

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) in Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) sta v letu 2020 pripravila vprašalnik, na 

podlagi katerega so bili zbrani podatki o zalogah oljnic. 
Vprašalnik je bil posredovan v izpolnjevanje izbranim 
podjetjem, članom Sekcije proizvajalcev krmil in drugih 
ustreznih sekcij na GZS. Zbrani podatki so bili osnova 
za izdelavo bilance za oljnice za leto 2019, ki jo je SURS 
prevzel od KIS in objavil na spletni strani. 

SURS je  v zvezi s statističnim raziskovanjem Gozdarska 
dejavnost proučil možne nove vire podatkov, potrebne 
za izračune v okviru ERG, in za spremljanje te dejavnosti 
v letu 2021 pripravil revidiran vprašalnik, kar bo deloma 
razbremenilo poročevalske enote. V letu 2020 je bil na 
SURS podpisan Dogovor o sodelovanju med SURS in 
nacionalnima institucijama, ki sta skrbnici pomembnih 
administrativnih virov podatkov (z Zavodom za 
gozdarstvo Slovenije in MKGP). Ta dogovor bo 
podlaga za pripravo kakovostnih in v prihodnje stabilnih 
časovnih podatkovnih vrst v okviru sistema gozdnih 
računov.

Na področju statistik turizma in transporta je SURS 
raziskoval možnosti za uporabo novih podatkovnih 
virov, ki bi mu omogočili prikaz stanja v realnem času in 
dodatne analize. V letu 2020 je izvedel aktivnosti, da bi 
razširil nabor podatkov, ki jih dobi od DRSI in katerih vir 
so števci prometa. Pridobitev podatkov za vsa števna 
mesta bo omogočal razvoj eksperimentalnih statistik na 
področju transporta, npr. o prometni obremenitvi in 
o vplivu izrednih dogodkov, kot je epidemija covida-19
na mobilnost. Testne podatke je SURS prejel januarja
2021.

SURS je z Eurostatom podpisal sporazum, ki bo 
omogočal izmenjavo podatkov spletnih platform, ki 
posredujejo pri kratkoročnem najemu turističnih 
nastanitvenih zmogljivosti. Ti podatki bodo 
SURS-u omogočili analizo obsega sodelovalnega 
gospodarstva na področju nastanitvenih zmogljivosti. 
Prve podatke pričakuje v 1. četrtletju 2021.  

SURS je na podlagi dogovora z AKOS prejel delno 
agregirane podatkov vseh štirih operaterjev mobilne 
telefonije o gostovanju tujih uporabnikov v slovenskem 
omrežju in gostovanju slovenskih uporabnikov v tujih 
omrežjih. Podatki se bodo uporabili za pripravo statistik s 
področja turizma (o potovanjih domačega prebivalstva 
in o obisku tujih turistov in tujih potnikov v Sloveniji).
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Z uporabo prostorskih podatkov v okviru statistik kmetijstva 
razbremenjujemo	poročevalske	enote

SURS je  za pridobitev določenih statistik o strukturi 
rabe zemljišč v okviru statistik kmetijstva začel 
uporabljati prostorske podatke. Ti so bili uporabljeni 
v kombinaciji z drugimi viri podatkov. Geoprostorsko 
modeliranje podatkov omogoča z uporabo informacij 
o prostorski dimenziji temeljitejše izkoriščanje virov
podatkov in se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.
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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	prenove	statističnih	procesov

Izvajalci državne statistike nenehno optimiziramo 
postopke zbiranja podatkov, statistične obdelave in 
izkazovanja statističnih podatkov ter jih posodabljamo. 
V okviru zbiranja podatkov razvijamo postopke za 
spletno strganje cen, uvajamo nove postopke urejanja 

Prenova	spletnih	strani

58) Objavljamo novo podatkovno bazo SiStat
59) Prenovljena spletna aplikacija za revalorizacijo in preračun inflacije

napravah kot tudi na računalnikih in tablicah. Nova 
rešitev omogoča lažje in hitrejše objavljanje matrik in je 
skoraj v celoti avtomatizirana. 

V skladu z novo podobo spletnega mesta www.stat.
si je dobila vizualno in tehnično nadgradnjo tudi 
aplikacija Inflacija in revalorizacija59). Vizualno je 
bila oblikovana po enakih smernicah kot vse nove/
prenovljene aplikacije na SURS, namenjene zunanjim 
uporabnikom. Aplikacija prikazuje podatke na grafih. 
Podatke za izračune prevzema iz baze SiStat s 
pomočjo Px-Web API-ja, ki je sestavni del aplikacije 
Px-Web. Spletna aplikacija omogoča preračun inflacije 
in preračun prvotne vrednosti poljubnega zneska na 
poljuben dan v preteklosti v vrednost na izbrani dan. 

podatkov in agregiranja, tabeliranja in statistične 
zaščite podatkov, različne informacijske rešitve ter 
vzpostavljamo nove baze podatkov. Številna raziskovanja 
smo celostno prenovili in uvedli sodobne metodološke 
rešitve ter najnovejše inovativne tehnologije.

