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UVODNA BESEDA  
Državni statistiki smo tudi v letu 2021 uresničili cilje, zastavljene 

v letnem programu, ter sledili viziji in poslanstvu, postavljenima 
v srednjeročnem programu za obdobje 2018–2022. Spoprijeli 

smo se tudi s številnimi razvojnimi izzivi na različnih področjih 
delovanja. V pričujočem dokumentu predstavljamo pomembne 

dosežke, delo in mejnike, ki so omogočili, da smo učinkovito 
opravili zadane naloge.

Covid-19 je bil med nami že drugo leto, a to ni ustavilo našega 
razvojnega dela. Kot vedno smo bili usmerjeni v iskanje inovativnih 

rešitev na področju priprave statistik, nova metodološka znanja, sklepanje 
novih partnerstev, aktivno vlogo pa smo imeli tudi v mednarodnem okolju. 

Še naprej smo sledili navodilom in ukrepom, ki jih je sprejela Vlada RS z 
namenom, da zdravje in varnost postavlja na prvo mesto, ter se prilagajali 

razmeram. Večini zaposlenih smo omogočili delo od doma, statistična 
produkcija pa ni zastala.

Čeprav je bilo tudi leto 2021 v znamenju covida-19, smo na področju zbiranja 
podatkov uspešno premagovali težave in izvajali vse potrebne aktivnosti. 

V prvih mesecih leta je bilo zaradi epidemije še vedno ustavljeno zbiranje 
podatkov od oseb in gospodinjstev na terenu. Več podatkov je bilo zato zbranih 

po telefonu, na SURS-u pa so bili v veljavi ukrepi, ki so anketarjem zagotavljali 
varne delovne razmere. Nadaljevali smo tudi preusmerjanje v spletno zbiranje 

podatkov, vzpostavljeni so bili novi postopki za zbiranje podatkov raziskovanj oseb 
in gospodinjstev, še naprej pa smo nadaljevali tudi razbremenjevanje poročevalskih 

enot. 

SURS je bil aktiven na področju pridobivanja novih podatkovnih virov, ki predstavljajo nove 
priložnosti in izzive na področju priprave statističnih podatkov. Vzpostavljali smo partnerstva 

in tvorno sodelovali z upravljalci javnih in zasebnih podatkovnih virov, ustanovili pa smo 
tudi sosvet za sodelovanje z dajalci podatkov. V letu 2021 je SURS pridobival podatke iz 177 

administrativnih in drugih zbirk, ki jih je upravljalo 73 različnih institucij, iz teh virov pa je bilo 
prevzetih 254 različnih vrst podatkov.

Skozi vse leto smo zaradi covida-19 omogočili delo na domu za naše zaposlene in anketarje ter 
nudili tehnično podporo zanj. Delo smo organizirali hibridno, ob poslabšanju epidemičnih razmer pa 

od doma, razen ko je bila prisotnost zaposlenih na lokaciji nujna.

Vseskozi smo posodabljali obstoječe in razvijali nove tehnološke rešitve. Potekale so intenzivne 
aktivnosti, povezane z zagotavljanjem delovanja in nadgradnje SURS-ovega podatkovnega centra in 

omrežja LAN, vzpostavljali smo postopke statistične obdelave za številna nova in prenovljena raziskovanja 
ter v statistične procese uvajali izboljšave.

Z uporabo novih virov in tudi sicer skušamo biti še bolj pravočasni in relevantni. Objavo podatkov o odpadni 
hrani smo na primer skrajšali za skoraj dva meseca. Velik dosežek je, da smo kljub oviram zaradi covida-19 

prve začasne podatke Popisa kmetijstva objavili prej kot v treh mesecih po izteku referenčnega leta. Uspešno 
smo zaključili projekt za preučitev možnosti skrajšanja roka objave o BDP; odlično delo bo omogočilo večjo 

pravočasnost ekonomskih podatkov, ki je postala v času covidne krize še pomembnejša. Dokončali smo razvoj 
indeksa cen poslovnih nepremičnin in tako je Slovenija, skupaj s Portugalsko, postala prva država članica EU, ki te 

kazalnike redno objavlja.



Kljub spremenjenim razmeram smo uspešno upravljali 
finančni načrt in tudi pridobivali evropska sredstva. 
Nedavna revizija tuje revizorske hiše je pokazala, da 
smo eden redkih statističnih uradov, ki nima nepravilnosti 
pri poslovanju z evropskimi sredstvi.
Lep uspeh je SURS dosegel tudi pri merjenju inovacijske 
zrelosti v organih državne uprave, v katerem redno 
sodeluje. Za leto 2020 se je SURS med 25 sodelujočimi 
državnimi organi uvrstil na 5. mesto pri vzpostavitvi in 
podprtosti procesa inovacij, na 3. mesto pri odnosu, 
znanju in veščinah zaposlenih s področja inovativnosti 
ter na 3. mesto pri odnosu in podpori vodstva na 
področju inovativnosti.
Tudi BS in NIJZ, partnerja SURS-a v nacionalnem 
statističnem sistemu, sta kljub izrednim okoliščinam 
izvajala kakovostno in učinkovito statistično produkcijo. 
NIJZ je med drugim z namenom preučevanja 
pandemske izčrpanosti izvedel pomembno Nacionalno 
raziskavo o vplivu pandemije na življenje. BS pa je poleg 
rednih poročanj izvedla revizije statistik na področju 
mednarodnih ekonomskih odnosov in med drugim 
pripravila vse potrebno za spremembe poročanja 
statistike plačil.
Sproti smo pripravljali tudi eksperimentalne objave 
oziroma statistike, ki so običajno razvite na novo oziroma 
so še v fazi razvoja in evalvacije v smislu harmonizacije, 
pokritosti ali metodologije. Velikokrat smo pri tem 
uporabljali tudi nove metode oziroma nove vire podatkov. 
Zadovoljni smo lahko tudi z našimi objavami na 
družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju. Poleg 
neposrednega učinka, ki so ga imele te objave, so se 
nam odprle nove priložnosti za predstavitev našega dela, 
za nova sodelovanja in za nova priznanja na področju 
komuniciranja statistike in statističnih podatkov.
Stopnja splošnega zadovoljstva uporabnikov s SURS-
om je bila v letu 2021 najvišja izmerjena do zdaj, še 
nekoliko je namreč presegla visoko oceno iz leta 
pred tem. SURS je uspešno izpolnjeval pričakovanja 
svojih uporabnikov, saj je bila ta povprečna ocena na 
desetstopenjski lestvici prav tako najvišja do zdaj. 
Visoko stopnjo strinjanja so uporabniki leta 2021 izrazili 
tudi pri trditvi, da bi SURS priporočili kot vir statističnih 
podatkov.
SURS se je aktivno udeleževal tudi vseh regijskih 
obiskov Vlade RS. Tu je šlo za najvišjo državno raven 
in udeležence, ki so z velikim zanimanjem in kasnejšimi 

referencami spremljali sliko regije, kot jo je predstavil 
SURS. Ključni poudarki naših analiz so bili uporabljeni 
tudi v vsakokratni izdaji publikacije o stanju v regiji in v 
sporočilih Vlade RS na družbenih medijih.
Zelo uspešno so se za Slovenijo zaključile 4. Evropske 
statistične igre. V evropskem finalu, kjer se je med 
sabo pomerilo 61 ekip, je zmagala slovenska ekipa. 
Mednarodno žirijo je v kategoriji mlajših dijakov najbolj 
navdušil video slovenske ekipe, v katerem je ta izvirno 
in zabavno prikazala moč dezinformacij. V skupini 
starejših dijakov pa se je s 4. mestom zelo izkazala tudi 
ekipa s kranjske gimnazije.
Tudi v letu 2021 so bili državni statistiki aktivni na 
različnih evropskih in mednarodnih dogodkih. Leto 
je bilo z mednarodnega vidika predvsem v znamenju 
predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju 
statistike. Slovensko predsedstvo je zelo uspešno 
zaključilo delo pri vseh treh zakonodajnih predlogih s 
področja statistike, ki so bili v postopku sprejemanja na 
Svetu EU; vsi trije predlogi so bili s področja kmetijskih 
statistik.
V sodelovanju s partnericama v predsedniškem triu – 
Nemčijo in Portugalsko – ter Eurostatom je Slovenija 
organizirala tudi sestanek generalnih direktorjev 
Evropskega statističnega sistema na temo pomena 
pravočasnosti. Dogodek je potekal novembra v Ljubljani 
in je bil izveden v hibridni obliki. V središču razprave so bili 
izzivi, metode in aktivnosti za izboljšanje pravočasnosti 
kot pomembnega elementa kakovosti statističnih 
informacij in odzivanja na potrebe uporabnikov.
Novembra smo v sodelovanju s Statističnim društvom 
Slovenije izvedli tudi Statistični dan, tokrat v hibridni obliki. 
Nastopajoči so se ga večinoma udeležili v živo, drugi 
udeleženci pa so ga spremljali po spletu. Statističnega 
dneva 2021 se je udeležilo okoli 380 obiskovalcev iz 
Slovenije in tujine. Govorci so razpravljali o pripravi 
pravočasnih in kakovostnih podatkov v času epidemije 
ter o izzivih, ki nas čakajo v prihodnje. V drugem delu 
dogodka pa sta priznana tuja strokovnjaka obravnavala 
tematiko izzivov zbiranja podatkov v prihodnosti.

 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 Letnega programa statističnih raziskovanj (LPSR) 20211) 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, naslovljenem Statistični podatki in storitve, poročamo predvsem o nalogah, opravljenih v letu 2021, ki so 
za posamezno statistično področje pomenile še posebno pomemben razvojni dosežek (npr. v kakovosti, nadgraditvi 
podatkov, v komunikaciji z dajalci in uporabniki podatkov). V nadaljevanju pa so predstavljeni pomembni razvojni 
dosežki še na preostalih treh prednostnih področjih: Podatkovni viri, Zmogljivosti in Sodelovanje.

Državni statistiki smo izvedli naloge, ki smo si jih zadali v letu 2021. V LPSR 2021 je bilo vključenih 233 rednih in 
36 razvojnih raziskovanj. V primerjavi z letom prej se je močno povečalo število razvojnih raziskovanj. V letu 2020 
smo se namreč vsi znašli v razmerah, ki jim niso bili priča nikoli prej. Covid-19 je tudi državno statistiko postavil pred 
nove izzive. Želeli smo biti pripravljeni, odzivni in prilagodljivi na nove krizne razmere ter odgovoriti na nove potrebe 
s povezovanjem obstoječih virov in spremljanjem sprememb v družbi. Vzpostavljali smo pogoje za nove statistike, 
dostopali do novih virov, izvajali statistične analize in nadgrajevali raziskovanja.

1) LPSR 2021
2) SPSR 2018-2022

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4680
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4366
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V predvidenem roku se je zaključila revizija letnega BDP 
za obdobje 2017–2019 in izvedla prva ocena za 2020. 
Že drugo leto zapored so zamujali podatki zaključnih 
računov – tokrat za en mesec, a ta zamik nam je uspelo 
nadoknaditi in ni vplival na časovnico naših nadaljnjih 
objav. Podatki letnega BDP so bili tako pravočasno na 
voljo za uporabo na drugih področjih nacionalnih računov.

V decembru je bila dokončana posodobitev virov in 
metod za izračun BND. S tem se je zaključila prva faza 
v novem krogu preverjanja BND (2020–2024), ki se 
uporablja za določitev višine prispevkov držav članic v 
proračun EU. Razrešena je bila transverzalna rezervacija 
o reinvestiranih dobičkih (iz prejšnjega kroga preverjanja 
BND (2016–2019)), ki smo jo reševali v sodelovanju z BS. 
Hkrati smo nadaljevali delo, povezano z odpravljanjem 
dveh transverzalnih pridržkov (področje globalizacije)
večnacionalnih podjetij in področje dnevnic za službene 
poti, za kateri smo pridržek dobile vse države članice) 
iz prejšnjega kroga preverjanja BND (2016–2019). 
Pripravljen je bil tudi obsežen opis virov in metod za 
regionalne račune (bruto dodana vrednost, investicije in 
računi gospodinjstev po regijah).

V maju je Evropska komisija posredovala poročilo v zvezi 
z inšpekcijskim obiskom za DDV (za leti 2017 in 2018), v 
katerem niso ugotovili pridržkov za vire na osnovi DDV.

Makroekonomsko področje

Nacionalni računi

Na področju nacionalnih računov je bil v letu 2021 velik 
metodološki izziv pravilno knjiženje ukrepov države za 
ublažitev gospodarskih in socialnih posledic izbruha 
epidemije covida-19 v okviru računov države oziroma 
poročila o primanjkljaju in dolgu države. Izziv ni bila 
le pravilna razvrstitev v kategorije ESR, ampak tudi 
sama vključitev ustreznih vrednosti, saj je razlika med 
zahtevki, dejanskimi izplačili, obstajajo pa tudi povračila, 
kar predstavlja še dodatno težavo za zagotovitev 
pravilnega knjiženja. 

Aprilski in oktobrski postopek o presežnem primanjkljaju 
in dolgu sta bila uspešno izvedena. Pridržkov Eurostata 
glede podatkov nismo prejeli.

Uspešno smo zaključili delo pri projektu Preučitev 
možnosti skrajšanja roka objave BDP. Cilj projekta 
je bil ugotoviti izvedljivost skrajšanja roka objave za 

Po zmanjšanju bruto domačega proizvoda (BDP) v 
letu 2020 je bilo leto 2021 za slovensko gospodarstvo 
leto okrevanja. BDP se je povečal na četrtletni in letni 
ravni3)

3) Bruto domači proizvod, 4. četrtletje 2021
4) Gospodinjstva v času pandemije covida-19

Potrošnja gospodinjstev v Sloveniji je v 2020 izrazito 
upadla, razpoložljivi dohodek je ohranil pozitivno 
rast. Stopnja varčevanja gospodinjstev je bila med 
izbranimi državami najvišja. Trošenje gospodinjstev 
je med to krizo bistveno drugačno, kot je bilo v 
začetku prejšnje krize v 2008/09. Gospodinjstva so 
hkrati z izrednim upadom potrošnje močno povečala 
varčevanje. Stopnja varčevanja gospodinjstev je 
bila v letu 2020 rekordno visoka, 25,1-odstotna 
(dolgoročno povprečje od leta 2008 do 2020 znaša 
13,6 %), in za 11,7 odstotne točke višja kot v letu 
2019. Povečanje stopnje varčevanja v celotnem letu 
2020 je bilo največje povečanje doslej.4)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10173
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9582
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15 dni in je bil tudi dosežen. Pred prehodom v redno 
produkcijo smo začeli pripravo vzporednih četrtletnih 
ocen BDP v t + 45 in v t + 60 po proizvodni in izdatkovni 
metodi v realnem času ter natančno analizo rezultatov, 
ki bo omogočila čim boljšo pripravo na redno produkcijo 
v skrajšanem roku. 

V posebni objavi »Gospodinjstva v času pandemije 
covida-19« so bili predstavljeni vpliv pandemije na 
sektor gospodinjstev v letu 2020 v Sloveniji, primerjava 
podatkov o najpomembnejših agregatih z letom 2019 in 
obdobjem prejšnje gospodarske krize ter primerjava z 
drugimi evropskimi državami. 
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Statistika cen

Konec junija so bili prvič objavljeni četrtletni indeksi 
cen poslovnih nepremičnin, in sicer za časovno vrsto 
od 2008 do 1. četrtletja 2021. Slovenija je tako skupaj 
s Portugalsko postala prva izmed držav članic EU, ki te 
kazalnike redno objavlja.

Za obstoječa raziskovanja s področja indeksov cen 
pri proizvajalcih so bili pripravljeni novi bazni podatki, 
nove uteži ter posodobljen vzorec poročevalskih enot 
in storitev. Za indekse cen storitev pri proizvajalcih je 
bila v podatkovni bazi SiStat objavljena nova časovna 
vrsta podatkov, ki odražajo poslovanje podjetij z vsemi 
subjekti, tako s podjetji kot tudi zasebnimi potrošniki. 

SURS spremlja od 2021 poleg stanovanjskih 
nepremičnin tudi gibanje cen poslovnih nepremičnin. 
Cene teh so se od 2008 do 2014 hitro zniževale (in se 
znižale za 29.2 %), potem so se postopno dvigale, a 
so bile leta 2020 v povprečju še vedno za 18,8% nižje 
kot v 2008, ko so bile najvišje.5)

5) Indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija, 2008 - 1. četrtletje 2021
6) Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2021

Razvoj novega indeksa cen

Na področju statistike cen smo veliko časa namenili 
tudi pripravi različnih analiz in podatkov za zunanje 
uporabnike, saj se je število zahtevkov po podatkih s 
področja proizvajalčevih in drobnoprodajnih cen zaradi 
covida-19 in neobičajnih razmer na svetovnih trgih ter 
naraščanja cen surovin in energentov močno povečalo. 
Veliko povpraševanj je bilo tudi glede vpliva vseh 
omenjenih podražitev na inflacijo in dogajanje na trgu 
nepremičnin.