Zaključena je bila prenova podatkovnega portala 
SiStat.58) SURS je popolnoma prenovil in poenostavil 
celoten notranji proces objavljanja tabel v podatkovni 
bazi –  z namenom, da se izboljšata kakovost in 
zanesljivost objavljenih podatkov. S tem je SURS hkrati 
zmanjšal možnost pojavljanja napak. Portal skupaj 
z zalednima aplikacijama PxPublisher in Urejevalnik 
področji predstavlja novo rešitev za objavo matrik Px. 
Za iskanje in prikaz matrik Px se uporablja aplikacija Px-
Web. V najnovejši različici je SURS prenovil tudi videz 
prve strani in orodja PX Web in ju naredili sodobnejša in 
preglednejša ter skladna z grafično podobo drugih svojih 
produktov. Rešitev je prijazna do uporabnika in uporablja 
tako imenovani odzivni dizajn (anlg. responsive design), 
ki omogoča dobro uporabniško izkušnjo tako na mobilnih 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9139
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9224
https://www.stat.si/statweb
https://www.stat.si/statweb
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Omogočanje	dostopnosti	
spletnih aplikacij

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
zahteva, da je uporaba spletnih mest vseh organov 
javnega sektorja prilagojena tudi uporabnikom z 
različnimi oblikami oviranosti. Tako je SURS pri pripravi 
novih in pri posodabljanju obstoječih aplikacij pozoren 
na navodila, ki jih zapovedujejo standardi. Ta navodila 
so bila upoštevana pri prenovi aplikaciji Imena in 
rojstni dnevi, Inflacija in revalorizacija, iskalnikov SKD 
in CPA … Na enak način se posodablja tudi spletno 
mesto www.stat.si, vendar se to delo zaradi obsežnosti 
in drugih tekočih nalog izvaja po korakih. Vsaka 
sprememba mora biti dobro premišljena in mora služiti 
vsem uporabnikom na vseh vrstah naprav.

Nove	rešitve	za	sporočanje	in	
prevzem podatkov

S pomočjo paketa SQL Server Integration Services 
(SSIS) so bili razviti postopki ETL za prevzem podatkov 
AKOS za podatke iz plinovodov, za prevzem podatkov 
PORFIMF Banke Slovenije, za pošiljanje podatkov iz 
SPRS in zunanje trgovine na Banko Slovenije in za 
prevzem podatkov iz datotek davčnih blagajn.

V okviru raziskovanja Cene življenjskih potrebščin so 
bile razvite rešitve za prevzem podatkov o počitniških 
kapacitetah za več spletnih ponudnikov turističnih 
storitev. Aplikacija omogoča vnos obdobja počitnikovanja 
in določenih nastanitvenih posebnostih. Podatki se 
redno strgajo in zapisujejo v podatkovno okolje. Dodatno 
so bile razvite rešitve za prevzem podatkov spletnih 
trgovcev, ponudnikov računalniške opreme. Tudi ti 
podatki se strgajo redno in polnijo v podatkovno okolje.

Razvita sta bila tudi splošni servis za prevzem podatkov 
iz podatkovnih baz Blaise 5 v baze mikropodatkov ter 
rešitev LK5 za izvajanje logične kontrole s pomočjo 
uporabe okolja Blaise 5. Rešitev uporablja že v okolju 
Blaise 5 razvite vprašalnike za izvajanje logične kontrole.

V Blaise 5 so razviti novi vprašalniki za e-poročanja 
poslovnih subjektov na naslednjih področjih: OPKP, 
KMELES, GRAD/M, STOR/M,TRG/M,TRGD/M, PT. Vsi 
vprašalniki bodo od leta 2021 v produkciji. Vprašalnika 
za področji OKI in EPEL se že uporabljata.

Na področju zbiranja podatkov o fizičnih osebah se je 
na novo razvil vprašalnik za raziskovanje TU-ČAP, ki 
bo omogočal zbiranje tudi prek spleta. Vprašalnik je 
narejen v okolju Blaise 5. Razvit je bil tudi vprašalnik za 
e-poročanje za GBV z obsežno vsebino.

Nove podatkovne baze

Vzpostavljena je bila baza dohodkov, v kateri so 
združeni vsi administrativni in statistični viri podatkov 
o prejetih dohodkih oseb in nekaterih demografskih ter
teritorialnih podatkov. Z združitvijo mikropodatkov v
standardizirano organizirano bazo, na kateri se uporablja
aplikacija za centralizirano upravljanje postopkov
(za kontrolo podatkov in popravke, agregiranje in
tabeliranje podatkov, izračun kazalnikov kakovosti ter
statistično zaščito podatkov), so bile dosežene večja
preglednost in učinkovitost obdelave podatkov ter
ustreznost statističnih postopkov, skrajšal se je tudi
čas od pridobitve do obdelave mikropodatkov. Baza
dohodkov omogoča objavljanje podatkov o dohodkih,
razčlenjenih  po čim nižjih teritorialnih enotah, in je
postala vir podatkov o dohodkih za vsa raziskovanja na
SURS. Ker so vsi podatki na enem mestu in statistično
urejeni, bo potrebnega manj statističnega urejanja
pri drugih raziskovanjih. Dokončan je bil razvoj nove
podatkovne baze za raziskovanji OPKP (Odkup in
prodaja kmetijskih pridelkov) in KME-LES (Odkup
lesa). Razvijajo pa se še med drugim tudi podatkovne
baze za ERK, nacionalne račune in števce prometa.

https://www.stat.si/statweb


    51   LPSR

Posodobitve	postopkov	na	
področju	socialnih	statistik

Na področju raziskovanja Aktivno in neaktivno 
prebivalstvo (ANP) so bili vzpostavljeni nova 
podatkovna baza in tudi procesi. Pripravljeni so bili 
postopki za pripravo na zbiranje in za izvedbo obdelave 
podatkov. Postopki in procesi se bodo postopoma še 
dopolnjevali. Postavljeni so bili tudi podatkovna baza 
in pravila za polnjenje in integracijo podatkov v okviru 
projekta IREK. V proces so bili vpeljani še drugi viri, ki 
so potrebni za kontrolo in nadaljnjo obdelavo podatkov. 
Določene izzive pri umestitvi v standardne postopke 
na SURS predstavlja novo raziskovanje COVID, ki ima 
krajšo periodiko. Tudi tu so bili vzpostavljeni podatkovna 
baza in procesi za polnjenje podatkov.

ZZZS je v letu 2019 ob vsebinski podpori NIJZ pripravil 
nov način zbiranja podatkov o bolniškem staležu,  
do zdaj so se za to uporabljali tiskani obrazci. Testno 

Na področju poslovnih tendenc je SURS je v letu 2020 
začel celovito tehnično prenovo raziskovanja, ki se bo 
zaključila predvidoma spomladi 2021.

Pri raziskovanju Turistična potovanja domačega 
prebivalstva je bilo v letu 2020 izvedenih več aktivnosti, 
ki so bile že del prenove raziskovanja, ki bo izpeljana 
v letu 2021 (npr. prenova vprašalnika, pilotno testiranje 
spletnega vprašalnika ter analiza zbranih podatkov). Tu 
bodo prvič uporabljeni trije vzporedni vzorci, kar bo še 
poseben metodološki izziv v prihodnjem letu.

Začete	celovite	prenove

SURS je nadaljeval delo, povezano s procesno-tehnično 
prenovo ocenjevanja bruto domačega proizvoda. To 
bo po prenovi preglednejše, možnost napak bo manjša,  
opravljeno bo v krajšem času. Pripravljena je bila večina 
potrebnih specifikacij. 

SURS je v 2020 razrešil še zadnje metodološke dileme 
in na osnovi postavljene metodologije pričel pripravljati 
statistični procesni model za izračun indeksov 
cen poslovnih nepremičnin. Izdelana je bila nova 
podatkovna baza, pripravljajo pa se tudi avtomatski 
postopki za urejanje in izračunavanje indeksov. Prvi 
podatki bodo objavljeni junija 2021.  

Procesno-tehnične	
prenove	na	področju	
makroekonomskih statistik 

obdobje je trajalo od septembra 2019 do decembra 
2019, od januarja 2020 dalje pa je novi sistem v polni 
produkciji. NIJZ je v prvi polovici leta 2020 spremljal 
zbiranje podatkov  vzporedno na oba načina, po 
prejšnjem in novem sistemu, da je bila zagotovljena 
zadostna kakovost podatkov tudi v novem sistemu. Od 
1. 7. 2020 dalje pa podatki, uporabljeni v statističnem
sistemu, temeljijo na novem procesu.
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Vzpostavitev informacijske 
infrastrukture in tehnologije 
za delo od doma

Vzpostavljeni in upravljani sta bili potrebna informacijska 
infrastruktura in tehnologija, ki sta v času razglašene 
pandemije covida-19 omogočali učinkovito  delo od 
doma večini zaposlenih na SURS.

Na področju arhitekture informacijskih rešitev je SURS 
intenzivno izvajal aktivnosti, povezane z zagotavljanjem 
delovanja in nadgradnje podatkovnega centra SURS in 
omrežja LAN. V sodelovanju  z MJU je pripravil podroben 
opis opreme in predlog za arhitekturno in strojno 
osvežitev podatkovnega centra ter omrežja LAN, ki se 
bo izvajala postopno. Nadaljevale so se aktivnosti, s 
katerimi so se  zaposlenim, anketarjem in raziskovalcem 
zagotavljali tehnični pogoji in oprema za delo od doma.

Tehnična prenova raziskovanj o odkupu in prodaji 
kmetijskih pridelkov ter odkupu lesa je bila v 2020 
dokončana. Prenovljen proces, ki bo uveden z januarjem 
2021, bo obsegal prehod s tiskanih vprašalnikov na 
e-poročanje, vzpostavitev baze podatkov, posodobitev
statističnega urejanja in zaščite podatkov (uporaba
MetaSOP).

Delo za tehnično prenovo ekonomskih računov za 
kmetijstvo (ERK) se je nadaljevalo; aktivnosti se bodo 
nadaljevale tudi v letu 2021. Osnova aplikacije je končana 
do te mere, da se lahko že uporablja. Aplikacija omogoča 
vnos formul s preračuni na podoben način kot excel za 
izbrana raziskovanja za določeno leto. Možen je prikaz 
podatkov za več let. 

Pri raziskovanju o pitni vodi (VOD-V), za katero SURS 
podatke prevzema iz administrativnega vira IJSVO, so se 
pričeli uvajati postopki  za tehnično prilagoditev statističnih 
procesov.  Zaradi težav, povezanih z epidemijo covida-19, 
se postopki tabeliranja, zaščite in agregiranja podatkov 
niso mogli izvesti. Nadgradnja se bo nadaljevala v letu 
2021.

Podatki o investicijah in izdatkih za varstvo okolja 
so se v letu 2020 prvič zbrali s pomočjo elektronskega 
vprašalnika. Ta je bil pripravljen v okviru revizije, pri 
kateri sta se združila dva obstoječa vprašalnika, in sicer 
vprašalnik za statistično raziskovanje o investicijah in 
izdatkih za varstvo okolja (OKI) in vprašalnik za statistično 
raziskovanje o investicijah in izdatkih za varstvo okolja pri 
izvajalcih služb varstva okolja (OKI-S). 

Tehnična	prenova	raziskovanj	
s	področja	okoljskih	statistik

Upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti 
na SURS se je izvajalo na podlagi tekoče obravnave 
zaznanih varnostnih dogodkov informacijske varnosti, 
ocenjevanja tveganj informacijske varnosti in spremljanja 
dnevniških zapisov informacijskega sistema.

Upravljanje informacijske 
varnosti podatkov 
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Izboljšave	na	področju	izbora	
enot opazovanja 

SURS je prenovil razvrstitev naselij, ki se uporablja za  
stratifikacijo pri izbiri enot v raziskovanjih za osebe 
in gospodinjstva. Po obstoječem merilu so se naselja 
razvrščala le glede na delež kmečkih naslovov v naselju 
in število prebivalcev. Pri prenovi razvrstitve naselij je 
bilo uporabljenih 8 različnih statističnih virov. Končna 
odločitev za razvrstitev je bila sprejeta po analizi 
rezultatov faktorske analize in na podlagi strokovne 
literature. Nova razvrstitev naselij za izbiro enot se bo 
začela uporabljati jeseni 2021, za raziskovanja, ki bodo 
potekala v letu 2022.