Povpraševanje	po	podatkih	o	
cenah	veliko

V okviru razvoja novega indeksa cen proizvajalcev v 
gradbeništvu smo nadaljevali iskanje in proučevanje 
možnih podatkovnih virov ter pripravo vzorca 
reprezentativnih gradbenih del.

Cene življenjskih potrebščin so se v enem letu 
zvišale za 4,9 %. Povprečna letna inflacija je bila 
1,9-odstotna. Blago se je v enem letu podražilo za 
6,7 %, storitve pa za 1,5 %. Na mesečni ravni se 
cene v povprečju niso spremenile.6)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9585
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10052
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Ekonomski	odnosi	s	tujino

Objavljena je bila revizija statistike plačilne bilance, 
stanja mednarodnih naložb in zunanjega dolga za 
obdobje 2018–2020. Revizija triletnega obdobja je 
povečala presežek tekočega računa za 0,4 mrd EUR 
in finančnega računa za 0,7 mrd EUR. Pri reviziji je bila 
ponovno preverjena struktura kartičnih nakupov fizičnih 
oseb. Delež nakupov blaga se je v covidnih razmerah 
pričakovano povečal. Posledično so bili revidirani 
podatki uvoza blaga prek spletnih nakupov, kar je 
vplivalo na nižji presežek blagovne menjave v letih 2019 
in 2020, skupaj za 100 milijonov EUR.

Eden največjih izzivov v podatkih tekočega računa je 
ostalo ocenjevanje storitev potovanj. Podatki o izvozu 
potovanj so bili razmeroma dobro pokriti, saj so bili 
upoštevani podatki raziskovanj Tuji turisti za leto 2019 
in Tuji potniki za leto 2020. Nekoliko manj so bili pokriti 
podatki uvoza potovanj; tako je bila ocena uvoza 
odvisna zlasti od analize bilateralnih podatkov Eurostata 
za 2020. Sprememba podatkov potovanj je vplivala na 
večji presežek tekočega računa; v letu 2019 za 91 mio 
EUR, v letu 2020 pa za 61 mio EUR.

Največja sprememba pri reviziji plačilne bilance je bila 
na finančnem računu. Izrazito se je povečala ocena 
gotovine v obtoku. Ta je povezana z ravnijo izdajanja 
gotovine ECB, ki se je med pandemijo covida-19 krize 
zelo povečala. Sprememba je povzročila višji presežek 
finančnega računa (0,85 mrd EUR), ki je najbolj vplival 
na bistveno manjšo statistično napako v letu 2020.

7)  Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2021

Od cen v novembru 2020 so bile cene uvoženih proizvodov novembra 2021 višje 
povprečno za 25,0 %. Cene proizvodov iz držav v evrskem območju so bile višje za 
24,6 %, cene proizvodov iz držav zunaj evrskega območja pa za 25,5 %.

Od uvoženih proizvodov so se od novembra 2020 izrazito podražili proizvodi v 
skupini surova nafta in zemeljski plin (za 403,7 %) ter proizvodi v skupini oskrba z 
električno energijo, plinom in paro (za 323,6 %). Proizvodi v skupini premog in lignit 
so se nekoliko pocenili (za 0,2 %).7)

Finančni	računi

V letu 2021 so bili podatki letnih in četrtletnih finančnih 
računov kljub vplivu epidemije covida-19 kvalitetno in 
pravočasno pripravljeni. 

Izvedena je bila revizija podatkov finančnih računov 
za leti 2019 in 2020 z namenom zmanjšanja 
nekonsistentnosti 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 dvema 
odstotkoma BDP.

V okviru srednjeročne strategije ECB na področju 
četrtletnih finančnih računov je bila sprejeta prva 
sprememba smernice, ki je prinesla razširjene zahteve 
glede priprave in poročanja podatkov finančnih računov. 
Na področju finančnih računov sektorja države pa 
je v okviru delovne skupine potekalo sodelovanje s 
Statističnim uradom RS in Ministrstvom za finance pri 
reševanju metodoloških vprašanj.

Na področju nacionalnih računov BS dvakrat letno 
pripravlja statistiko podatkov za sektor države in 
podatke o državni pomoči finančnim institucijam v času 
gospodarske in finančne krize ter spremlja Poročilo o 
kakovosti podatkov za sektor države, ki ga vsako leto 
pripravlja delovna skupina za statistiko državnih financ 
na ECB. 

Nadaljevalo se je dodatno zbiranje podatkov po 
posameznih ukrepih za blaženje gospodarskih in 
socialnih posledic epidemije ter njihovo poročanje na 
Eurostat in ECB.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10048
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V letu 2021 je bila v celoti izpolnjena zahteva po 
razširjenem poročanju podatkov Evropski centralni 
banki za obdobje od 2013 dalje v skladu s Smernico 
Evropske centralne banke (EU) 2018/1151.

Na področju statistike mednarodne trgovine z 
blagom se je zaključilo delo na dveh grantih: v 
oktobru na grantu za izboljšavo zbiranja podatkov 
o blagovni menjavi z državami članicami EU – 
Intrastat (»Intrastat/Redesigned and modernised 
Intrastat system implementation«), v decembru pa 
na grantu za izmenjavo carinskih podatkov – CDE 
(»Implementation of the Regulation on European 
Business Statistics – EBS: deployment of the customs 
data exchange«). V okviru granta za izboljšavo 
Intrastata so bile izvedene aktivnosti na treh področjih: 
izboljšava zbiranja, nove metode zbiranja (proučitev 
novih administrativnih virov) in odprava asimetrij. 
Nadaljevale so se tudi aktivnosti pri izmenjavi 
mikropodatkov o izvozu blaga med državami 
članicami EU (MDE). Podatki statistike mednarodne 
menjave blaga so zaradi brexita prilagojeni na stanje 
EU-27.

Finančni posredniki

V letu 2021 sta bili izdani dve dopolnitvi Navodila 
o poročanju monetarnih finančnih institucij. V 
mesečnem poročilu BS1S in četrtletnem poročilu 
BSZAM je bila s prvim amandmajem izpopolnjena 
informacija o odobrenih odlogih pri odplačevanju dolga 
zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, 
v drugi dopolnitvi pa je bilo spremenjeno poročanje 
knjigovodske vrednosti dolžniških instrumentov. Poleg 
tega so bili uvedeni še dodatno označevanje poštne 

številke lokacije nepremičnin, danih v zavarovanje, 
informacije v tabeli zavarovanj BSZAV in celostno 
poročanje tabele povezanih oseb BSPOV.

Ob koncu leta 2021 je BS v Uradnem listu RS prvič 
objavila obsežno Navodilo o poročanju monetarnih 
finančnih institucij (MFI), skupaj s celostno prenovljenim 
Sklepom o poročanju MFI, kar pa ni vplivalo na 
obveznosti poročanja.

Ob rednem mesečnem poročanju podatkov o obrestnih 
merah in iz bilanc stanja MFI so bile podatkovne zahteve 
spremenjene na podlagi nove Uredbe o postavkah 
bilance stanja kreditnih institucij in sektorja monetarnih 
finančnih institucij. Posodobljena metodologija izračunov 
je zahtevala dodatne razčlenitve po sektorjih in uvedbo 
določenih novih poročevalskih postavk.

V letu 2021 so dostop do ESCB-baze AnaCredit, 
ki vsebuje podatke o kreditih in kreditnem tveganju 
na podlagi predhodne odobritve in podpisa izjave o 
zaupnosti, dobili uporabniki znotraj sistema ESCB/SSM. 
Za potencialne zunanje uporabnike dostopi do baze 
še niso omogočeni, saj še vedno poteka intenziven 
proces izboljševanja kakovosti podatkov nekaterih 
držav. Kakovost podatkov za slovenske poročevalce 
je ena izmed najvišjih. Na vseh zahtevanih ravneh 
presoje kakovosti dosegamo 100-odstotni kriterij. Zajem 
podatkov za izdelavo poročil AnaCredit se izvaja iz 
podatkovne baze PORFI, katere vir podatkov so poročila 
obveznikov poročanja v skladu s sklepom in navodilom 
o poročanju monetarnih finančnih institucij.

Na področju statistike plačil (SPI) so potekale 
priprave na prenovljeno poročanje, ki se začne z letom 
2022. Obsežne vsebinske spremembe poročanja so 
zahtevale tudi temeljito in obsežno tehnično prenovo 
poročevalskega sistema. BS je izdala nov Sklep o 
poročanju podatkov statistike plačil (Ur. l. RS, št. 153/21) 
in Navodilo za poročanje podatkov statistike plačil (Ur. l. 
RS, št. 153/21).

Pripravljen je bil prispevek Slovenije za 2020 Scoreboard 
OECD o financiranju malih in srednjih podjetij, ki je 
zaradi pandemične situacije izšel v okrnjeni obliki glede 
na pretekla leta.
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V okviru snovanja nove krovne evropske uredbe 
za prebivalstvene statistike (ESOP) smo kot ena 
izmed vzorčnih držav sodelovali v intervjuju za potrebe 
ocene in presoje vplivov nove zakonodaje. V okviru 
vseevropskega spletnega posveta smo k sodelovanju 
povabili tudi vse člane sosveta za statistiko prebivalstva. 

Pripravili in objavili smo podatke o prebivalstvu v sklopu 
registrskega popisa prebivalstva 2021 ter končne 
podatke o umrlih in rojenih v 2020.

Prebivalstvo in socialni pogoji

V pripravi nova krovna uredba statistike prebivalstva

V desetletju od 2011 do 2021 se je število prebivalcev 
povečalo za 59.000, število gospodinjstev za 46.000, 
število družin za 20.000. Velikost gospodinjstev in 
sestava družin sta se spremenili. Gospodinjstva 
štejejo povprečno 2,41 člana, družine z otroki pa 
imajo povprečno 1,56 otroka. 
1. januarja 2021 je v Sloveniji živelo 2.108.977 
prebivalcev, od tega 98 % v zasebnih gospodinjstvih, 
2 % pa v skupinskih in posebnih gospodinjstvih. 
Prvih gospodinjstev je bilo 859.782, drugih 682. 
Največja skupina prebivalcev, živečih v skupinskih 
gospodinjstvih, so bili stanovalci domov starejših 
občanov (16.000).
Na začetku leta 2021 je bilo v Sloveniji 587.448 družin: 
70 % je bilo družin z otroki, 30 % pa družin brez otrok. 
Najpogostejši tip družine v 2021 je bil poročen par z 
otroki – takih družin je bilo 202.458 in so predstavljale 
skoraj 35 % vseh družin v Sloveniji. Število takih 
družin se že več kot tri desetletja zmanjšuje.8)

8)  Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2021

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9973
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9) Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Zaradi epidemije in pridobitve novega administrativnega 
vira ZRSZ so bile prve objave začasnih podatkov iz 
raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah 
(ZAP/M) prestavljene za teden dni in hkrati združene 
z elektronskimi objavami končnih podatkov. Končni 
podatki so tako na voljo nekaj dni prej kot do zdaj. O 
tem so bili obveščeni tudi uporabniki. 

V podatkovni bazi SiStat smo objavili nove kazalnike s 
področja strukturne statistike plač, in sicer povprečne 
bruto plače po enotah področnih skupin poklicev, mediano 
bruto plače, spodnji (prvi) in zgornji (tretji) kvartil, 10. 
in 90. percentil, podatke o bruto plačah po kohezijskih 
regijah ter podatke o plačni vrzeli med spoloma.

Novosti na statistiki trga dela

V Sloveniji je bilo v 3. četrtletju 2021 razpisanih več kot 22.400 prostih delovnih mest, kar je za skoraj desetino (ali 
približno 2.000) več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih mest je tako doseglo najvišjo raven 
od leta 2008, odkar se izvaja to raziskovanje.
Letna primerjava podatkov, torej 3. četrtletja 2021 z enakim četrtletjem v 2020 (to je bilo tudi obdobje, med prvima 
dvema obdobjema, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusa), pa na ravni Slovenije izkazuje za 
65 % večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni približno 8.900 več prostih delovnih mest. Medletna 
rast je bila najopaznejša v predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo približno 2.300 več prostih delovnih mest. Letna 
primerjava prav tako pokaže, da je bilo tokrat večje povpraševanje kot pred enim letom v prav vseh področjih 
dejavnosti.9)

Končalo se je zbiranje podatkov za štiriletni 
statistični raziskovanji o strukturi stroškov dela in 
delovnega časa (ZAP-RSD in ZAP-SDČ). Uspešno 
je bila zaključena tudi tehnična in vsebinska prenova 
raziskovanja ANP (Aktivno in neaktivno prebivalstvo). 
Vsi cilji projekta so bili doseženi. 

SURS je v marcu začel objavljati tudi mesečno stopnjo 
anketne brezposelnosti, in sicer z objavo celotne časovne 
vrste od januarja 2010 naprej. Objava mesečne stopnje 
anketne brezposelnosti spada v sklop eksperimentalnih 
statistik in je objavljena zadnji dan meseca za prejšnji 
mesec.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9959
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Življenjski	pogoji	v	znamenju	novih	podatkov

Na področju demografskih in socialnih statistik je z 
letom 2021 začela veljati nova krovna uredba IESS, 
kar je pomenilo obsežno prilagoditev vprašalnika za 
raziskovanje Življenjski pogoji novim zahtevam. 
Popolnoma na novo je bil pripravljen ad hoc modul 
o otrocih, ki živijo v družinah ločenih staršev oz. v 
vzpostavljenih družinah.

V aprilu so bili v okviru eksperimentalnih statistik prvič 
objavljeni podatki raziskovanja Delo in izobraževanje 
v času covida-19. V juniju so bili predstavljeni prvi 
podatki o vplivu covida-19 na življenjske pogoje v 
2020. Objava podatkov o dohodkih prebivalstva za 
leto 2019 je bila prestavljena na julij in s tem izboljšana 
pravočasnost. V okviru objave podatkov EU-SILC 
smo pripravili izračune stopnje tveganja socialne 
izključenosti po novi definiciji Eurostata (upoštevajoč 
obdobje od 2014 do 2020), ki je pomembna za 
spremljanje ciljev strategije EU do leta 2030, po kateri 
naj bi na ravni EU zmanjšali število oseb, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti, za 15 milijonov (od tega 
za 5 milijonov otrok). 

10) Eksperimentalna statistika: Delo in izobraževanje v času covida-19, Slovenija, september 2021
11) Medgeneracijski prenos prikrajšanosti, Slovenija, 2019

V obdobju od sredine junija do začetka avgusta 
2021 se je delež odsotnih z dela povečeval. Najbolj 
se je povečal od začetka julija do sredine julija (za 
7 odstotnih točk) in od sredine julija do začetka 
avgusta (prav tako za 7 odstotnih točk). Takrat je 
bila odsotna z dela četrtina zaposlenih. Proti koncu 
poletnih počitnic se je delež teh zaposlenih začel 
zmanjševati – in do sredine avgusta se je zmanjšal 
za 6 odstotnih točk, nato pa do začetka septembra 
še za dodatnih 10 odstotnih točk. Konec avgusta in v 
začetku septembra je bilo odsotnih 10 % zaposlenih 
in tako je ostalo do sredine septembra.

Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali 
od doma najmanj en dan v tednu, se je od konca 
junija do sredine avgusta rahlo zmanjšal, in sicer s 13 
% na 11 %. Konec avgusta in v začetku septembra se 
je delež takih zaposlenih ponovno zvišal na 13 % in 
tako je ostalo do sredine septembra.10)

V septembru je bilo zaključeno zbiranje podatkov 
za raziskovanje COVID in pripravljeno vse potrebno 
za izvedbo prenovljenega raziskovanja v sklopu 
Eurostatovega projekta za zbiranje medletnih ocen 
o življenjskih pogojih. Prenovljeno raziskovanje z 
mesečno periodiko se je začelo izvajati oktobra.

V septembru je bilo zaključeno tudi zbiranje podatkov 
raziskovanja Življenjski pogoji (EU SILC), ki se je tokrat 
zaradi covida-19 izvajalo tri mesece dlje kot običajno in 
je potekalo le po telefonu. Kljub povečanju vzorca smo 
dosegli nižjo stopnjo odgovora od pričakovane in tudi 
nižjo kot v prejšnjih letih, še posebej pri gospodinjstvih, 
ki so bila v vzorec vključena prvič. Glavni vzrok za 
tako nizko stopnjo odgovora pri prvem anketiranju je 
nedostopnost telefonskih številk iz javnih zbirk podatkov.