Izvajala se je analiza podatka o času trajanja 
izpolnjevanja vprašalnika, ki ga sporočijo poslovni 
subjekti za posamezno raziskovanje. Namen analize je 
proučitev možnosti uporabe tega podatka za zmanjšanje 
obremenitve majhnih poročevalskih enot (koordiniran 
izbor enot opazovanja).

Sistematično	testiranje	
vprašalnikov	izboljšuje	
kakovost podatkov 

SURS sistematično testira vprašalnike in druge 
merske instrumente in na podlagi  ugotovitev 
izboljšuje vprašalnike za poročevalske enote, s 
tem pa posledično tudi kakovost vhodnih podatkov 
statističnih raziskovanj. V 2020 je izvedel 9 testiranj 
vprašalnikov in drugih merskih instrumentov. Prvič je 
izvedel osebno oddaljeno testiranje vprašalnikov prek 
platform MS Teams oz. Zoom (z deljenjem ekrana). 

V drugi polovici leta 2020 je SURS pri dveh raziskovanjih 
(COVID in EU-SILC) prvič pilotno spodbudil zunanje 
udeležence k sodelovanju pri kognitivnih testiranjih 
vprašalnikov za raziskovanja oseb, gospodinjstev in 
kmetijskih gospodarstev z denarnim nagrajevanjem. To 
je bilo med zunanjimi udeleženci dobro sprejeto. Izkazalo 
se je, da je odziv na povabilo z obljubljeno denarno 
nagrado bistveno boljši (približno 25 %) kot z obljubljeno 
praktično nagrado (približno 5 %). Udeleženci, ki so 
denarno nagrajeni, so  tudi zanesljivejši in se držijo 
dogovorjenih terminov. SURS ocenjuje, da je poleg tega 
s pomočjo denarne nagrade  lažje zagotoviti tudi želeno 
strukturo udeležencev kognitivnih intervjujev. 
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Interno ocenjevanje skladnosti 
s Kodeksom

SURS je v letu 2020 izvedel interni pregled skladnosti 
z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike. Vsako 
posamezno načelo je ovrednotila skupina sodelavcev, 
ki se s to tematiko neposredno ne ukvarja, in podala 
predloge za izboljšave. Na podlagi analize se bo 
pripravil interni priročnik, ki bo približal vsebino Kodeksa 
sodelavcem na SURS, poleg tega pa tudi seznam akcij 
za morebitne izboljšave skladnosti. 

Interni pregled je SURS razumel kot priložnost, 
da sodelavci neobremenjeno pogledajo na delo 
organizacije z zornih kotov posameznih načel Kodeksa 
in predlagajo izboljšave. Z aktivnostmi je SURS dosegel 
boljše razumevanje in poznavanje načel Kodeksa. 

V Evropskem statističnem sistemu se je v letu 2020 
zaključila priprava metodologije za naslednji krog 
strokovnih pregledov, pri kateri je aktivno sodeloval 
tudi SURS. Strokovni pregledi se bodo začeli izvajati v 
letu 2021 (prvi bo pregledan Eurostat) in naj bi bili v prvi 
polovici 2023 končani v vseh državah članicah ESS.

Izboljšana	učinkovitost	
priprave	metodoloških	gradiv	
za uporabnike 

Spremljanje in merjenje kakovosti statističnih 
podatkov in objavljanje metodoloških gradiv sta 
pomembni aktivnosti za uvajanje izboljšav v statistični 
proces in doseganje preglednosti pri pripravi statističnih 
podatkov. Lažje upravljanje in analiziranje referenčnih 
metapodatkov in kazalnikov kakovosti omogoča interno 
razvita aplikacija STATMIK, ki jo je SURS v letu 2020 
uvedel v svoje postopke.  

Aplikacija STATMIK je izboljšala pregled nad vrednostmi 
kazalnikov kakovosti za statistična raziskovanja na 

Interni pregledi kakovosti 
dokumentacije v sistemu 
STATDOK

SURS uporablja za hranjenje interne dokumentacije 
interni sistem, imenovan STATDOK. V letu 2020 smo 
začeli izvajati interne preglede dokumentacije, katerih 
namen je izboljšati kakovost dokumentacije statističnih 
raziskovanj, usklajenost med interno dokumentacijo 
in metodološkim gradivom ter splošna vsebinska 
priporočila/navodila za pripravo dokumentacije. Uvedba 
tovrstnih pregledov je smiselna in uporabna ter 
predstavlja dodano vrednost za vzdrževanje primerne 
ravni interne dokumentacije, ki je ključno za dolgoročno 
nemoteno poslovanje organizacije ob spremembah. 

SURS in omogoča primerjavo vrednosti med leti oziroma 
med raziskovanji. Poleg tega omogoča enostavnejšo 
in bolj standardizirano pripravo metodoloških gradiv 
za uporabnike (metodološka pojasnila in poročila o 
kakovosti). Osnovna ideja pristopa je v tem, da je 
vsak metapodatek zapisan (samo enkrat) v centralni 
metapodatkovni bazi, od koder se potem prevzema in 
uporablja za različne namene (t. i. pristop enkrat za 
večkrat). 

Urejeni in pregledno dostopni metapodatki so zelo 
pomembni prav takrat, ko pride do nepredvidenih 
situacij, takih, kot je bila (in je še vedno) npr. epidemija, 
ko je bilo treba uporabnikom zagotoviti dodatna 
metodološka opozorila in pojasnila, ki so predstavljala 
morebitne odmike procesov od ustaljene prakse in 
posledično tudi morebiten vpliv na kakovost objavljenih 
statističnih podatkov. Uveljavljen sistem obveščanja je 
SURS-u zagotovil, da je to lahko naredil na pregleden in 
ustaljen način, ki so ga uporabniki že navajeni.
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Finančni	in	kadrovski	viri	v	državni	statistiki

Stroški	državne	statistike

SURS je imel v letu 2020 za 11.056.501 evro realiziranih 
stroškov, kar je za 2,5 % manj kot v letu 2019. Nižja 
poraba je bila posledica epidemije, rebalansa proračuna 
ter nižanja sredstev za materialne stroške in investicije. V 
letu 2020 so bila potrebna prilaganja v izvajanju različnih 
procesov ter posledično tudi prerazporejanje sredstev 
in prioritet, da je bilo možno v čim višji meri zagotovili 
nemoteno izvajanje nalog. Realiziranih je bilo bistveno 
manj službenih poti v tujino, zaradi spremenjenega 
izvajanja terenskih anket je bila nižja poraba pri 
izvedbi rednih letnih raziskovanjih, neizvedene ali 
terminsko prestavljene so bile nekatere druge aktivnosti 
urada. Sredstva so bila usmerjena v vzpostavitev 
informacijske infrastrukture in tehnologije za 
oddaljeno delo, da je lahko večini sodelavcev omogočala 
učinkovito oddaljeno delo. Večinski delež porabe, 96,2 
% oziroma 10.636.964 evrov, so predstavljala sredstva 
iz državnega proračuna, manjši del, 3,8 % oziroma 
419.537 evrov, pa evropska sredstva. Poraba slednjih je 
bila za 18 % nižja kot v letu 2019, delno zaradi nekaterih 
terminskih prestavitev izvedbe, delno zaradi neizvedbe 
večjega terenskega raziskovanja, ki ni bilo izvedeno 
zaradi epidemičnih razmer. 

NIJZ in BS, pooblaščena izvajalca državne statistike, 
imata drugačno strukturo virov financiranja, saj nista 
neposredna proračunska uporabnika, kot to velja za 
SURS. BS se v celoti financira iz lastnih virov, med 
katerimi so najpomembnejše obresti od instrumentov 
in portfeljev denarne politike ter od lastnih naložb v 

vrednostne papirje. V zadnjih letih je BS namenila 
vsaj 75 % presežka prihodkov nad odhodki v državni 
proračun. Statistična funkcija v BS je organizirana 
v oddelku Finančna statistika, vendar pa oddelek 
ne izvaja izključno nalog iz programa statističnih 
raziskovanj. Njegovo delo namreč zajema opravljanje 
storitev, kot so zbiranje in zagotavljanje podatkov tudi 
za potrebe drugih funkcij BS, kot so nadzor bančnega 
poslovanja, finančna stabilnost, razvoj in analize. Stroški 
omenjenega oddelka, neposredni in posredni, so v letu 
2020 znašali 4.694.900 evrov EUR, kar je 282.172 EUR 
ali 6,4 % več kot v letu 2019, ko so dosegli 4.412.728 
evrov EUR. Poraba NIJZ za statistične dejavnosti, ki 
so organizirane v sklopu Zdravstveno podatkovnega 
centra, je za leto 2020 znašala 1,53 milijona evrov. 
Financirani so prek Ministrstva za zdravje, zaradi česar 
glavnino vseh sredstev predstavlja državni proračun, 
za sodelovanje v Eurostatovem projektu EHIS so 
prejeli 40.000 evrov evropskih sredstev, manjši delež 
zaposlenih pa je bil financiran iz skupnega ukrepa JA 
InfAct, za 70.000 EUR. Skupna poraba je tako pomenila 
10-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2019, a kot
posledica izplačil nekaterih dodatkov v času epidemije
ter dejanske prerazporeditve dveh dodatnih FTE, zaradi
izvedbe obilice anket. K izvajanju statistične dejavnosti
v precejšnji meri pripomoreta tudi AJPES in FURS, ki za
izvajalce državne statistike zbirata podatke za nekatera
raziskovanja. Skupna ocena stroškov teh dveh institucij
znaša vsako leto približno 1 milijon evrov.
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Kadrovski viri

Na dan 31. 12. 2019 je bilo na SURS zaposlenih 312 
oseb, od tega 295 za nedoločen čas. BS je imela v 
oddelku Finančna statistika konec leta 2019 zaposlenih 
34 oseb, na NIJZ pa se je z izvajanjem državne statistike 
ukvarjalo 24 oseb.

Državni statistiki se nenehno prilagajajo strokovnim, 
tehnološkim in komunikacijskim novostim, tudi v času 
covida-19 so pridobivali ustrezna znanja na različnih 
seminarjih ter z internim izobraževanjem. Izobraževanje 
državnih statistikov, in sicer s področja metodologije in 
postopkov, predstavitev statističnih področij, splošne 
informacijske pismenosti, Evropskega statističnega 
sistema in specifičnih znanj, je v letu 2020 potekalo 
predvsem v digitalni obliki, tudi v obliki webinarjev za 
osveževanje in nadgrajevanje znanja na področju orodij 
Office ipd.

Utrip statistike

Utrip statistike je zdaj že lepo uveljavljeno interno 
strokovno posvetovanje SURS. 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. Utrip statistike, ki ga je SURS organiziral v 
decembru 2020, je bil že 13. po vrsti. Bil je poseben in 
drugačen, saj je bil zaradi razmer prvič organiziran in 
izveden prek spletne platforme. Tokrat so se na Utripu 
prvič pridružili SURS-u tudi kolegi z NIJZ in iz BS, ki 
skupaj s SURS-om izvajajo dejavnost državne statistike. 
Tudi tokrat so udeleženci pripravili zanimive vsebine 
z različnih področij. Sodelavci z  okoljskih statistik so 
predstavili  integracijo prostorskih podatkov v produkcijo 
kmetijskih statistik (v sklopu priprav na Popis kmetijstva 
2020). NIJZ je predstavil, kako je novi koronavirus vplival 
na beleženje smrti v Sloveniji. V zadnjem prispevku pa so 
kolegi z makroekonomskih statistik predstavili izzive  pri 
uporabi strganih podatkov v izračunu inflacije.