Prvič smo objavili podatke za dva modula EU-SILC: 
za leto 2019 Medgeneracijski prenos prikrajšanosti 
(kjer je bilo možno, smo dodali tudi podatke iz leta 
2011) in za leto 2020 (Prezadolženost, potrošnja in 
premoženje). Podatke smo dodali v bazo SiStat in tako 
v prvih objavah prenehali objavljati priponke s podatki iz 
vsakoletnih modulov.

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 se v zdajšnjem finančnem položaju oseb odraža 
finančni položaj gospodinjstva, v katerem so te osebe 
živele v času mladosti. Med osebami, katerih vsaj eden 
od staršev je imel več kot le srednjo šolo, jih je bilo 
resno materialno prikrajšanih manj kot 1 %, medtem 
ko jih je bilo med tistimi, katerih oba starša sta imela le 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj, takih 4 %.11)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9924
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9090
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Novi izzivi na področju
spremljanja porabe v
gospodinjstvih

V avgustu in septembru je bilo izvedeno pilotno 
raziskovanje Poraba v gospodinjstvih (APG), v 
katerem je bila med drugim preizkušena uporabnost 
mobilne aplikacije za vodenje dnevnika izdatkov. Na 
podlagi rezultatov pilotne izvedbe raziskovanja APG so 
bile izvedene vse potrebne aktivnosti za redno izvedbo 
raziskovanja v 2022. 

V letu 2020 je bilo v okviru periodične triletne raziskave 
ESCB o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev 
(Household Finance and Consumption Survey, 
HFCS) izvedeno približno 40 % terenskega anketiranja, 
ki se je ustavilo oktobra 2020 zaradi epidemije 
covida-19. Nadaljevanje je sledilo maja 2021 in je 
trajalo do konca leta.

12) Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2020

Statistika izobraževanja v
prenovi

V okviru raziskovanj Kadri v formalnem izobraževanju
(ŠOL-KADRI) in Izdatki za formalno izobraževanje
(ŠOL-FIN) se je zaključila tehnična prenova. 

V okviru raziskovanja o kadrih v formalnem 
izobraževanju smo prvič pripravili doslej manjkajoče 
podatke o honorarnih pedagoških delavcih v terciarnem 
izobraževanju. Objavljeni so bili jeseni 2021. S prenovo 
raziskovanja o izdatkih formalnega izobraževanja
pa smo dopolnili metodologijo z dodatnimi viri in jo 
prilagodili mednarodnim zahtevam. Podatki so bili 
objavljeni decembra 2021.

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 
2020 znašali 2.533 milijonov EUR ali 5,4 % BDP. V 
primerjavi z letom 2019 so bili nominalno višji za 6,6 
%. Najbolj sta se povečala obseg javnih sredstev za 
terciarno izobraževanje (za 9,9 %) in za predšolsko 
izobraževanje (za 8,8 %).

93 % vseh javnih sredstev za formalno 
izobraževanje je bilo namenjenih neposredno 
izobraževalnim ustanovam. Obseg teh sredstev je 
bil nominalno za 7,6 % večji kot v letu 2019. Glavni 
razlog za tako rast omenjenih izdatkov so bili 
interventni ukrepi, sprejeti kot odziv na epidemijo 
covida-19, dodatno pa je k povečanju vrednosti 
tega podatka (predvsem na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja) prispevala tudi dopolnitev zajema 
izobraževalnih ustanov formalnega izobraževanja 
v statističnem raziskovanju o izdatkih za formalno 
izobraževanje.12)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10012
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Pandemija covida-19 močno zavrla kulturno dejavnost na
odrih

V avgustu smo objavili podatke o kulturni in 
muzejski dejavnosti v letu 2020 in v objavi dodali tudi 
poudarke, povezane z vplivom epidemije covida-19 
na delovanje kulturnih ustanov. Ti so pokazali, da se 
je odrska dejavnost v primerjavi z letom 2019 skrčila 
za okoli 45 %, muzeje pa je obiskalo približno za dve 
tretjini manj obiskovalcev.

Merjenje pandemske izčrpanosti

Decembra 2020 je NIJZ z namenom preučevanja 
pandemske izčrpanosti začel izvajati Nacionalno 
raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA 
2020/2021). Glavna cilja raziskave sta bila oceniti 
pandemsko izčrpanost med pandemijo covida-19 in po 
njej v Sloveniji ter razumeti vedenje ljudi, kar omogoča 
identifikacijo tveganih skupin in s tem iskanje ustreznih 
rešitev. Poudarek v raziskavi je bil na vplivu pandemije, 

ukrepov ter priporočil in odločitev na življenje ljudi. Z 
namenom vključitve ranljivih skupin smo raziskavo 
SI-PANDA izvedli s pregledno-presečno raziskavo 
v dveh ponovitvah. Prvi del je potekal od januarja do 
marca 2021, drugi del pa od maja do julija 2021 na 
reprezentativnem vzorcu 16.000 (vsak del po 8.000) 
polnoletnih prebivalcev Slovenije v kombiniranem 
načinu anketiranja (splet in papir).15)

Na odrih kulturnih domov, gledališč in glasbenih 
ustanov v Sloveniji je bilo v 2020 izvedenih 11.222 
kulturnih prireditev, ki si jih je ogledalo približno 1,5 
milijona obiskovalcev. Odrska produkcija se je tako 
skrčila na okrog 45 % tiste v letu 2019. Poleg 11.222 
prireditev, ponujenih v prostorih kulturnih domov, 
gledališč in glasbenih ustanov, je bilo pripravljenih še 
3.974 e-prireditev za virtualni prostor.13)

Skoraj 98 % kulturnih ustanov z odrsko dejavnostjo je 
zaradi zdravstvene krize delovalo okrnjeno. Hkrati pa 
so dane razmere okrog 71 % teh ustanov spodbudile 
k drugim oblikam kulturnih dejavnosti. Podobno je bilo 
v muzejih in galerijah: 94 % jih je delovalo okrnjeno, 
73 % pa se jih je zaradi razmer lotilo drugih oblik 
dejavnosti.14)

13) Kulturne dejavnosti na odru, Slovenija, 2020
14) Ta veseli dan kulture
15) Izsledki panelne spletne raziskave SI-PANDA

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9735
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9986
https://www.nijz.si/sl/izsledki-panelne-spletne-raziskave-si-panda


    17   LPSR

Zdravstvena pismenost – 
pomembna	determinanta	
zdravja

V sklopu projekta Dvig zdravstvene pismenosti v 
Sloveniji (ZaPiS) so bile v letu 2021 izvedene analize 
Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 
2020. V letu 2021 je bil razvit vprašalnik in izvedena 
Nacionalna raziskava o stališčih do duševnega zdravja. 
Namen raziskave je oceniti pismenost o duševnem 
zdravju (stališča do duševnega zdravja in iskanja 
pomoči v primeru težav v duševnem zdravju ter znanje 
o tem), prav tako pa tudi preveriti dosedanje izkušnje 
z duševnimi motnjami oz. iskanjem pomoči. Raziskava 
je bila zasnovana kot prečno-presečna (splet in papir) 
ter je potekala od novembra 2021 do januarja 2022 na 
reprezentativnem vzorcu 9.000 prebivalcev Slovenije, 
starih od 18 do 64 let.

Duševno	zdravje	v	Sloveniji	
–	osrednja	tema	publikacije	
Zdravje	v	občini

V publikacijah Zdravje v občini so bile že peto leto 
zapored na podlagi različnih podatkovnih virov za 
vsako slovensko občino oblikovane kratke publikacije 
in interaktivne tematske karte, podatki pa so primerljivi 
za vsa objavljena leta. Publikacije prikazujejo razlike 
v zdravstvenem stanju prebivalcev Slovenije. V letu 
2021 so bile osrednje vsebine namenjene tematiki o 
duševnem zdravju.

Na pogoste težave v duševnem zdravju v Sloveniji 
kažejo podatki o bolniški odsotnosti. Leta 2019 je bilo 
zaradi duševnih in vedenjskih motenj izgubljenih za 
58 % odstotkov več delovnih dni kot leta 2015.
Dobro duševno zdravje ščiti pred telesnimi boleznimi, 
socialnimi neenakostmi in nezdravim načinom življenja.

Zaključeno	delo	na	področju	
mednarodne	klasifikacije	
kaznivih	dejanj

Zaključeno je bilo delo Medresorske delovne skupine pri 
uvedbi mednarodne klasifikacije ICCS (mednarodna 
klasifikacija kaznivih dejanj za statistične namene), ki jo 
je vodil SURS. Glavna naloga te skupine je bila priprava 
tabele, ki prikazuje vsebinsko ujemanje med klasifikacijo 
ICCS in Kazenskim zakonikom.
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Poslovno	področje

V prvem četrtletju 2021 smo na področju kratkoročnih 
poslovnih statistik uspešno začeli zbirati podatke po 
SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti) za raziskovanje 
Vrednost opravljenih gradbenih del (GRAD/M). Z 
januarsko mesečno objavo so bili tako prvič objavljeni tudi 
podatki o specializiranih gradbenih delih. Metodološka 
prenova raziskovanja se je s tem zaključila. 

Na področju mesečnih storitev in trgovine smo 
vzporedno z rednim zbiranjem začeli zbirati tudi podatke 
za enote enovrstne dejavnosti. Prvič so bili objavljeni 
desezonirani podatki za gradbena dovoljenja in tako na 
novo objavljeni indeksi novogradenj. Razvit je bil skupni 
indeks obsega proizvodnje, ki bo pomemben kazalnik 
o stanju gospodarstva in bo na voljo vsak mesec takoj po 
objavi preostalih kratkoročnih mesečnih kazalnikov.

Na področju industrijske proizvodnje in prihodka 
od prodaje (IND-PN/M) je bila nekoliko prilagojena 
metodologija spremljanja v dejavnosti 35 (Oskrba z 
električno energijo, plinom in paro). Začeli smo tudi 
prilagajati postopke obdelave, da v letu 2022 skrajšamo 
začasnost podatkov na 6 mesecev. Zaključena je bila 
priprava novega nabora blagovnih skupin pri letnem 
raziskovanju o trgovini (TRG/L). Pripravljen in testiran 
je bil letni e-vprašalnik za vrednost opravljenih 
gradbenih del (GRAD/L). Pri raziskovanju GRAD/L smo 
precej razširili vzorec, na podlagi česar želimo pridobiti 
bolj kakovostne podatke o slovenskem gradbeništvu. 

V juliju je bil zaključen dve leti trajajoč grant s področja 
kratkoročnih poslovnih statistik (Development and 
quality improvement of short-term statistics - STS). Delo 
je potekalo na treh področjih: na krepitvi nacionalnih 
zmogljivosti za prenos novih kazalnikov STS s področja 
poslovnih nepremičnin (STS CREI), na pripravi četrtletne 
statistike demografije pravnih enot in njihovi vključitvi v 
STS ter na ukrepu za vpeljavo enot enovrstnih dejavnosti 
(KAU) kot edine statistične enote za STS.

16) Prodaja v decembru
17) Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, marec 2021
18) Četrtletne registracije in začetki stečajev pravnih enot, Slovenija, 1. četrtletje 2015 – 3. četrtletje 2021

Novosti	na	področju	kratkoročnih	poslovnih	statistik

Prodaja v trgovini na drobno je v prazničnem mesecu 
decembru običajno večja kot v drugih mesecih leta. 
Tudi v 2020 je bilo tako, saj je bil prihodek podjetij 
v trgovini na drobno v decembru za 9,0 % višji od 
povprečnega mesečnega prihodka v tem letu. Vseeno 
pa je bil december 2020 v marsičem drugačen od 
običajnih decembrov. Omejitve in zaprtje določenih 
dejavnosti zaradi pandemije covida-19 so se zelo 
poznale pri potrošnji. Prihodki v trgovini na drobno so 
bili v decembru 2020 za 8,3 % nižji kot v decembru 
2019. To je bil prvi upad prihodka glede na predhodni 
december po sedmih letih.16)

V marcu 2021 je bilo v Sloveniji izdanih 479 dovoljenj 
za gradnjo stavb ali za 31 % več kot v februarju 2021. 
Število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je 
bilo višje za 56 %, za nestanovanjske stavbe pa za 10 
%. V prvih treh mesecih leta 2021 je bilo tako izdanih 
1.476 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 17 % več, 
kot jih je bilo izdanih v prvih treh mesecih preteklega 
leta. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 22 % 
več, za nestanovanjske stavbe pa 13 % več.17)

Registracij in začetkov stečajev v 3. četrtletju 2021 
manj kot v prejšnjem; prvih za 4,3 %, drugih za 12,6 
%. V dejavnosti prometa in skladiščenja se je število 
registracij najbolj povečalo, število stečajev pa najbolj 
zmanjšalo.18)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9967
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9508
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9699
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Prenovljene Poslovne
tendence

Zaključena je bila prenova raziskovanja Poslovne 
tendence (PT). V mesečni vprašalnik o poslovnih 
tendencah je bilo dodano novo vprašanje o negotovosti. 
Pripravljen in objavljen je bil tudi preračun časovnih 
vrst za četrtletni vprašalnik z namenom kasnejše 
primerljivosti podatkov, zbranih z novim vprašalnikom, 
in obstoječih časovnih vrst od jeseni 2021 dalje. Uvedli 
smo tudi izračun novega kazalnika kopičenja delovne 
sile (Labour hoarding indicator).

Glede na december 2020 je bila vrednost kazalnika 
gospodarske klime v decembru 2021 višja za 14,2 
odstotne točke. K letnemu dvigu tega kazalnika je 
prispevalo vseh pet komponent, v največji meri pa 
kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je 
bil višji za 7,0 odstotne točke. Kazalnik zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih je bil višji za 3,5 odstotne 
točke, v gradbeništvu za 1,3 odstotne točke, v trgovini 
na drobno za 1,1 in med potrošniki prav tako za 1,1 
odstotne točke.19)

19) Gospodarska klima, Slovenija, december 2021

Razvoj in spremembe tudi
drugih področij poslovnih
statistik

Končalo se je evropsko profiliranje, v okviru katerega 
je bilo tvorjenih tudi 23 kompleksnih podjetij (kombinacija 
vsaj dveh pravnih enot). Nadaljevala se je delo pri reviziji 
Evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti (NACE), 
kjer je bila konec leta okvirno zaključena razprava o 
spremembah. Sprememb bo manj pri zadnji reviziji, po 
zadnjem predlogu pa se obetajo spremembe na ravni 
področja, saj naj bi od področja K naprej (trenutno so 
to finančne storitve) zaradi novega področja v okviru 
informacijskih dejavnosti vsa obstoječa premaknili za 
eno črko.

Kljub nekoliko kasnejšemu prejetju letnih poročil za 2020 
je bila objava začasnih podatkov strukturne statistike 
podjetij pripravljena pravočasno. Za lažje razvrščanje 
dejavnosti je bil prenovljen iskalnik, namenjen iskanju 
po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in Evropski 
klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA). 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9776


LPSR   20

20) Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2020
21) Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2021

Raziskovanje in razvoj, 
znanost in tehnologija

V okviru raziskovanja o raziskovalno-razvojni
dejavnosti pri izvajalcih (R-RD-IZV) je potekala prenova 
e-poročanja. Prilagodili smo vprašalnik in ga pripravili 
v Blaise 5. Podatki se bodo z njim prvič zbrali za leto 
2022. Zaključeno je bilo zbiranje podatkov v okviru 
raziskovanj o karieri doktorjev in doktoric znanosti
(ŠOL-DR) ter o inovacijski dejavnosti v industriji in 
izbranih dejavnostih (INOV), ki je potekalo jeseni 2021. 
Podatki so bili zbrani s spletnimi vprašalniki.

Poudarki iz statistike o
uporabi informacijsko-
komunikacijske tehnologije

Pri raziskovanju Uporaba informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije in e-trgovanje v podjetjih smo 
v letu 2021 zastavljali vprašanja o najemu storitev 
računalništva v oblaku, uporabi interneta stvari, 
e-trgovanju in o vplivu covida-19 na poslovanje. 
Prvič smo vključili vprašanja o uporabi tehnologij 
umetne inteligence. V raziskovanje smo prav tako 
dodali vprašanja nacionalnega pomena o digitalizaciji 
poslovanja podjetij.

Pri raziskovanju Uporaba informacijsko-komunika-
cijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih
je bil poudarek na vprašanjih o spletnem nakupovanju 
in digitalnih veščinah. Prvič smo zastavljali vprašanja, 
ali so posamezniki zaznali lažne novice. Sklop vprašanj 
o uporabi spletnih storitev javnih ustanov smo dopolnili 
z nacionalnimi vprašanji, npr. o uporabi digitalnega 
potrdila.

Po začasnih podatkih so bili bruto domači izdatki za 
RRD (BIRR) v Sloveniji v letu 2020 rekordno visoki, 
znašali so 1 milijardo EUR, kar je 2 % več kot v letu 
2019. V primerjavi s prejšnjim letom so se bruto 
domači izdatki za RRD (BIRR) povečali, in to tako v 
absolutnem znesku kot tudi v deležu bruto domačega 
proizvoda (BDP). Ta delež je v letu 2020 znašal 
2,15 % BDP in je bil v primerjavi s prejšnjim letom 
višji za 0,1 odstotne točke.20)

Internet je v 1. četrtletju 2021 redno uporabljalo 89 % 
16–74-letnikov. 58 % jih je na novičarskih spletnih 
straneh ali družbenih medijih videlo neresnično ali 
dvomljivo informacijo ali vsebino; 37 % od teh jih 
je resničnost takih vsebin preverilo, 39 % jih je že 
vedelo, da je bil vir nezanesljiv.21)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9919
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9704


    21   LPSR

Statistike	turizma	v	prenovi

Intenzivno so potekale aktivnosti pri prenovi raziskovanja 
Potovanja domačega prebivalstva. Pri raziskovanju 
so se podatki prvič zbrali z vsemi tremi načini zbiranja, 
in sicer s telefonskim in terenskim anketiranjem ter 
spletnim vprašalnikom. Na podlagi zbranih podatkov se 
bo opravila analiza in ocenila kakovost podatkov, zbranih 
s spletnim vprašalnikom in telefonskim anketiranjem. 
V izbranih sezonah sta se v letu 2021 izvajali dve 
obsežni raziskovanji na področju turizma, in sicer Tuji 
turisti in Tuji potniki. Po odpovedi zbiranja podatkov 
o tujih potnikih v zimski sezoni (zaradi sprejetih ukrepov 
za zajezitev pandemije covida-19) smo ga začeli v 
spomladanski sezoni in ga podaljšali še na dve sezoni 
v letu 2021. Pri raziskovanju Tuji turisti je bil začetek 
zbiranja podatkov predviden v spomladanski sezoni, 
vendar se je zaradi protikoronskih ukrepov zbiranje 
začelo s poletno sezono.

Analizirali smo podatke o obsegu sodelovalnega 
gospodarstva na področju kratkoročnega oddajanja 
turističnih nastanitev. 

Na podlagi podatkov mednarodnih spletnih 
rezervacijskih platform je bila pripravljena in objavljena 
tudi eksperimentalna statistika Obseg sodelovalnega 
gospodarstva na področju kratkoročnega oddajanja 
turističnih nastavitev. 

Internet je povezal svet in spremenil način 
komuniciranja, dostopanja do informacij ter izvajanja 
aktivnosti. Omogočil je razvoj novih poslovnih 
modelov, ki so postali ključni tudi za razvoj 
svetovnega turizma. Spletni rezervacijski sistemi 
danes omogočajo hitro rezervacijo nastanitve kjerkoli 
na svetu, hkrati pa so eno ključnih orodij za trženje 
in oglaševanje na področju turizma. Mednarodne 
spletne rezervacijske platforme (npr. booking.com) 
so omogočile globalni dostop do novih strank ne 
le hotelom, temveč tudi sobodajalcem in fizičnim 
osebam, tako da lahko zdaj tudi ti ponudijo svoje 
počitniške hiše ali stanovanja v kratkoročni najem. 
Razvilo se je sodelovalno gospodarstvo, katerega 
namen je, da se neizkoriščena zasebna sredstva 
ponudijo v zameno za določeno plačilo v kratkoročno 
uporabo drugim osebam.22)

22) Sodelovalno gospodarstvo na področju turizma
23) Obseg sodelovalnega gospodarstva na področju kratkoročnega oddajanja turističnih nastavitev, Slovenija, 2019

V počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje 
v Sloveniji je bilo v 2019 na podlagi rezervacije, opravljene prek ene izmed štirih 
največjih mednarodnih spletnih platform, ustvarjenih 2,6 milijona prenočitev turistov. 
Devet od desetih so jih ustvarili tuji turisti.23)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10041
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10041
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Podatki	mobilnih	operaterjev	so	lahko	v	pomoč	statistiki	
turizma

Za statistične namene smo analizirali uporabnost 
podatkov mobilnih operaterjev (podatkov o trajanju 
podatkovnih sej).

Uporaba mobilnih telefonov je postala množična. Podatki o tujih potnikih, zbrani v obdobjih 
julij–avgust 2020 in september–oktober 2020, kažejo, da je 73 % vseh tujih potnikov med 
potovanjem po Sloveniji uporabljalo tudi mobilna telefonska omrežja. Podatki o gostovanju 
tujih uporabnikov v slovenskih mobilnih omrežjih nam nudijo dodatne informacije o uporabnikih 
omrežij. Iz teh podatkov lahko izvemo, iz katerih držav prihajajo tuji potniki in koliko časa se 
zadržujejo v Sloveniji.

Tuji potniki so lahko tranzitni potniki (tranzitniki) ali enodnevni obiskovalci (izletniki). Na podlagi 
podatkov mobilnih operaterjev jih lahko razvrstimo v skupine glede na dolžino njihovega obiska 
ali pa glede na dolžino njihovega gostovanja v slovenskih mobilnih omrežjih. Ne moremo pa iz 
teh podatkov izvedeti kaj več, npr. o razlogih njihovega obiska, izdatkih, ki so jih imeli v času 
potovanja, ali drugih podrobnosti o njihovem obisku. Te podatke skušamo ovrednotiti tako, da jih 
povezujemo z drugimi viri podatkov o potovanju tujih potnikov.24)

24) Podatki mobilnih operaterjev o uporabi mobilnih telefonskih omrežij so lahko v pomoč statistiki turizma
25) Tuji potniki, Slovenija, december 2020–januar 2021

Objavljena je bila tudi eksperimentalna statistika Tuji 
potniki, v kateri so bili za prikaz podatkov o tujih potnikih 
prvič uporabljeni podatki mobilnih operaterjev.

Podatki mobilnih operaterjev o uporabi mobilnih 
telefonskih omrežij dajejo vpogled v mesečno gibanje 
tujih potnikov v Sloveniji. Decembra 2020 in januarja 
2021 so bili ti večinoma tranzitniki, ki so pri nas ostajali 
največ 6 ur. Prihajali so predvsem iz sosednjih držav 
ter Nizozemske in Nemčije.25)

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9587
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9587
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Turistični ekosistem

26) Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2021 

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je 
bilo v novembru 2021 zabeleženih skoraj 719.000 
prenočitev turistov, to je za 2 % več kot v novembru 
turistično rekordnega leta 2019 in kar za 750 % več 
kot v novembru zaradi covida-19 prizadetega leta 
2020.26)

SURS se je uspešno prijavil na instrument tehnične 
podpore za turistični ekosistem, ki zagotavlja 
prilagojeno tehnično znanje za pripravo in izvajanje 
reform v javnih službah v državah članicah EU. V 
okviru prijave so predvidene naslednje aktivnosti: a) 
preučitev in analiza alternativnih virov podatkov (npr. 
podatkov mobilnih operaterjev, podatkov o finančnih 
transakcijah), ki bi se uporabili za oceno izdatkov tujih 
turistov in potnikov v Sloveniji pri satelitskih računih za 
turizem; b) razvoj kazalnikov za spremljanje trajnostnih 
vidikov turizma; c) razvoj kazalnikov za spremljanje 
digitalizacije turizma; d) pregled možnosti in priprava 
tehnične specifikacije za razvoj aplikacije »števca 
turizma«, ki bi omogočala objavo dnevnih podatkov o 
številu prihodov turistov v nastanitvene obrate in pregled 
stanja njihovih prenočitev na dan v Sloveniji. 

Posodobitve statistik
transporta

V letu 2021 je bilo izvedeno obsežno vzorčno 
raziskovanje Dnevna mobilnost potnikov (TR-MOB). 
Izvajalo se je na vzorcu približno 28.000 oseb v dveh 
obdobjih, spomladi in jeseni, potekalo je po spletu in 
telefonu.

Pri razvojni nalogi, povezani s spremljanjem dnevne 
mobilnosti potnikov, je bil pripravljen dokument, 
ki povzema ugotovljene izzive pri testiranju mobilne 
aplikacije v letu 2017 in podaja predloge za njeno 
posodobitev. Uporabljen bo kot podlaga za razpravo o 
morebitnem spremljanju podatkov z mobilno aplikacijo 
v prihodnje.

 Za potrebe vzpostavitve spremljanja intermodalnega 
transporta smo pridobili podatke o intermodalnem 
železniškem prevozu. Za objavo celovitih podatkov 
moramo pridobiti še podatke ali ocene za intermodalni 
pristaniški promet in intermodalni cestni prevoz. Pri 
obsegu transporta v cestnem prevozu ter prometu
je bila opravljena analiza podatkov in pripravljena prva 
izhodišča za objavo podatkov iz avtomatskih števcev 
prometa za območje celotne Slovenije.

Spremembe v Statističnem
poslovnem registru

Na področju letnega statističnega poslovnega registra
(SPRS) smo pripravili novi tabeli za kompleksna podjetja 
(začasna in končna) in dopolnili obstoječe tabele ter 
obravnavali spremembe pri definiciji zaposlenih, ki se 
uvajajo z letom 2022. Nanašajo se na druge zaposlitve 
in pripravo podatkov o zaposlenih v ekvivalentu polnega 
delovnega časa.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10036
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27) Popis kmetijskih gospodarstev, 2020

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Kmetijstvo, okolje in naravni viri

V okviru Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 je 
bilo zaključeno telefonsko anketiranje, nadaljevale so 
se aktivnosti združevanja različnih virov podatkov in 
statističnega urejanja. Izvedeno je bilo tudi telefonsko 
zbiranje podatkov v triletnem vzorčnem raziskovanju 
Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih in v 
letnem raziskovanju Posejane površine. Zaradi 
težav s pridobitvijo administrativnega vira podatkov 
pri izvajanju Popisa kmetijskih gospodarstev je bilo 
treba prilagoditi telefonsko zbiranje v rednem letnem 
raziskovanju Število živine in posejane površine v 
jesenski setvi in manjkajoče administrativne podatke 
tako nadomestiti z neposrednim zbiranjem. Uspešno 
je bil izveden tudi prehod na e-poročanje ter uvedena 
celovita procesna prenova statistik na področju 
odkupa in prodaje kmetijskih pridelkov in odkupa 
lesa.

Nadaljevalo se je razvojno delo za modernizacijo 
kmetijskih statistik, namenjeno integraciji podatkov 
o ekološkem kmetijstvu v proizvodne letne statistike 
in podrobnejši uporabi podatkov Centralnega registra 
govedi, ki bi dodatno razbremenila poročevalske enote. 
Državni statistiki skupaj z drugimi deležniki izvajamo 
tudi pilotno razvojno nalogo, povezano s preučevanjem 
konkretnih možnosti uporabe podatkov opazovanja 
zemlje v kmetijskih statistikah.

Potekale so tudi aktivnosti za sodelovanje pri 
vzpostavljanju nove in spreminjanje obstoječe 
statistične zakonodaje EU s področja kmetijskih 
statistik (SAIO, IFS in REAA), in sicer na dveh ravneh: 
v okviru predsedovanja Slovenije delovni skupini za 
statistiko pri Svetu EU in v okviru tehničnih usklajevanj 
v Eurostatovih delovnih skupinah, kjer se pripravljajo 
izvedbene uredbe.

Število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji že vse od leta 2000 upada. Tako smo imeli 
leta 2000 86.467, leta 2010 74.646, leta 2020 pa 68.331 kmetijskih gospodarstev. 
Kmetijsko gospodarstvo je leta 2000 v povprečju obdelovalo 5,6 hektarja kmetijskih 
zemljišč, leta 2010 6,4 hektarja, leta 2020 pa 6,9 hektarja. Poleg tega je kmetijsko 
gospodarstvo v povprečju leta 2000 redilo 5,4 glave velike živine (GVŽ), leta 2010 
5,5 GVŽ, leta 2020 pa 6,0 GVŽ.27)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10211
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28) Energetika, december 2021
29) Okoljski računi in pošiljke odpadkov ter sekundarnih surovin preko meja, Slovenija, 2019
30) Odpadki v času covida-19, 2020

Neto proizvodnja električne energije je decembra 
2021 znašala 1.238 GWh in se je glede na november 
2021 zmanjšala za 1 %, glede na december 2020 
pa za 16 %. V primerjavi z decembrom 2020 je bila 
proizvodnja v hidroelektrarnah decembra 2021 za 
41 % manjša, v termoelektrarnah za 9 % manjša in v 
jedrski elektrarni za 6 % večja.28)

Novosti na področju
energetskih statistik

Na področju statistik energetike je bil spremenjen 
način obdelave podatkov pri moči obratovanja za 
vetrne in sončne elektrarne; podatki so bili usklajeni 
tudi v časovnih vrstah za nazaj. Izvedli sta se tehnično 
testiranje novega e-vprašalnika s področja rabe energije 
v storitvenem sektorju (E-RES) in zbiranje podatkov.

V sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« je bila 
vzpostavljena ocena razdelitve porabe električne 
energije v cestnem prometu. Potekale so tudi 
aktivnosti za pridobitev podatkov za izvedbo naloge o 
rabi električne energije pri končnih odjemalcih. 

Od sistemskega operaterja so bili prvič pridobljeni 
podatki o rabi električne energije, zbrani s pomočjo 
naprednih merilnih naprav; izvedena je bila tudi 
podrobna analiza možnosti uporabe teh podatkov v 
statistične namene.

Na podlagi nedavnih sprememb uredbe EU o statistiki 
energetike so se že začele aktivnosti za vpeljavo 
sprememb v obstoječa raziskovanja in njihove procese 
izvajanja.

V 2020 je pandemija povzročila zmanjšanje količin vseh odpadkov (za 9 %) in 
povečanje količine odpadkov iz zdravstva (za 5 %). Povečal se je tudi delež nastalih 
komunalnih odpadkov v gospodinjstvih (za več kot 1 odstotno točko).30)

Okoljski računi v znamenju
razvoja

V okviru razvojnih aktivnosti je bil zaključen del nalog, 
povezan s širitvijo časovne vrste podatkov pri Računih 
sektorja okoljskega blaga in storitev (EGSS), in 
pripravljeno tudi končno poročilo za ta del. Nadaljeval 
se je tudi razvoj vodnih računov. 

Pripravljeni so bili nov vprašalnik in pripadajoči 
dokumenti za spremljanje toka sekundarnih surovin. 
Začelo se je zbiranje podatkov, ki so manjkajoči del v 
sklopu spremljanja izvajanja krožnega gospodarstva
v Sloveniji. 

Objavljene so bile eksperimentalne statistike Okoljski 
računi in pošiljke odpadkov ter sekundarnih surovin 
preko meja29), v okviru katerih je bila vzpostavljena 
metodologija za spremljanje uvoza in izvoza odpadkov 
ter sekundarnih surovin. 

Obstoječe raziskovanje o računih izdatkov za varstvo 
okolja (EPEA) je bilo vsebinsko razširjeno, podaljšana 
je bila časovna vrsta razpoložljivih podatkov iz 
raziskovanja računov fizičnega pretoka energije (PEFA) 
in zagotovljena njihova predčasna objava.

Na področju statistik odpadkov je bila izvedena 
analiza spremljanja podatkov o odpadkih na četrtletni 
ravni; začela se je priprava metodologije za vzpostavitev 
četrtletnega spremljanja odpadkov in njegovo vključitev 
v redne statistične procese. V okviru raziskovanja rabe 
vode v industriji so se začele aktivnosti za prehod na 
elektronsko poročanje podatkov. Narejen je bil velik 
korak naprej pri pripravi podatkov o odpadni hrani; 
pravočasnost objave podatkov se je izboljšala za skoraj 
dva meseca. Podatki so bili tako objavljeni že konec 
septembra.

SURS se je dejavno vključil tudi v aktivnosti, povezane 
s pripravo izhodišč za spremembo uredbe EU o 
ekonomskih okoljskih računih. 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10120
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9497
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10157
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Komuniciranje	in	sodelovanje	z	uporabniki

31) https://www.stat.si/statweb
32) COVID-19
33) STEDy - spoznaj statistiko
34) Demografija Evrope

Pojavljanje	na	spletu

Glavni diseminacijski kanal ostaja SURS-ova spletna 
stran stat.si/statweb31), v letu 2021 je bilo zaznanih 1,5 
milijona unikatnih ogledov. Sledila je podatkovna baza 
SiStat s skoraj milijon unikatnimi ogledi. Med novicami, 
objavljenimi na spletni strani stat.si/statweb, so imele 
največjo branost objave s področja demografije. Med 
15 najbolj branimi novicami jih je bilo kar 10 povezanih 
z omenjenim področjem. Tudi v SiStatu je bilo med 15 
najbolj gledanih največ tabel z demografskimi podatki. 
Večina uporabnikov si naše spletne strani ogleduje z 
računalnika (57 %), povečuje pa se delež tistih, ki za to 
uporabljajo mobilni telefon (39 %).