Enotni	v	času	krize

Kriza in epidemija sta pošteno zarezali tudi v ustaljeno 
prakso delovanja SURS. Vsi zaposleni so ob zavedanju 
svojega poslanstva in ciljev sledili tudi navodilom in 
ukrepom, ki jih je sprejela Vlada RS, z namenom, da 
zdravje in varnost postavijo na prvo mesto. Zato so že 
v prvem valu večini svojih zaposlenih omogočili delo od 
doma. Še naprej pa so se sproti prilagajali razmeram 
v državi in izrednim ukrepom. S skupnim in enotnim 
delovanjem, s prilagajanjem izrednim razmeram ter 
z izrazito pripadnostjo državni statistiki jim je uspelo 
ohraniti temeljno produkcijo ter slediti prioritetam tudi v 
času krize. Skupnost državnih statistikov pa je bila še 
vedno povezana.

V jesenskih mesecih so delo organizirali po hibridnem 
modelu (delno na lokaciji  delno doma), kasneje, ob 
poslabšanju epidemičnih razmer, pa od doma, razen 
za tiste zaposlene, katerih navzočnost na lokaciji je 
bila nujna ali ki doma niso imeli pogojev, da bi delo 
lahko opravljali dovolj kakovostno. Kljub temu je delo 
teklo nemoteno in ponovno sta prišli do izraza velika 
motiviranost in pripadnost vseh zaposlenih. 



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 znanstvenoraziskovalnim okoljem
◊ Izoblikovana skupnost državnih statistikov

4. SODELOVANJE
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Državna	statistika	v	slovenskem	in	
mednarodnem okolju 

SURS je tudi v letu 2020 – kljub pandemiji covida-19 – 
aktivno deloval v EU in mednarodnem okolju. Kot član 
ESS se je dejavno vključeval v delo tega partnerstva na 
vseh ravneh delovanja in odločanja. Na mednarodnem 
področju je SURS sodeloval predvsem v okviru OZN 
ter OECD ter aktivno sodeloval v različnih delovnih 
skupinah Eurostata. Konec leta 2020 je bil SURS 
ponovno imenovan za koordinatorja pri OECD na 
področju okoljskih podatkov za Slovenijo.

Predstavniki SURS so se udeležili 177 različnih 
mednarodnih dogodkov in dogodkov s področja EU. Na 
dogodkih je sodelovalo 111 različnih sodelavcev SURS, 
kar je bilo 35,6 % vseh zaposlenih. Povprečno trajanje 
posameznega dogodka je bilo 1,7 dneva, povprečna 
udeležba na dogodku  pa 1,6 udeleženca. V letu 2020 
je bilo izvedenih samo 22 dogodkov v fizični obliki, 155 
dogodkov pa je potekalo virtualno. To so bili predvsem 
redni sestanki različnih delovnih teles, konference, 
seminarji in delavnice, organizirane v okviru EU, OZN 
in OECD (ki se jih udeležujejo predstavniki vseh držav 
članic, ker to pogojuje način delovanja EU oziroma 
omenjenih mednarodnih organizacij) ter različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja.

Med mednarodnimi statističnimi aktivnostmi BS 
prevladuje članstvo v številnih zelo aktivnih delovnih 
telesih statističnega sistema ESCB, katerega pravni 
okvir in statistični standardi so ločeni od ESS. Zaradi 
povezav med dejavnostmi obeh evropskih statističnih 
sistemov je njuno sodelovanje organizirano v Odboru 
za monetarne, finančne in plačilnobilančne statistike 
(CMFB), v katerem sta tudi v letu 2020 sodelovala 
BS in SURS. Poleg tega je BS sodelovala tudi z 
Eurostatom, v delovnih skupinah za statistiko finančnih 
računov in državnih financ, plačilne bilance, neposredne 
naložbe (“FDI network”) in FATS. Seveda je potekalo 
mednarodno sodelovanje od izbruha zdravstvene krize 
dalje še bolj kot sicer prek oddaljenih dostopov.

Mednarodno statistično sodelovanje BS je v letu 2020 
zajemalo tudi BIS, MDS, OECD in Svetovno banko. 
Pomemben mejnik v mednarodnem sodelovanju 

predstavlja pristop k dopolnjenemu standardu 
objavljanja podatkov SDDS Plus pod okriljem MDS, 
h kateremu je Slovenija po večletnih aktivnostih in 
usklajevanju pristopila v začetku februarja 2020. SDDS 
Plus je najvišja raven zagotavljanja in objavljanja 
statističnih podatkov, ki jo predpisuje Mednarodni 
denarni sklad.

Predstavniki statističnega oddelka BS so tudi v letu 2020 
na razmeram primeren oddaljeni način izmenjali izkušnje 
s svojimi kolegi v centralnih bankah srednjeevropskega 
prostora v okviru rednih tovrstnih srečanj.

NIJZ že več let sodeluje v različnih evropskih skupnih 
ukrepih na področju zdravstvenih informacij. Zadnji tak 
ukrep, ki se bo iztekel v letu 2021, je JA InfAct. Glavni cilj 
JA InfAct je vzpostavitev infrastrukture za zdravstvene 
podatke na ravni EU z izboljšanjem dostopnosti do 
primerljivih, robustnih in politično relevantnih informacij 
o zdravstvenem stanju in zdravstvenem sistemu. Delo
na JA InfAct se je konec leta 2020 nadaljevalo še v
projektu PHIRI (Population Health Information Research
Infrastructure), ki je financiran iz Obzorje 2020 in se
osredotoča na zdravstvene informacije v povezavi s
covidom-19.