Od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 smo bili na 
spletu omenjeni skoraj 9.000-krat. Ocenjeni doseg vseh 
omemb v tem obdobju je približno 8,6 milijona oseb, kar 

je skoraj 14 % več kot leto pred tem. 74 % skupnega 
dosega so prispevali spletni mediji, 14 % Twitter in 12 
% Facebook.

Objavljenih je bilo 20 priložnostnih objav o spominskih 
dnevih in tudi o vsebinskih temah, povezanih z epidemijo 
covida-19. Vse priložnostne objave o covidu-19 so 
prikazane tudi na posebnem področju COVID-19  na 
spletni strani. Na spletni strani stat.si sta bili objavljeni 
tudi aplikacija za statistično pismenost STEDy33) ter 
prevedena in prilagojena EU aplikacija Demografija v 
EU34). Eurostatove aplikacije so bile sicer prenesene 
v rubriko Evropski podatki in so hkrati umaknjene iz 
menija Produkti. Vsi »evropski« podatki so tako zdaj 
zbrani na enem mestu.

https://www.stat.si/statweb
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/3162
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/3162
https://www.stat.si/stedy/
https://www.stat.si/Demography/index.html?lang=si
https://www.stat.si/statweb
https://www.stat.si/stedy/
https://www.stat.si/Demography/index.html?lang=si
https://www.stat.si/Demography/index.html?lang=si
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Število sledilcev naših profilov na vseh treh družbenih medijih
raste

SURS je dejaven na Facebooku (@StatSlovenija), 
Twitterju (@StatSlovenija in @StatSlovenia) ter 
Instagramu (@statslovenija). Število sledilcev naših 
profilov na vseh treh družbenih medijih še vedno 
konstantno narašča. Na Facebooku smo s profilom 
prisotni od leta 2016, na Twitterju od leta 2009 in na 
Instagramu od leta 2020. 

Na Facebooku smo leto 2021 začeli s 7.228 in končali 
z 11.106 všečki strani (54 % več). V enem letu smo 
tako pridobili skoraj 4.000 novih všečkov strani. Naše 
objave so dosegle približno 730.000 uporabnikov na 
Facebooku. Skupno število prikazov objav je v letu 2021 
(prikaz pomeni, kolikokrat se je objava prikazala na 
uporabnikovem zaslonu) preseglo 3,7 milijona prikazov. 
Marca smo v sklopu Evropskih statističnih iger na 
Facebooku izvedli glasovanje za najboljšo raziskovalno 
nalogo dijakov po mnenju javnosti.

Na začetku leta 2021 je imel naš slovenski profil na 
Twitterju 7.500 sledilcev. Do konca leta smo pridobili 
1.200 novih sledilcev. Objavili smo 1.300 tvitov in z 
njimi dosegli skoraj 3 milijone prikazov. Na začetku 
leta 2021 je imel naš angleški profil na Twitterju 8.400 
sledilcev, do konca leta pa smo pridobili 500 novih 
sledilcev.

V 2021 smo na profilu na Instagramu objavili 106 
objav in 577 zgodb. Konec leta 2020 smo imeli malo 
več kot 600 sledilcev, 31. 12. 2021 pa več kot 1.800. V 
2021 smo z objavami dosegli skupno 840.000 profilov 
na Instagramu, objave so jim bile prikazane skoraj 
3,2-milijonkrat.

Na Instagramu smo februarja začeli sistematično širiti 
statistično pismenost, in sicer s tedenskimi statističnimi 
kvizi, v katerih pojasnjujemo osnovne statistične 
pojme, kažemo pravilne načine prikazov podatkov in 
promoviramo podatke.

35) NIJZ Twitter: https://twitter.com/NIJZ_pr
36) NIJZ Facebook: https://www.facebook.com/Nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje-NIJZ-523616787816640
37) NIJZ You Tube: https://www.youtube.com/channel/UClPyMQKRwlE9geMcwuVM26Q
38) https://www.tiktok.com/@_nijz_
39) NIJZ Instagram: https://www.instagram.com/_nijz_/
40) eNIJZ: http://www.nijz.si/sl/enijz-0

Med olimpijskimi igrami (23. julij–8. avgust 2021) smo 
na SURS-ovem profilu na Twitterju na to temo objavili 
več tvitov. Vsi so bili nadpovprečno uspešni (v primerjavi 
z drugimi tviti, ki jih sicer objavljamo vsak dan). Tvit ob 
zmagi Janje Garnbret na olimpijskih igrah je bil eden 
naših najuspešnejših doslej: videlo ga je 57.000 
uporabnikov Twitterja. Profil @StatSlovenija je v mesecu 
juliju obiskalo 11.500 ljudi, v prvih 13 dneh avgusta pa 
15.600. Za primerjavo: v juniju 2021 je profil obiskalo 
5.000 ljudi, mesec prej pa 5.600. Odzivi na Twitterju so 
bili skoraj brez izjeme zelo pozitivni (komentarji, delitve 
objav). Nekaj uporabnikov je te objave delilo tudi na 
Instagramu. Pozitivno vzdušje na Twitterju je opazno 
tudi po koncu olimpijskih iger – trenutne objave so bolj 
opažene, bolj všečkane in tudi deljene (večja vključenost 
sledilcev).

Na SURS-ovem kanalu na Youtubu https://www.
youtube.com/user/StatSlovenia smo objavili pet 
promocijskih videov (v slovenščini in angleščini) o 
stereotipih, povezanih s prebivalci Slovenije. Videi so 
bili dobro sprejeti; vsebina, ki je bila pripravljena za 
promocijo videov, se je pojavljala tudi v medijih. Videe 
smo objavili na naših kanalih na družbenih medijih, 
največ ogledov je bilo prek Facebooka.

Tudi NIJZ promovira svoje aktualne aktivnosti 
prek družbenih medijev z objavami na Twitterju35), 
Facebooku36), kanalu na YouTubu37), Tik Toku38) in 
Instagramu39) ter navzkrižno s promocijo tradicionalnih 
dogodkov (izid publikacij, objave podatkov, dogodkov, 
aktivnosti, novinarskih briefingov …) prek teh medijev, 
s pomočjo katerih se informacije hitro širijo in dosežejo 
širok krog uporabnikov. Večjo prepoznavnost in 
zanimanje za podatke se ustvari z uporabo različnih 
vizualizacij in infografik. Poleg družbenih omrežij se vse 
bolj uveljavlja tudi doseg uporabnikov z brezplačnimi 
elektronskimi novicami eNIJZ40).

https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/user/StatSlovenia?cbrd%3D1&gl=SI&hl=sl&pc=yt&uxe=23983171&src=1
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/user/StatSlovenia?cbrd%3D1&gl=SI&hl=sl&pc=yt&uxe=23983171&src=1


LPSR   28

41) SiStat
42) Primer videovodnika: uporaba iskalnika
43) Regionalni pregled

Odziv na zahteve uporabnikov

V podatkovni bazi SiStat41) je bilo uvedeno okno za 
iskalnik z namigi (angl. hint), ki omogoča razlago 
uporabnikom, kako bolje iskati podatke v bazi. Z 
dodajanjem ključnih besed v matrike px smo izboljšali 
uporabniško iskalno izkušnjo, delo pa poteka še naprej. 
V SiStatu je bil dodan tudi element za spremljanje 
zadovoljstva pri uporabnikih podatkovne baze, 
prek katerega dobimo oceno zadovoljstva in kratek 
komentar, ki ga uporabniki lahko zapišejo. Dodani so 
bili tudi videovodniki42)  za pomoč pri uporabi iskalnika. 
Videovodniki so bili v celoti izdelani v okviru SURS-a. 
V SiStatu je bil objavljen tudi Regionalni pregled
podatkov (kohezijske regije, statistične regije, občine, 
naselja)43).

BS zadovoljuje potrebe uporabnikov po statističnih 
podatkih in informacijah predvsem na spletnih straneh, 
zlasti v kategorijah objav posebnega standarda 
objavljanja SDDS, prvih objav določenih podatkov, 
podatkovnih časovnih vrst in publikacij. Še posebej 
so pomembni podatki o obrestnih merah in 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.

Na spletni strani BS so bili objavljeni letni in četrtletni 
podatki finančnih računov ter četrtletne informacije 
Finančni računi Slovenije. Konec oktobra 2021 pa je izšla 
publikacija BS Neposredne naložbe 2020. Ta vsebuje 
podatke o izhodnih in vhodnih neposrednih naložbah 
po državah in dejavnostih ter podatke o izvoru tujih 
neposrednih naložb v Sloveniji in njihovi vključenosti v 
slovensko gospodarstvo.

Komunikacija z uporabniki

V letu 2021 je SURS prejel 2.430 pisnih zahtevkov
po podatkih in 1.464 telefonskih klicev ter sprejel pet 
osebnih obiskov. Uporabniki ne le da želijo prejeti 
podatke, ampak jih o podatkih zanima več, npr. kako 
jih izračunamo, kaj vse upoštevamo, kako komentiramo 
rast pojava oziroma padec, zanimajo jih razne primerjave 
ipd.

SURS zelo dobro sodeluje z mediji. V letu 2021 je bilo 
podanih 54 izjav za medije. Največ (18) je bilo izjav, 
ki so pokrivale različna področja SURS-ovih podatkov, 
sledile so izjave s področja cen (11) in o delu SURS-a (6). 
Trend povečanega povpraševanja po izjavah s področja 
cen se nadaljuje tudi v 2022. V letu 2021 je bilo največ 
izjav za Televizijo Slovenija (22) in Radio Slovenija (17), 
sedem izjav je bilo za medijsko hišo POP TV.

V aprilu je SURS sodeloval v oddaji Ugriznimo znanost
na temo statistike. Oddaja je na voljo na https://4d.
rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174771784. Skupaj s
Finančno upravo smo o komuniciranju z javnostmi, 
objavljanju na družbenih medijih in odzivih uporabnikov 
delili svoje izkušnje v podkastu Metin čaj.

https://pxweb.stat.si/SiStat/sl
https://vimeo.com/534335527
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/583/regionalni-pregled
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl
https://365.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174771784
https://365.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174771784
https://metinalista.si/216-martin-bajzelj-surs-stojan-glavac-furs/
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Zadovoljstvo	uporabnikov

Stopnjo splošnega zadovoljstva s SURS-om so 
anketirani ocenjevali na podlagi treh trditev, ki so se 
nanašale na delovanje SURS-a na splošno (strinjanje 
so ocenjevali na desetstopenjski lestvici, pri čemer je 
1 pomenilo »sploh se ne strinjam« in 10 »povsem se 
strinjam«). Z najvišjo povprečno oceno so se opredelili 
do trditve, da bi SURS tudi drugim priporočili kot vir 
statističnih podatkov (8,8), z nekoliko nižjo do trditve, 
da so s SURS-om na splošno zadovoljni (8,3), z 
najnižjo oceno pa do trditve, da je SURS izpolnil njihova 
pričakovanja (8,2). Vse povprečne ocene so višje kot 
leta 2020. Splošno zadovoljstvo in izpolnitev pričakovanj 

smo preverjali tudi v anketi o zadovoljstvu v preteklih 
letih. Stopnja splošnega zadovoljstva uporabnikov s 
SURS-om v 2021 je najvišja izmerjena do zdaj, še 
nekoliko višja od visoke ocene v letu pred tem. SURS 
uspešno izpolnjuje pričakovanja svojih uporabnikov, 
saj je ta povprečna ocena na desetstopenjski lestvici 
prav tako najvišja do zdaj. Visoko stopnjo strinjanja 
so uporabniki v letu 2021 izrazili tudi pri trditvi, da bi 
SURS priporočili kot vir statističnih podatkov. Glede na 
uporabo podatkov so bolj zadovoljni redni uporabniki, ki 
statistične podatke uporabljajo za poslovne namene in 
so naši uporabniki že najmanj eno leto.
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30 let Slovenije

Ob tridesetletnici Slovenije smo bili državni 
statistiki deležni povečanega števila povpraševanj 
uporabnikov (predvsem novinarjev) na to temo. V 
sodelovanju z vsebinskimi sektorji je bil pripravljen 
obsežen dokument, ki predstavlja bistvene podatke 
iz tridesetletne zgodovine Slovenije45). Poleg tega 
je potekalo tudi sodelovanje pri različnih projektih: 
priprava podatkov za Urad za komuniciranje, ki je 
na podlagi SURS-ovih podatkov izvajal digitalno 
kampanjo prek svojih kanalov na spletu; Digitalna 
kampanja 30 PODATKOV ZA 30 LET SLOVENIJE na 
SURS-ovih družbenih medijih – od 25. januarja naprej 
smo objavljali vsebine iz tridesetletne zgodovine 
Slovenije; partnerstvo pri razstavi Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije – MNZS je pripravil razstavo ob 
30. obletnici samostojnosti s poudarkom na SURS-ovih 
podatkih; 30 podatkov za 30 let na Radio Koper – zanje 
smo posneli 30 kratkih izjav, ki so se dnevno predvajale v 
eter, vsebina je bila prilagojena primorskemu občinstvu, 
poudarek pa je bil na podatkih o treh primorskih regijah; 
jutranji kviz na Valu 202 – med 22. in 24. junijem je 
v sklopu oddaje Živooke potekal kviz o letu 1991, za 
katerega smo prispevali vsebino; priložnostni objavi 
Slovenija od 1991 do danes in 30-letniki, ki sta z 
različnih zornih kotov predstavili podatke, povezane z 
obletnico samostojne Slovenije.

44) 30 let samostojne Slovenije
45) Slovenija od 1991 do danes, pregled statističnih podatkov
46) Slovenija 30 let pozneje

Statistika je konec leta 1991 naštela 1.998.912 prebivalcev Slovenije, na začetku leta 
2021 pa 2.108.977, kar je 110.065 prebivalcev več, kot jih je bilo pred tridesetimi leti 
(to je nekaj manj, kot jih ima sedaj občina Maribor). Število prebivalcev je preseglo dva 
milijona sredi leta 2005. Zvišala se je tudi povprečna starost prebivalcev, in sicer za 7,5 
leta. Konec leta 1991 je znašala 36,2 leta, v 2021 pa 43,7 leta. Od sredine leta 2003 
je število prebivalcev Slovenije, starih 65+, višje od števila tistih, ki so stari manj kot 15 
let.44)

BDP na prebivalca je bil v 2020 štirikrat višji kot ob 
osamosvojitvi.
Deflacijo smo v samostojni Sloveniji imeli dvakrat.
Največ kruha smo s povprečno plačo lahko kupili v 
1997.
Število prebivalcev Slovenije se je v teh 30 letih 
povečalo za en Maribor.
Luka – najpogostejše fantovsko ime že od 1999.
Manj družin z dvema otrokoma, več družin brez otrok.
Najmanj višješolsko izobražen v 2020 vsak četrti 
prebivalec.
24.111 prebivalcev Slovenije je starih ravno toliko kot 
Slovenija.
Med 30-letniki 82 % neporočenih.
Med 30-letniki malo manj kot 20.000 delovno aktivnih.
Plače 30-letnikov povprečno za 19 % nižje od plač 
vseh zaposlenih.
Med 30-letniki največ šoferjev težkih tovornjakov.
Med 30-letnicami največ prodajalk.

Več: 30 let samostojne Slovenije,
 Slovenija 30 let pozneje

Marca 2021 je bilo med prebivalci Slovenije, rojenimi 
v 1991, 19.389 delovno aktivnih. Ti so bili v 56 % 
moški in v 44 % ženske, v 92 % zaposleni in v 8 % 
samozaposleni, 77 % jih je delalo v zasebnem in 23 % 
v javnem sektorju. Največ teh delovno aktivnih je bilo 
srednješolsko izobraženih (51 %).46)

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9599
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11463
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11457/sl-slovenija-30-let-pozneje.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9599
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11457/sl-slovenija-30-let-pozneje.pdf
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47) https://www.nijz.si/sl/publikacije/
48) Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju
49) Tobaku pripisljiva umrljivost v Sloveniji

Niz zanimivih publikacij s področja zdravja in zdravstvenega
varstva

NIJZ je v letu 2021 izdal vrsto različnih publikacij, 
ki temeljijo na podatkih o zdravju in zdravstvenem 
varstvu (vse so na voljo na spletnih straneh NIJZ-ja47): 
ob predsedovanju Slovenije svetu Evropske unije sta 
bili izdani publikaciji Zdravje v Sloveniji in Dosežki v 
javnem zdravju v Sloveniji. Poleg tega je NIJZ izdal 
nekaj publikacij, ki se dotikajo epidemije covida-19 in 
delovanja zdravstvenega sistema (Prvi val epidemije 
covida-19 skozi prizmo zdravstvene statistike). 

Objavljeni sta bili dve obsežni monografiji: Neenakosti 
v zdravju – izziv prihodnosti v medsektorskem povezo-
vanju in Samomor v Sloveniji in svetu. Na področju 
obravnave prepovedanih drog in tobaka je bila prav 
tako izdana vrsta publikacij: Tobaku pripisljiva umrljivost 
v Sloveniji 1997–2019, Pregled najnovejših podatkov 
o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji, 
Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene 
namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci 
Slovenije.

Na podlagi različnih podatkovnih virov so bile ocenjene 
ekonomske posledice za različne skupine bolezni. NIJZ 
je izdal več publikacij s to tematiko: Ekonomske posledice 
bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v 
Sloveniji v obdobju 2016–2018, Ekonomske posledice 
demence v Sloveniji v obdobju 2015–2018, Ekonomske 
posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v 
Sloveniji v obdobju 2018–2019.

Slovenija se po različnih analizah pri skrbi za dojenčke 
in otroke uvršča med uspešnejše članice EU. Eden 
od pomembnih kazalnikov je umrljivost dojenčkov 
(število umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih), kjer 
se Slovenija tradicionalno umešča med države z 
najnižjo umrljivostjo. Umrljivost dojenčkov je namreč 
v Sloveniji še enkrat nižja od evropskega povprečja in 
štirikrat nižja od najslabše uvrščenih držav članic.48)

Letno zaradi tobaku pripisljivih bolezni umre 
3123 prebivalcev Slovenije, kar pomeni 60 
tobaku pripisljivih smrti vsak teden. Nekaj več kot 
polovico tobaku pripisljivih smrti beležimo med 
moškimi (57 %).49)

https://www.nijz.si/sl/publikacije/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/tobaku_pripisljiva_umrljivost_v_sloveniji_1997_2019.pdf


LPSR   32

SURS širi statistično
pismenost med mladimi

V letu 2021 je bilo izvedenih 13 delavnic za dijake, 
udeležilo se jih je 400 dijakov. Na začetku leta 2021 so 
bile zaradi epidemioloških razmer šole zaprte. V tem 
času je zamrlo tudi povpraševanje po delavnicah. Jeseni, 
z novim šolskih letom, je povpraševanje po delavnicah 
poskočilo. Namen delavnic za dijake je, da svojim 
»prihodnjim« uporabnikom predstavimo Statistični urad, 
da jih seznanimo s statističnimi podatki, da jih poučimo, 
kako in kje jih lahko pridobijo in pravilno uporabijo. Na 
delavnicah promoviramo tudi Statistične igre in dijake 
povabimo k sodelovanju. Seveda pa vse te informacije 
lahko dijaki koristno uporabijo že v času šolanja, na 
primer za seminarske naloge, raziskovalne projekte, za 
sodelovanje na statističnih igrah; prav tako profesorji pri 
pouku. Izvedene so bile tudi tri predstavitve SURS-a za 
študente. Na spletni strani stat.si je bila objavljena tudi 
aplikacija za statistično pismenost STEDy..

Evropske statistične igre –
tokrat največje število ekip

Več kot uspešno za Slovenijo so se zaključile 4. 
Evropske statistične igre. V evropskem finalu, v 
katerem se je med sabo pomerilo 61 ekip, je zmagala 
slovenska ekipa. Mednarodno žirijo je v kategoriji 
mlajših dijakov najbolj navdušil video slovenske ekipe 
TEGLZAROŽE z ljutomerske gimnazije, v katerem je ta 
izvirno in zabavno prikazala moč dezinformacij. Dijakinji 
sta mednarodno žirijo prepričali z edinstvenim in 
osebnim pristopom, ki je združil spretno pripovedovanje 
zgodb in umetniške sposobnosti – ekipa je ustvarila celo 
pesem. V skupini starejših dijakov se je s 4. mestom 
zelo izkazala tudi ekipa PLAN_XY s kranjske gimnazije.

V šolskem letu 2021/2022 SURS tako že petič zapored 
skupaj s Statističnim društvom izvaja mednarodno 
tekmovanje za srednješolce Evropske statistične 
igre50). Za večanje prepoznavnosti tekmovanja in 
SURS-a je bila izvedena plakatna kampanja v mestnih 
središčih po vsej Sloveniji. Organizirani so bili različni 
spletni seminarji za učitelje in dijake, namenjeni 
predstavitvi različnih tematik s področja statistične 
pismenosti. Na tokratno tekmovanje se je prijavilo 
največje število ekip doslej (362), v njih tekmuje 920 
dijakov iz 52 srednjih šol. V tekmovanje se je vključilo tudi 
69 mentorjev. Po rezultatih šolskega dela tekmovanja, 
ki smo ga izvedli decembra 2021, se je v nadaljevanje 
tekmovanja uvrstilo 75 ekip. Te ekipe bodo na državni 
ravni morale pripraviti raziskovalno nalogo, ki jo bo 
ocenila strokovna žirija, v okviru javnega glasovanja pa 
bo svoji dve favoritinji lahko izbrala tudi javnost.

50) 5. Evropske statistične igre

Predstavitve regij dobro
sprejete

SURS se je aktivno udeleževal tudi vseh regijskih 
obiskov Vlade RS. Pred vsakim obiskom je pripravil 
podrobno analizo regije s ključnimi poudarki, ki 
jo na dan obiska direktor SURS-a predstavil na 
delovnem posvetu Vlade ter na javni tribuni z župani, 
gospodarstveniki in drugimi ključnimi deležniki. Naše 
predstavitve so bile dobro sprejete, vzbudile so veliko 
zanimanja pri poslušalcih in služile kot izhodišče za 
nadaljnjo razpravo. Ključni poudarki naših analiz so bili 
uporabljeni tudi v vsakokratni izdaji publikacije o stanju 
v regiji in v sporočilih Vlade RS na družbenih medijih.

https://www.stat.si/statweb
https://www.stat.si/stedy/
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9901
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Statistični	dan	2021:	Pravi	
podatki	za	boljše	odločitve

18. novembra 2021 smo izvedli Statistični dan51), tokrat 
v hibridni obliki. To pomeni, da so se ga nastopajoči 
večinoma udeležili v živo, drugi udeleženci pa so ga 
spremljali po spletu. Statističnega dneva 2021 se je 
udeležilo okoli 380 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. 
Dogodek sta odprla Tomaž Smrekar, generalni direktor 
Statističnega urada RS, in dr. Matevž Bren, predsednik 
Statističnega društva Slovenije. Govorci v omizju, ki so 
obravnavali temo Podatki v času epidemije – nove 
potrebe in novi rezultati, so razpravljali o pripravi 
pravočasnih in kakovostnih podatkov med epidemijo 
in o izzivih, ki nas čakajo v prihodnje. V drugem delu 
dogodka sta priznana tuja strokovnjaka obravnavala 
temo Izzivi zbiranja podatkov v prihodnosti. 
Predstavila sta zanimive metodološke rešitve in izzive 
na področju statističnih raziskovanj in anket. Prvi del 
prireditve se je končal s podelitvijo priznanj Statističnega 
društva Slovenije.

Strokovna posvetovalna 
telesa 

Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet 
Republike Slovenije52), ki je strokovno metodološko 
posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja 
državne statistike. Za posamezna področja državne 
statistike so pri SURS-u oblikovani tudi statistični 
sosveti53). V letu 2021 sta bila ustanovljena dva nova 
statistična sosveta. Sosvet za tretje življenjsko obdobje 
je bil oblikovan za razpravo o podatkih in kazalnikih, 
vezanih na populacijo, starejšo od 65 let. Namen 
Sosveta za sodelovanje z dajalci podatkov pa je, da 
bi se v čim večji meri ohranil obstoječi nabor podatkov 
za statistične potrebe, da bi se okrepili partnerski 
odnosi z različnimi dajalci podatkov, vzpostavile tudi 
nove povezave in sodelovanje, zagotovil lažji dostop 
do novih virov podatkov, zmanjšale obremenitve na 
strani dajalcev podatkov ter krepila pomen statistike in 
prepoznavnost statističnih podatkov. Tudi Metodološki 
svet54) je eno izmed strokovnih posvetovalnih teles, 
ki delujejo na Statističnem uradu. Ustanovljen je 
bil z namenom, da bi dodatno skrbel za kakovost 
statističnih izdelkov. Člani na svojih sejah razpravljajo 
o predlaganih metodologijah statističnih raziskovanj in 
o predlaganih metodologijah za izvajanje posamezne 
faze splošnega statističnega procesa. V letu 2021 so 
bile izvedene tri seje.

Utrip statistike

V decembru smo organizirali Utrip, interno strokovno 
posvetovanje državnih statistikov, ki je bilo že 14. po 
vrsti. Tudi letos smo ga zaradi razmer organizirali prek 
spletne platforme. Pripravili smo zanimive vsebine 
z različnih področij. V prvem prispevku je generalni 
direktor SURS-a predstavil postopke sprejemanja uredb 
EU, vlogo in tudi dosežke SURS-a v okviru njegovega 
predsedovanja Svetu EU na področju statistike. 

51) Statistični dan 2021: Pravi podatki za boljše odločitve
52) Statistični svet
53) Statistični sosveti
54) Metodološki svet

Drugi prispevek je pripravil NIJZ. Seznanili smo se s 
pandemsko izčrpanostjo, zakaj pride do nje in kako 
smo jo merili v Sloveniji. V zadnjem prispevku pa smo 
se seznanili s posebnimi izzivi zbiranja podatkov ter 
spoznali dobre in slabe prakse e-poročanja podatkov. 
Sodelavci z Oddelka za sodelovanje s podjetji so nam 
predstavili tudi en dan dela na svojem oddelku.

https://www.stat.si/StatWeb/sl/SitefinityContentType/ShowEvent/3b688543-1fc6-6ee6-b81a-ff0000af5e57
https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/StatCouncil
https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/AdvCommittees
https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/MethCouncil
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2.	PODATKOVNI VIRI

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

◊ Do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje podatkov
◊ Sooblikovanje administrativnih zbirk
◊ Izkoriščanje priložnosti uporabe masovnih podatkov
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Tudi v letu 2021 se je državna statistika srečevala 
s številnimi izzivi, ki so jih prinesle spreminjajoče se 
razmere zaradi covida-19. Na področju zbiranja podatkov 
o osebah in gospodinjstvih je bilo v prvih mesecih 
leta zaradi epidemije še vedno ustavljeno terensko 
anketiranje in posledično je bilo več podatkov zbranih po 
telefonu. Zaradi ukrepov za preprečevanje morebitnega 
širjenja okužb so telefonski anketarji še vedno delali v več 
prostorih znotraj SURS-a, nekaj jih je anketiralo tudi od 
doma, pri drugih raziskovanjih pa smo zbiranje izvedli z 
zunanjimi izvajalci. V sredini leta so se začele priprave na 
izvajanje anketiranja na terenu. To se je v 3. četrtletju 
začelo pri raziskovanjih Tuji turisti in ANP. Razmere na 
terenu sicer niso dopuščale enakega obsega anketiranja 
kot v preteklosti, saj je bilo zaradi spreminjajočih se 
zdravstvenih razmer in z njimi povezanih ukrepov treba 
izvajati številne prilagoditve. Predvsem v septembru 
je bilo zaradi uvajanja ukrepa PCT delo anketarjev še 
posebej oteženo. Negotove razmere so se odrazile tudi 
v padanju stopenj odgovora, zato smo začeli pripravljati 
in izvajati ukrepe za izboljšanje stanja (npr. prenovljena 
komunikacijska gradiva pri vseh raziskovanjih o osebah, 
gospodinjstvih in kmetijskih gospodarstvih, pridobivanje 
telefonskih številk). Terensko anketiranje smo do konca 
leta nadaljevali pri raziskovanju ANP, druge načine 
anketiranja pa pri preostalih raziskovanjih. Ob koncu leta 
so bile izvedene tudi obsežna akcija pridobivanja novih 
terenskih anketarjev in preostale priprave za izvedbo 
večletnega raziskovanja APG v 2022.

V letu 2021 je bilo izvedenih 79 raziskovanj, v katerih 
so bili podatki pridobljeni neposredno od poslovnih 
subjektov. SURS je samostojno izvedel 72 raziskovanj, 
postopek zbiranja podatkov pa je potekal tudi prek 
AJPES-a (6 raziskovanj) in FURS-a (1 raziskovanje). 
Poleg tega smo izvedli 10 raziskovanj, pri katerih smo 
podatke pridobili neposredno od oseb in gospodinjstev, 
in tri raziskovanja, pri katerih smo podatke pridobili 
neposredno od kmetijskih gospodarstev. Podatke smo 
v letu 2021 pridobivali tudi iz 177 administrativnih in 
drugih zbirk, ki jih je vodilo 73 različnih institucij. Iz teh 
virov je bilo prevzetih 254 različnih vrst podatkov.

Zbiranje podatkov še vedno v znamenju covid-19

Na področju zbiranja podatkov poslovnih 
subjektov je bila izvedena prva spletna asistenca 
pri izpolnjevanju vprašalnika v angleškem jeziku. 
Nadaljevale so se aktivnosti in usmerjanje enot k 
oddaji podatkov prek aplikacije eSTAT, saj je bil v letu 
2021 za vsa raziskovanja, pri katerih je vzpostavljeno 
e-poročanje, uveden sistem, po katerem pošiljamo 
tiskane vprašalnike le, kadar jih zahtevajo 
poročevalske enote. Med drugim je bilo izvedeno 
zbiranje podatkov za novo, pilotno raziskovanje 
E-RES in večletno raziskovanje ŠOL-ZAP. Pri obeh 
raziskovanjih, ki z vidika velikosti vzorcev spadata 
med veliki, kompleksni raziskovanji, so bili na novo 
vzpostavljeni vsi postopki, potrebni za zbiranje 
podatkov; izvedeni sta bili le s spletnimi vprašalniki, 
kar se je izkazalo za pravilno in uspešno odločitev. 
Uspešno je bilo izvedeno tudi pilotno razpošiljanje 
gradiv za raziskovanje TR-MOB (dnevno razpošiljanje 
obvestilnih pisem in opomnikov).

Spremenjena poslovna politika pošte, ki je podaljšala čas 
dostave navadnih pošiljk (tudi do tri dni), je vplivala na 
razpošiljanje gradiv. Primorani smo bili uporabiti storitev 
»prednostno«, najprej poskusno pri dveh, kasneje pa pri 
vseh spletnih raziskovanjih oseb in gospodinjstev, saj 
pošta le v tem primeru pošiljke dostavi vedno naslednji 
dan po oddaji.

Nadaljevalo se je tudi delo pri vzpostavljanju 
enotnih postopkov in posodabljanju gradiv za 
komuniciranje z osebami in gospodinjstvi kot tudi 
s poslovnimi subjekti. Preden so se prenovljena 
gradiva uporabila pri redni izvedbi raziskovanj, so bila 
kognitivno testirana.

Pripravljeno je bilo poročilo o obremenitvah podjetij
(MOPS) za leto zbiranja 2020. Skupni čas poročanja 
za vsa raziskovanja, izražen v enoti človek-leto, je 
bil 218,3, kar predstavlja 2,1 človek-leta več kot v letu 
2019. Razlog je v povečanju časa izpolnjevanja pri 
raziskovanju INTRASTAT, saj sta se čas poročanja in 
tudi število vključenih poslovnih subjektov pri preostalih 
raziskovanjih zmanjšala.
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Priprave na spremembe zbiranja podatkov o poškodbah pri
delu

NIJZ skupaj z institucijami ZZZS, IRSD (Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo) in MJU že dalj časa 
pripravlja spremembe v zbiranju podatkov o poškodbah 
pri delu. Zbiranje trenutno poteka na papirnih obrazcih, 
v letu 2022 pa bo steklo v digitalni obliki tako pri 
delodajalcih kot tudi pri prvih poročevalcih o nezgodah 

Novi podatkovni viri – nov potencial

SURS je zelo aktiven na področju pridobivanja novih 
virov podatkov. Sodelovanje in partnerstva z upravljavci 
javnih in zasebnih podatkovnih virov so ključna, saj to 
prinaša pomembne nove izzive in priložnosti na področju 
priprave statističnih podatkov.