V letu 2020 so sodelovali tudi v prijavi na skupni evropski 
ukrep JA TEHDAS (Joint Action Towards the European 
Health Data Space), kjer je glavni namen zagotavljanje 
zaščite in prostega pretoka podatkov v zdravstvenem 
sektorju in analiza možnosti za sekundarno uporabo 
zdravstvenih podatkov (vključno z masovnimi podatki 
in umetno inteligenco). NIJZ poleg v omenjenih 
sodeluje tudi v drugih skupnih ukrepih Evropske unije, 
kjer so prav tako v ospredju zdravstvene informacije, 
npr. skupni ukrep za zmanjšanje neenakosti v zdravju 
(JAHee), eZdravje (eHAction).

Državni statistiki smo tudi v letu 2020 aktivno sodelovali 
pri različnih mednarodnih in projektih EU ter prispevali 
svoje znanje in izkušnje k razvoju in oblikovanju 
metodologij ter tehnoloških in inovativnih rešitev na 
področju statistike. 
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Evropa	pred	preizkušnjo

Covid-19 je postavil na preizkušnjo celoten evropski 
statistični prostor. Eurostat se je marca ob ustavitvi 
družbenega in ekonomskega življenja in izrednih 
razmerah odzval in obvestil  nacionalne statistike 
o svojem načinu delovanja. Sestanki in srečanja z
osebnim stikom so bili preklicani. Evropski statistiki
smo se medsebojno obveščali in izmenjevali izkušnje
o nacionalnih razmerah in ukrepih. Vsa Evropa se je
znašla pred izzivom kot še nikoli prej. Eurostat je pozval
vse nacionalne statistične urade, naj se osredinijo
na prioritete ESS in zagotovijo ključne statistike.
Organizirali so tudi izredne videokonferenčne sestanke
Partnerske skupine, na katerih so obravnavali ključna
strateška vprašanja. Na podlagi pregleda obveznosti
držav članic glede posredovanja podatkov, ki izhajajo
iz pravnih aktov EU, so določili seznam prednostnih
statističnih področij.  Pripravili so metodološke smernice
ravnanja.

Eurostat je ustanovil tudi posebno delovno skupino za 
strateško komuniciranje, katere prva naloga je bila, da 
zbere nacionalne odzive na covid-19, izkušnje in izzive 
držav na področju komuniciranja v času krize ter pripravi 
izhodišča za skupen okvir strateškega komuniciranja na 
ravni ESS v prihodnje: kako naj  postane ESS še bolj 
odziven, prilagodljiv in učinkovit v morebitnih prihodnjih 
kriznih razmerah.

Prenos	znanja	in	izkušenj

Državni statistiki smo bili tudi v letu 2020 aktivni pri 
prenosu znanja in izkušenj drugim statističnim uradom. 
Zaradi epidemičnih razmer smo v okviru IPA 2017, 
večdržavnega programa s področja statistike, izvedli 
zgolj dve aktivnosti, in sicer: 

- misijo predstavnika SURS v Skopju, katere namen
je bil oceniti kakovost podatkov t. i. predpopisne
baze, proučiti vsebino in možnost uporabe dodatnih
administrativnih virov ter svetovati pri integraciji in
statističnem procesiranju podatkov,  pridobljenih iz
različnih podatkovnih virov, za popis prebivalstva v
Severni Makedoniji;

- trimesečno usposabljanje predstavnice Statisti-
čnega urada Srbije v Ljubljani na področju popisa
prebivalstva.

V letu 2020 je bil podpisan tudi štiriletni evropski projekt 
STACE (Statistical methods and tools for time series, 
seasonal adjustment and statistical disclosure control), 
v katerem aktivno sodeluje SURS tako na področju 
statistične zaščite podatkov kot tudi na področju 
analize časovnih vrst. Cilj projekta je zagotavljanje 
tako metodološke pomoči kot tudi tehnične pomoči pri 
uvajanju standardiziranih rešitev v državah članicah. 
Jeseni 2020 so bili izpeljani prvi sestanki, kjer se je 
postavilo prioritete za delo  v letu 2021.
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Sodelovanje z 
znanstvenoraziskovalnim 
okoljem

Državni	statistiki	dobro	
sodelujemo 

Partnerji v sistemu državne statistike – SURS, BS 
in NIJZ – že vrsto let uspešno in tvorno sodelujemo. 
Usklajujemo stališča  tako pri zakonodaji kot tudi pri 
metodologiji, kakovosti, publiciranju in zastopanju v 
mednarodnem okolju ter skupaj pripravljamo strateške 
dokumente, kot sta Srednjeročni in Letni program 
statističnih raziskovanj. Tudi v 2020 smo se redno 
sestajali tako na strokovni kot tudi na vodstveni ravni, 
razpravljali o dosežkih, se posvetovali in načrtovali  
prihodnje aktivnosti.

V letu 2020 je SURS obravnaval 41 prošenj, povezanih 
z dostopom do podatkov za raziskovalne namene. 
Sklenjenih je bilo 16 novih pogodb, kar je enako število 
kot v letu prej. Na začetku leta 2020 je bilo tako za 
dostop do podatkov veljavnih 55 pogodb, na podlagi 
katerih je imelo urejen dostop 112 različnih uporabnikov. 
Nekateri uporabniki dostopajo do različnih podatkov in 
uporabljajo več vrst dostopov na podlagi več različnih 
pogodb. Raziskovalci so v okviru dostopa do podatkov 
SURS v 2020 objavili 18 novih prispevkov o rezultatih 
analiz. Dva sta bila predstavljena tudi zaposlenim na 
SURS. 