Projekt spletnega strganja podatkov na področju 
statistike cen se je zaključil, potekajo pa aktivnosti za 
pridobitev podatkov mobilnih operaterjev. Napredek 
je tudi na področju pridobivanja podatkov števcev 
elektrike, ki se bodo testno uporabili na več vsebinskih 
področjih. Nov vir je tudi SODO, od katerega smo 
pridobili podatke o rabi električne energije pri končnih 
odjemalcih (gospodinjstvih in poslovnih subjektih), 
ki se zbirajo s pomočjo naprednih merilnih sistemov 
električne energije (t. i. pametnih števcev). 

Pomembni dosežki so tudi dostop do podatkov števcev 
prometa in podatkov spletnih platform, ki posredujejo 
pri kratkoročnem najemu turističnih nastanitvenih 
zmogljivosti, ter prevzem mesečnih podatkov o rabi 
električne energije pri končnih odjemalcih, podatkov iz 
opazovanja zemlje in podatkov davčnih blagajn.

Pridobili smo tudi nov administrativni vir na področju 
statistike trga dela, in sicer podatke ZRSZ-ja iz vlog za 
delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega 
časa z namenom ohranitve zaposlitve in vlog za delno 
povračilo izplačanega nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo. Te smo vključili v obdelavo 
podatkov pri statističnem raziskovanju ZAP/M.

S FURS-om smo se dogovorili o naboru in poimenovanju 
dodatnih polj na prenovljenem REK-obrazcu (trenutno 
poimenovanem REK-O) za potrebe državne statistike ter 
o osnovnih logičnih kontrolah pri vnosu podatkov. SURS 
je pripravil tudi vsebinske opise teh dodatnih polj, ki naj 
bi jih FURS uporabil pri pripravi navodil za poročevalske 
enote. Preučevali smo tudi možnosti uporabe podatkov, 
pridobljenih iz spletnih oglasov prostih delovnih mest, 
za potrebe statistike trga dela. FURS nam je poleg tega 
omogočil redno prejemanje dodatnega stanja dohodnine 
(zaradi zagotavljanja večje pravočasnosti podatkov). Z 
AJPES-om pa smo se dogovorili za ukinitev zbiranja 
podatkov o izplačanem regresu na obrazcu ZAP-
REGRES, in sicer s 1. 1. 2022. SURS bo te podatke 
zdaj prevzemal iz administrativnega vira FURS-a, tj. z 
REK-obrazcev.

pri delu in zdravnikih kot dajalcih podatkov o poškodbah 
pri delu. V letu 2021 je bil pripravljen končni digitalni 
obrazec v dveh delih (za delodajalce in za zdravnike), 
pripravljena so bila metodološka navodila in osnutek 
pravilnika za zbiranje podatkov, v letu 2022 pa naj bi 
predvidoma stekla nacionalna uvedba.
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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

Veliko aktivnosti je bilo namenjenih tudi prenovi in 
razvoju IT rešitev, ki so podpora zbiranju.

Nadaljeval se je razvoj servisov ETL za pošiljanje in 
prevzemanje podatkov. Prehod na spletni vprašalnik 
Blaise 5, vključno s postopki prevzema podatkov, 
statusov in kontaktov ter logične kontrole, je bil izveden 
tudi pri večjem številu raziskovanj. Prav tako je potekal 
razvoj vprašalnikov Blaise 5 za raziskovanja, ki so v 
prenovi.

V orodju za statistično urejanje SIRUP je bila razvita 
rešitev za logično kontrolo pri raziskovanjih E-RES in 
GRAD/L, kjer so se izvajale tudi vse preostale potrebne 
aktivnosti in nove rešitve za prehod na e-zbiranje v 
2022. Poleg tega je bila izvedena tudi selitev servisov 
za APG in SDMX na nov strežnik.

V sklopu projektne prenove zbiranja na področju 
oseb in gospodinjstev (OSA) in prenove sistema za 
spletno zbiranje podatkov o poslovnih subjektih 
(eSTAT) je potekala priprava tehničnih specifikacij in 
arhitekture aplikacij za del rešitev, ki jih je treba razviti. S 
prenovo eSTAT-a bomo zagotovili enotno vstopno točko 
v sistem, enostavnejšo administracijo, optimizacijo 
poslovne logike, boljšo uporabniško izkušnjo in prešli 
na novejšo tehnologijo pri zbiranju podatkov poslovnih 
subjektov.

Nadgrajene so bile aplikacije in programske rešitve, ki 
se povezujejo na podatkovno bazo Oracle. Sočasno so 
se aktivno razvijale tudi programske rešitve za potrebe 
projekta IS-OSA in prenove zalednega sistema eSTAT. 
Obenem so se razvijali tudi podatkovna baza in postopki 
za pripravo podatkov vzorčnega okvira v sklopu projekta 
PIEO. Začel se je razvoj servisa za prevzem podatkov 
RPE, vključno z geometrijami iz okolja GURS-a. 
Nadaljevalo se je delo pri projektu prenove Nacionalnih 
računov in prenove prevzema podatkov ZAP/M. 

Razvoj	IT	rešitev,	ki	so	
podpora	zbiranju

Na področju arhitekture informacijskih rešitev 
so potekale intenzivne aktivnosti, povezane z 
zagotavljanjem delovanja in nadgradnje SURS-ovega 
podatkovnega centra in LAN-omrežja. V sodelovanju z 
MJU-jem smo izvedli delno nadgradnjo LAN-omrežja in 
konsolidacijo diskovnih polj. Vzpostavili smo tehnične 
rešitve za oddaljeni nadzor podatkovnega centra in 
rešitev za posodobitve protivirusnega programa z 
MJU-jevega strežnika. Pripravili smo tudi načrt za 
vzpostavitev visoko razpoložljive arhitekture strežnikov 
in izvedli popis stanja strežnikov. Vsi zaposleni so dobili 
opremo za oddaljeno delo. V sodelovanju z MJU-jem 
je bila izvedena menjava požarne pregrade na lokaciji 
SURS-a in vzpostavljena povezava z zmogljivostjo 10 
GB med IT okolji MJU-ja in SURS-a, izvedli pa smo 
tudi optimizacijo procesa izvajanja varnostnih kopij 
za podatkovno bazo. Informacijska rešitev eSTAT se 
je preselila na najnovejšo infrastrukturo v državnem 
računalniškem oblaku (DRO), zamenjala pa se je tudi 
robotika tračne enote.

V sodelovanju z MJU-jem smo izvedli tudi selitev 
elektronske pošte na MS Exchange za vse zaposlene 
na SURS-u. Začele so se aktivnosti za zagotovitev 
nove infrastrukture in nadgradnjo podatkovne baze 
Oracle. Skladno s priporočili varnostnega pregleda smo 
začeli izvajati ukrepe za odpravo varnostnih ranljivosti, 
vzpostavljena je bila nova infrastruktura za konsolidacijo 
in nadgradnjo strežnikov in aplikacij. Zaključil se je interni 
pregled na področju informacijske varnosti in podana 
so bila priporočila za izboljšave. Izvajali smo tehnično 
podporo sestankom, povezanim s predsedovanjem 
Slovenije Svetu EU na področju statistike, pa tudi 
tehnično podporo notranjim in zunanjim uporabnikom 
ter zunanjim raziskovalcem v varni sobi.

Arhitektura	informacijskih	
rešitev
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Upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti
na SURS-u se je izvajalo na podlagi tekoče obravnave 
zaznanih varnostnih dogodkov informacijske varnosti, 
ocenjevanja tveganj informacijske varnosti in spremljanja 
dnevniških zapisov informacijskega sistema. Tudi v 
2021 so se izvajale že vpeljane operativne aktivnosti 
na področju informacijske varnosti. Potekala so 
izobraževanja o informacijski varnosti novih zaposlenih. 
Nadzor in pregledovanje sistemov za spremljanje 
informacijske varnosti in revizijske sledi sta prešla v 
upravljanje MJU-ja, ki je vzpostavil oddaljen nadzor 
delovanja IKT-opreme. Zaznane težave v delovanju 
IKT-opreme se sproti sporočajo upravljavcu in skrbniku 
sistema. 

Na podlagi sprejetega programa je bil v letu 2021 
izveden notranji pregled oziroma presoja s področja 
informacijske varnosti. Notranja presoja je obsegala 
pregled implementacije priložnosti za izboljšavo, ki so 
bile prepoznane v presoji informacijske varnosti leta 
2019, in pregled ravnanja s podatki pri petih naključno 
izbranih raziskovanjih iz LPSR 2020.

Upravljanje informacijske
varnosti podatkov 

V okviru projekta Prenova izbora enot opazovanja
je bil posodobljen obstoječi seznam vzorčnih enot z 
najnovejšim stanjem CRP in RPE. Vzpostavili smo tudi 
redno mesečno vzdrževanje vzorčnih enot. V okviru 
projekta Prenova zbiranja so bili vzpostavljeni novi 
postopki za zbiranje podatkov iz raziskovanj oseb in 
gospodinjstev.

Zaključili smo analizo možnosti uporabe časa
izpolnjevanja vprašalnika za namene koordiniranega 
vzorčenja pri poslovnih raziskovanjih. Da bi zaznali možne 
razbremenitve podjetij, smo pri poslovnih raziskovanjih 
analizirali podatke baze MOPS. Pripravili smo preglednico 
s ključnimi informacijami o izboru opazovanih enot pri 
poslovnih raziskovanjih, ki nam bodo omogočile potrebno 
analizo za pripravo smernic, namenjenih zmanjšanju 
obremenitve poročevalskih enot (PE).

Skupaj s Francijo (koordinatorica), Italijo, Irsko in 
Madžarsko pa pripravljamo dokument, ki bo vseboval 
predloge za izboljšave na ravni ESS pri zbiranja 
podatkov za raziskovanja oseb in gospodinjstev v oziru 
na covid-19.

Izboljšave na področju izbora
enot opazovanja 
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Razvoj statističnih postopkov
in aplikacij za obdelavo
podatkov 

Sistematično testiranje
vprašalnikov

Upoštevajoč intenzivni razvoj novih in prenovljenih 
raziskovanj, je bilo tudi v letu 2021 pri respondentih 
izvedenih veliko testiranj vprašalnikov in drugih 
merskih instrumentov. Na področju raziskovanj podjetij 
je bilo opravljeno kognitivno testiranje za IKT-PODJ in 
novo raziskovanje E-RES ter opravljeni strukturirani 
intervjuji v okviru priprav na izvedbo novega raziskovanja 
za CENE-GRAD. Pri testiranju oseb smo opravili 
kognitivna testiranja za prenovljeno raziskovanje COVID 
in večletno raziskovanje o doktorjih znanosti, IKT-GOSP 
in modul ANP, poleg tega pa tudi testiranje uporabnosti 
aplikacije za APG. Pri testiranju oseb in gospodinjstev 
smo nadaljevali prakso plačevanja udeležencev za 
opravljen kognitivni intervju. Vsa testiranja so bila 
izvedena na oddaljeni način, prek platform MS Teams 
ali Zoom.

V okviru več statističnih raziskovanjih je potekalo 
intenzivno sodelovanje pri razvoju in tehničnem 
testiranju vprašalnikov ob prenovah ali prehodu na 
e-poročanje.

Vse leto so potekale redne obdelave, obenem pa so se 
vzpostavljali novi in nadgrajeni postopki za izvedbo in 
statistično obdelavo raziskovanj. 

Pri kratkoročnih statistikah smo vpeljali enote KAU, 
zajem za GRAD/L pa smo razširili s slučajnim vzorcem 
podpopulacije. Pri PT smo prenovili bazo, v IKT-PODJ, 
INV in POSL-P/ČL pa so bila vpeljana kompleksna 
podjetja. Za vsa področja kratkoročnih poslovnih 
statistik smo zaključili prilagoditve postopkov, povezane 
z logično kontrolo.

V okviru raziskovanja APG je bila nadgrajena rešitev 
za prepoznavanje slik računov, za področje ANP pa 
je bila nadgrajena podatkovna baza; tu je v pripravi 
tudi rešitev za avtomatizacijo procesa polnjenja in 
obdelave podatkov. Nadgradnjo obstoječih podatkovnih 
baz, prilagajanje struktur in proces polnjenja podatkov 
smo izvajali pri več statističnih raziskovanjih. Poenotili 
oz. nadgradili smo postopke za izračun indeksov pri 
kratkoročnih statistikah, vzpostavili pa smo proces 
tudi za izračun indeksov pri poslovnih nepremičninah. 
Izvedena je bila nadgradnja vseh obstoječih aplikacij z 
novejšo različico odjemalca Oracle. 

Veliki premiki so bili tudi na drugih področjih; vzpostavljeni 
so bili modeli za t. i. Monthly Business Demography. Pri 
kmetijskih računih smo izračunali modelne letne ocene
polnovrednih delovnih moči za leto 2021 in nadaljevali 
analizo možnosti priprave modelov za ocene anketne 
brezposelnosti na ravni statističnih regij (angl. small 
area estimation).

Izvedeni so bili nadgradnje obstoječih podatkovnih 
baz, prilagajanje struktur in proces polnjenja podatkov 
pri raziskovanjih GBV, ŠOL-FIN, hitre ocene BDP, 
KME-JUN, KME-DEC, ŠOL-DR, INOV in pri več drugih 
statističnih raziskovanjih.
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Spremljanje in merjenje 
kakovosti

Lažje upravljanje in analiziranje referenčnih 
metapodatkov in kazalnikov kakovosti omogoča 
interno razvita aplikacija STATMIK, ki jo je SURS 
uvedel v svoje postopke že v letu 2020. Nadaljevali 
smo vpeljevanje aplikacije STATMIK v redno delo, v 
aplikaciji je bila poleg tega posodobljena tudi predloga 
za MP (pravni okvir metodoloških pojasnil). Aplikacija 
STATMIK je izboljšala pregled nad vrednostmi 
kazalnikov kakovosti za statistična raziskovanja na 
SURS-u in omogoča primerjavo vrednosti med leti 
oziroma med raziskovanji. Omogoča tudi enostavnejšo 
in bolj standardizirano pripravo metodoloških gradiv 
za uporabnike (metodološka pojasnila in poročila 
o kakovosti). Pripravljen je bil tudi strokovni članek 
o upravljanju referenčnih metapodatkov in razvoju 
aplikacije STATMIK na SURS-u. Po recenziji neodvisnih 
pregledovalcev je bil julija 2021 objavljen v zborniku 
Statistical Journal of the IAOS (SJIAOS) pod naslovom 
Centralised management of reference metadata and its 
application.55)

Pri dokumentaciji statističnih raziskovanj STATDOK 
so bili opravljeni nadaljnji interni pregledi kakovosti 
dokumentacije, v pripravi pa je tudi izobraževanje 
za nove sodelavce. Namen internih pregledov 
dokumentacije je izboljšati kakovost dokumentacije 
statističnih raziskovanj, usklajenost med interno 
dokumentacijo in metodološkim gradivom ter splošna 
vsebinska priporočila za pripravo dokumentacije.

Pripravljen je bil interni Priročnik o izvajanju Kodeksa 
ravnanja evropske statistike na SURS-u. Priročnik 
podrobno opisuje SURS-ove prakse za vsak posamezni 
kazalnik in bralcu predstavi konkretno izpeljavo zahtev 
Kodeksa v praksi. Namenjen je lažjemu spoznavanju 
dela in implementaciji Kodeksa na SURS-u.

Uspešno smo zaključili Interni pregled skladnosti s 
Kodeksom ravnanja evropske statistike na SURS-u. 
Začeli smo tudi prve priprave na naslednji strokovni 
pregled skladnosti s Kodeksom ravnanja evropske 
statistike v okviru ESS-ja. Strokovni pregledi so se začeli 
izvajati v letu 2021 (prvi je bil pregledan Eurostat) in naj 
bi bili leta 2023 končani v vseh državah članicah ESS-ja.

Razvoj	se	nadaljuje

Pri projektu tehnične prenove nacionalnih računov 
smo nadaljevali aktivnosti priprave postopkov za 
polnjenje in integracijo vhodnih mikropodatkov in 
virov, ki še niso bili zajeti.

Na področju spletnega strganja podatkov še naprej 
dejavno sodelujemo v okviru projekta ESS TS-WIN, in 
sicer pri podatkih o prostih delovnih mestih. Sodelovali 
smo tudi pri vzpostavljanju okolja Azure za procesiranje 
masovnih podatkov, prevzeli smo procese in postopke 
za področje zunanje trgovine, ki se izvajajo mesečno, 
ter za področje kriminalitete. 