NIJZ aktivno sodeluje z znanstvenoraziskovalnim 
okoljem na področju statistične obdelave podatkov in 
na javnozdravstvenem področju. Plodno sodelovanje 
dokazujejo številni ciljni in temeljni raziskovalni 
projekti, ki jih NIJZ vodi ali v njih sodeluje kot partner. 
Zdravstvene informacije in statistika so zagotovo 
pomemben del vseh javnozdravstvenih projektov: 
Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje, Analiza 
kazalnikov ustnega zdravja, Odkrijmo sladkorno 
(ugotavljanje deleža neodkrite sladkorne bolezni med 
splošno populacijo), Izkušnje pacientov z zdravstveno 
obravnavo …. Pri tem sodelujemo z različnimi partnerji: 
z Medicinsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede in 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, s Fakulteto za 
management Primorske univerze ter tudi s posamičnimi 
inštituti ter terciarnimi bolnišnicami. 

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 
SURS za obdobje treh let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. V letu 2020 je imel Metodološki svet tri 
seje, od katerih sta dve v jesenskem času potekali 
prek Zooma. Obravnaval je predloge za revizijo treh 
statističnih raziskovanj in predloge za uvedbo treh novih 
statističnih raziskovanj.
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V	letu	2020	sprejeta	statistična	
zakonodaja
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 z dne 30. julija 2020 o določitvi tehničnih specifikacij in ureditev v skladu 
z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih 
pravnih aktov na področju poslovne statistike (CELEX: 

32020R1197).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 z dne 12. oktobra 2020 o nomenklaturi držav in ozemelj za evropsko 
statistiko o mednarodni trgovini z blagom in o geografski razčlenitvi za druge poslovne statistike (CELEX: 32020R1470).

Delegirana uredba Komisije 2020/256 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega 
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo večletnega tekočega načrtovanja (CELEX: 32020R0256).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega 
parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslova spremenljivk za področje delovne sile (CELEX: 32020R0257).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1030 z dne 15. julija 2020 o določitvi tehničnih specifikacij zahtev po podatkih 
za temo „uporaba IKT in e-trgovanje“ za referenčno leto 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega 
parlamenta in Sveta (CELEX: 32020R1030).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1013 z dne 20. julija 2020 o določitvi tehničnih postavk podatkovnega niza, 
tehničnih formatov za posredovanje informacij ter podrobnih ureditev in vsebine poročil o kakovosti glede organizacije 
vzorčnega raziskovanja na področju uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za referenčno leto 2021 v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32020R1013).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1569 z dne 23. julija 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 692/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju držav prebivališča gostov v nastanitvenih gostinskih obratih v okviru 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije (CELEX: 32020R1569).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 z dne 30. julija 2020 o določitvi tehničnih specifikacij in ureditev v skladu 
z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih 
pravnih aktov na področju poslovne statistike (CELEX: 32020R1197).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 z dne 12. oktobra 2020 o nomenklaturi držav in ozemelj za evropsko 
statistiko o mednarodni trgovini z blagom in o geografski razčlenitvi za druge poslovne statistike (CELEX: 32020R1470).

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2020/2011 z dne 1. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1409/2013 
o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (CELEX: 32020R2011).

V letu 2020 je bil večkrat posodobljen Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, in sicer: 152/20
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2610?sop=2020-01-2610
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096?sop=2020-01-3096
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772?sop=2020-01-3772
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Seznam kratic
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
AKOS	 	Agencija	za	komunikacijska	omrežja	in	storitve
AnaCredit Analytical credit datasets 
ANP Aktivno in neaktivno prebivalstvo 
APG Anketa o porabi v gospodinjstvih
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
ATADD Anketa o tobaku, alkoholu in drugih drogah
BDP	 bruto	domači	proizvod
BIS Bank for International Settlements 
BS  Banka Slovenije 
CSDB Centralised Securities Database
CMFB Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments  Statistics
COICOP	 Classification	of	Individual	Consumption	According	to	Purpose
CPA		 Klasifikacija	proizvodov	po	dejavnosti
DRSI Direkcija za infrastrukturo
ECB  Evropska centralna banka 
EGR  Euro Group Register
EHIS European Health Interview Survey
ERK	 	Ekonomski	računi	za	kmetijstvo	
ERG	 Ekonomski	računi	za	gozdarstvo
ESCB  Evropski sistem centralnih bank 
ESS	 Evropski	statistični	sistem	
ESSC European Statistical System Committee  
EU  Evropska unija 
FATS	 Foreign	Affiliates	Statistics	
FDI foreign direct investment 
FTE full time equivalent
FURS	 Finančna	uprava	Republike	Slovenije
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije
HBCS Health Behaviour in School Aged Children)
IJSVO	 Informacijski	sistem	javnih	služb	varstva	okolja
IRSOP Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija
LPSR	 	Letni	program	statističnih	raziskovanj	
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MDS  Mednarodni denarni sklad 
MJU   Ministrstvo za javno upravo 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
M-POHL  Measuring Population and Organizational Health Literacy
MRVL Matični	register	vozil	in	listin
MZ Ministrstvo za zdravje
NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OECD  Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
OZN 	Organizacija	združenih	narodov
PT  Poslovne tendence
PORFI	MFI Poročila	monetarnih	finančnih	institucij
REK 	obračuni	davčnega	odtegljaja	
RIAD 	Register	of	Institutions	 and	Affiliates	Database	
RRD  raziskovalno-razvojna dejavnost 
SDDS  Special Data Dissemination standard
SDDS Plus Statistical Data Dissemination  Standard Plus
SID 	statistični	identifikator
SI-MENU Anketa	 o	pogostosti	uživanja	živil	in	prehranskih	navadah	med	otroki	in	odraslimi
SKD 	Standardna	klasifikacija	dejavnosti	
SiStat  podatkovni portal SURS
SPSR 	Srednjeročni	program	statističnih	raziskovanj	
SRDAP 	Statistični	register	delovno	aktivnega	prebivalstva	
STATMIK Statistični	metapodatki	in	kazalniki	kakovosti	
SURS 	Statistični	urad	Republike	Slovenije	
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

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

https://depositphotos.com/
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