Metodološka	in	tehnična	
prenova	zbiranja	podatkov	na	
NIJZ

V letu 2021 je NIJZ nadaljeval delo pri prenovi zbiranja 
podatkov, ki je bilo začeto v letu 2020. Takrat se je 
namreč potrdilo, da bo nujno treba dokončno prenoviti 
zbiranje podatkov o umrlih osebah, ki zdaj poteka na 
papirju in po navadni pošti, ter zbiranje podatkov o 
zunajbolnišničnih obravnavah (e-SZBO). V letu 2021 
so bila pripravljena dokončna metodološka navodila in 
specifikacije tehničnih rešitev za obe področji, sledili pa 
bosta obe nacionalni izvedbi.

55)   https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji210812

https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji210812
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Finančni	in	kadrovski	viri	v	državni	statistiki

Stroški	državne	statistike

V letu 2021 je imel SURS letno realizacijo stroškov 
v višini 12.541.477 evrov, kar je za 13,43 % več kot v 
letu pred tem. Večino porabe, to je 94,4 % oziroma 
11.843.143 evrov, so predstavljala sredstva iz državnega 
proračuna. Manjši del, to je 5,6 % oziroma 698.335 
evrov, pa so bila evropska sredstva. Poraba oziroma 
pridobivanje slednjih je bilo za 66 % višje kot v letu 
2020 zaradi številčnejših in obsežnejših projektov, ki 
so se zaključili v tem letu. Višja poraba proračunskih 
sredstev je bila predvsem na področju investicij, kar je v 
določeni meri posledica nižje porabe teh sredstev v letu 
2019 zaradi rebalansa proračuna in nižanja sredstev za 
investicije. Višja poraba je bila tudi pri stroških rednih letnih 
raziskovanj zaradi nekaterih večletnih raziskovanj, ki so 
se izvajala v letu 2021, uvedbe novega raziskovanja Delo 
in izobraževanje v času covida, zlasti pa zaradi porasta 
poštnih stroškov, ki so nastali kot posledica epidemije in 
prilagojenega načina zbiranja podatkov ter tudi višjih cen 
teh storitev. Obenem je bilo leto predsedovanja RS Svetu 
EU, za kar je bila odprta nova proračunska postavka v 
okviru enako imenovanega podprograma. Nadaljeval 
se je trend e-sestankov in e-izobraževanj, kar pa je 
znižalo stroške službenih poti. Za nemoteno izvajanje 
nalog SURS je bilo tako potrebno sprotno prilagajanje 
spreminjajočim razmeram, večkratno postavljanje 
prioritet in prerazporejanje sredstev. 

SURS je neposredni proračunski uporabnik, pooblaščena 
izvajalca državne statistike NIJZ in BS pa imata drugačno 
strukturo virov financiranja. 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 med drugim namreč zajema opravljanje 
storitev zbiranja in zagotavljanja podatkov tudi za potrebe 
drugih funkcij BS, kot so nadzor bančnega poslovanja, 
finančna stabilnost, razvoj in analize. Stroški navedenega 
oddelka, neposredni in posredni, so v letu 2021 znašali 
5.343.913 EUR, kar je 649.013 EUR ali 14 % več kot v 
letu 2020, ko so dosegli 4.694.900 EUR.

Poraba NIJZ-ja za statistične dejavnosti, ki so organizirane 
v sklopu Zdravstveno podatkovnega centra, je za leto 
2021 znašala 1,58 milijona EUR, kar je 3 % več kot v letu 
2020, ko je znašala 1,53 milijona evrov; vir financiranja je 
bil v celoti proračun RS. 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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Porast velikosti vzorcev in
izzivi financiranja

Nadaljevanje epidemije in omejitvenih ukrepov v letu 
2021 je povzročilo spremembo načina zbiranja podatkov. 
SURS je prekinil terensko zbiranje in uvedel zbiranja 
po spletu in telefonu tudi pri raziskovanjih, pri katerih 
je sicer predvideno terensko anketiranje. Posledično je 
bilo treba pošiljati več obvestilnih pisem, torej pozivov za 
sporočanje telefonske številke, kot tudi pisne opomnike 
za izpolnitev vprašalnikov na spletu. Obenem je bilo 
nujno povečanje velikosti vzorcev, ker je dosežena 
stopnja odgovora pri telefonskih in spletnih anketah 
precej nižja v primerjavi s terenskimi anketami. Zaradi 
odziva na potrebe uporabnikov, ki jih je zanimal vpliv 
epidemije na družbo, je bila dodatno uvedena obsežna 
anketa Delo in izobraževanje v času covida-19, ki je bila 
prav tako izvedena s telefonskim zbiranjem. Povečanje 
velikosti vzorcev, sprememba načina zbiranja podatkov, 
porast števila poslanih obvestil, sočasno pa še povišanje 
cen poštnih storitev in dodatna uvedba nove postavke 
»prednostno« na Pošti Slovenije so povzročili precej 
višje stroške poštnine in tiska. Predvsem poštni stroški 
so v primerjavi z leti pred epidemijo porasli za več kot 
100 %.

Sistem vodenja grantov

V letu 2021 je bila izvedena revizija devetih grantov, ki 
jih je SURS izvajal med letoma 2015 in 2020, in jo je 
za Eurostat na SURS-u izvajala neodvisna zunanja 
revizijska hiša BDO London. Osnutki poročila kažejo na 
stoodstotno pravilno izvedeno finančno poslovanje 
revidiranih grantov, kar je izjemnega pomena, saj redki 
nacionalni statistični uradi dosegajo tako raven pravilnega 
finančnega črpanja sredstev EU. 

Kadrovski viri

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na SURS-u zaposlenih 312 
oseb, od tega 299 za nedoločen čas. BS je imela v 
oddelku Finančna statistika konec leta 2021 zaposlenih 
35 oseb, to je eden več kot pred letom dni. Vse 
zaposlitve v oddelku so za nedoločen čas, od tega je 
ena zaposlitev za polovični delovni čas. Na NIJZ-ju se 
je z izvajanjem državne statistike ukvarjalo 24 oseb, od 
tega je ena oseba zaposlena za določen, vsi preostali 
pa za nedoločen čas.

Državni statistiki se nenehno prilagajajo strokovnim, 
tehnološkim in komunikacijskim novostim. Tudi v letu 
2021 smo kljub covidu-19 pridobivali ustrezna znanja 
na različnih seminarjih in z notranjim izobraževanjem. 
Izobraževanje državnih statistikov je potekalo predvsem 
v digitalni obliki: leto 2021 je bilo v tem smislu zelo 
podobno 2020. Teme so ostale sorodne kot v preteklem 
letu, in sicer so bile s področja metodologije in 
postopkov, predstavitve statističnih področij, splošne 
informacijske pismenosti, Evropskega statističnega 
sistema, specifičnih znanj ipd.

V novembru in decembru 2021 je strokovnjak iz 
Norveške izvedel delavnice na temo pisanja objav. 
Delavnice so potekale prek Zooma. Udeležilo se jih 
je okoli 90 sodelavcev SURS-a iz različnih sektorjev 
in služb. Odzivi na delavnico so bili zelo pozitivni, na 
podlagi delavnic pa so bile pripravljene usmeritve za 
izboljšave objav.

Na SURS-u je bila uvedena tudi spletna platforma 
SmartArena, ki omogoča pripravo notranjih izobraževanj 
in tudi dostop do številnih že pripravljenih e-tečajev. 
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Sodelovanje je večrazsežnostno, s številnimi deležniki, in je bistveno za razvoj in 
napredek, ki brez tega povezovanja 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	

Kljub epidemičnim razmeram in epidemiološkim 
omejitvam pri potovanjih so se državni statistiki v letu 
2021 udeleževali različnih mednarodnih dogodkov in 
dogodkov s področja EU. Kot član ESS-ja se je SURS 
dejavno vključeval v delo tega partnerstva na vseh ravneh 
delovanja in odločanja. Na mednarodnem področju je 
SURS sodeloval predvsem v okviru OZN-a in OECD-ja 
ter aktivno v različnih delovnih skupinah Eurostata.

Skupno število mednarodnih akcij je bilo 318. Na dogodkih 
je sodelovalo 154 različnih sodelavcev SURS-a, kar 
predstavlja 49,4 % vseh zaposlenih. Povprečno trajanje 
posameznega dogodka je bilo 2 dni, povprečna udeležba 
na dogodku pa 2,1 udeleženca. V letu 2021 je bilo samo 
9 dogodkov izvedenih v fizični obliki, 309 dogodkov pa je 
potekalo virtualno. Šlo je predvsem za redne sestanke 
različnih delovnih teles, pa tudi konference, seminarje 
in delavnice, organizirane v okviru EU-ja, OZN-a in 
OECD-ja (ki se jih udeležujejo predstavniki vseh držav 
članic, kajti 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-ja. Zaradi 
povezav med dejavnostmi obeh evropskih statističnih 
sistemov je njuno sodelovanje organizirano v Evropskem 
statističnem forumu (ESF) in Odboru za monetarne, 
finančne in plačilnobilančne statistike (CMFB), v katerih 
sta tudi v letu 2021 sodelovala BS in SURS. Poleg tega 
je BS sodelovala tudi z Eurostatom v delovnih skupinah 
za statistiko finančnih računov in državnih financ, 
plačilne bilance, neposredne naložbe (FDI network) in 
FATS. Mednarodno sodelovanje je potekalo od izbruha 
epidemije covid-19 naprej še bolj kot sicer prek oddaljenih 
dostopov. Mednarodno statistično sodelovanje BS je v 
letu 2021 zajemalo tudi BIS, MDS, OECD in Svetovno 
banko.

Državni	statistiki	aktivni	v	
mednarodnem	okolju

SURS je izvedel virtualni študijski obisk s področja 
ekonomskih računov za gozdarstvo v sklopu projekta 
bilateralne tehnične pomoči Slovenije Črni gori ter tri 
virtualne študijske obiske za predstavnike statističnega 
urada Severne Makedonije in statističnega urada 
BiH-a s področij statistike zunanje trgovine, okoljskih 
računov in statistike kmetijstva v okviru Instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA) na področju statistike.

V septembru 2021 smo izvedli virtualni študijski obisk 
v okviru projekta STEP (Statistics Through Eastern 
Partnership) v sodelovanju z Eurostatom in Expertise 
France. Virtualnega obiska se je udeležilo več kot 
50 predstavnikov statističnih uradov iz Armenije, 
Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldavije in 
Ukrajine, s katerimi smo si izmenjavali mnenja na 
temo modernizacije komunikacijskih in diseminacijskih 
strategij.

Predstavniki statističnega oddelka BS so tudi v letu 2021 
na razmeram primeren oddaljeni način izmenjali izkušnje 
s svojimi kolegi v centralnih bankah srednjeevropskega 
prostora kot del rednih tovrstnih srečanj.

Prenos	znanja	in	izkušenj
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Sodelovanje	NIJZ-ja	v	evropskih	skupnih	ukrepih	za	
zdravstvene	informacije	in	projektih

NIJZ že več let sodeluje v različnih evropskih skupnih 
ukrepih (angl. joint actions) na področju zdravstvenih 
informacij. V letu 2021 se je iztekel ukrep JA InfAct / 
Health Information. Glavni cilj je bila vzpostavitev 
infrastrukture za zdravstvene podatke na ravni EU-ja 
z izboljšanjem dostopnosti do primerljivih, robustnih 
in politično relevantnih informacij o zdravstvenem 
stanju in zdravstvenem sistemu. Delo pri JA InfAct 
se je nadaljevalo v projektu PHIRI (Population Health 
Information Research Infrastructure), ki je financiran 
iz Obzorja 2020 in se osredotoča na zdravstvene 
informacije v povezavi s covidom-19. Pri projektih JA 
InfAct in PHIRI sta Slovenija oziroma NIJZ aktivno 

sodelovala pri vzpostavitvi Zdravstvenega podatkovnega 
portala www.healthinformationportal.eu.  

V letu 2021 je NIJZ aktivno sodeloval v skupnem ukrepu 
JA TEHDAS (Joint Action Towards the European Health 
Data Space), pri katerem sta glavna cilja zagotavljanje 
zaščite in prostega pretoka podatkov v zdravstvenem 
sektorju ter analiza možnosti za sekundarno uporabo 
zdravstvenih podatkov (vključno z masovnimi podatki in 
umetno inteligenco).

NIJZ poleg omenjenih sodeluje tudi v drugih skupnih 
ukrepih Evropske unije, pri katerih so prav tako v 
ospredju zdravstvene informacije.

https://www.healthinformationportal.eu/
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Leto 2021 v znamenju slovenskega predsedovanja Svetu EU

Na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih 
zadev je bilo leto 2021, poleg rednih aktivnosti v 
mednarodnem okolju in evropskem statističnem sistemu, 
predvsem v znamenju predsedovanja Slovenije Svetu 
EU na področju statistike. Izdelali smo spletno stran 
Predsedovanje Slovenije Svetu EU – Delovna skupina 
za statistiko: https://www.stat.si/eu2021/sl. Stran je 
delovala med slovenskim predsedovanjem, na njej pa 
so bile objavljene novice in informacije o programu, 
srečanjih, zakonodaji in ekipi slovenskega predsedstva 
na področju statistike.

Slovensko predsedstvo je zelo uspešno zaključilo delo 
pri vseh treh zakonodajnih predlogih s področja 
statistike, ki so bili v postopku sprejemanja pri Svetu EU: 

• sprejeta je bila sprememba Uredbe (EU) 2018/1091 
glede prispevka EU za integrirano statistiko na ravni 
kmetij (IFS) v okviru finančnega okvira 2021–2027, 

• dosežen je bil politični dogovor z Evropskim 
Parlamentom o končnem besedilu Uredbe EP in 
Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 138/2004 v zvezi 
z regionalnimi ekonomskimi računi za kmetijstvo 
(REAA), 

• sprejet je bil mandat za pogajanja z Evropskim 
parlamentom o predlogu Uredbe o statistiki kmetijskih 
vložkov in proizvodnje (SAIO).

Med predsedovanjem Svetu EU na področju 
statistike je Slovenija v sodelovanju s partnericama 
v predsedniškem triu – Nemčijo in Portugalsko – ter 
Eurostatom organizirala tudi sestanek generalnih 
direktorjev Evropskega statističnega sistema (ESS) z 
naslovom Pravočasnost je pomembna: Načini, kako 
ostati v ospredju (Timeliness Matters: Ways to Stay 
Ahead). Dogodek je potekal 18. in 19. novembra 2021 
v Ljubljani v hibridni obliki. Udeleženci sestanka so 
obravnavali izzive, metode in dejavnosti za izboljšanje 
pravočasnosti kot pomembnega elementa kakovosti 
statističnih informacij za boljše odzivanje na potrebe 
uporabnikov. Sestanek je vodil Tomaž Smrekar, 
generalni direktor SURS, potekal pa je v treh sekcijah. 
Več na https://www.stat.si/eu2021/sl.

15. decembra 2021 pa je potekal dogodek ob 30. 
obletnici statističnega urada EFTA (EFTA Conference 
on Data Stewardship – Chances and Challenges). 
Generalni direktor SURS-a je imel v imenu tria 
predsedstva v uvodnem delu dogodka predstavitev z 
naslovom Designing data governance that preserves 
the core values of official statistics in the forthcoming 
era. Vsebina predstavitve in razprava, ki se je razvila 
neposredno po predstavitvi, sta bili med udeleženci 
odlično sprejeti, saj sta podali izhodiščne temelje za 
nadaljnje prispevke na dogodku.

https://www.stat.si/eu2021/sl
https://www.stat.si/eu2021/sl
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Sodelovanje z znanstvenoraziskovalnim okoljem

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na SURS-u za dostop do 
podatkov za raziskovalni namen veljavnih 66 pogodb, 
na podlagi katerih si je dostop do njih uredilo 125 
različnih uporabnikov, kar je bistveno več kot v letu prej. 
Nekateri uporabniki dostopajo do podatkov na podlagi 
več različnih pogodb in uporabljajo več vrst dostopov. 
Na spletni strani SURS-a smo posodobili seznam objav 
raziskovalcev, ki so nastale v okviru pogodb za dostop 
do podatkov na SURS; v letu 2021 je nastalo 34 objav56)

Tudi 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 pa sodeluje v njih kot partner. 
Zdravstvene informacije in statistika pa so nedvomno 
pomemben del vseh javnozdravstvenih projektov: 
Odkrijmo sladkorno (ugotavljanje deleža neodkrite 
sladkorne bolezni med splošno populacijo), Ocena 
izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s 
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah 
družinske medicine, Spremljanje izločenega natrija, 
kalija in joda v 24-urnem urinu, itd. Pri tem sodeluje 
z različnimi partnerji: Medicinska fakulteta, Fakulteta 
za družbene vede in Filozofska fakulteta Univerze 
v Ljubljani, Fakulteta za management Univerze na 
Primorskem ter tudi s posamičnimi inštituti in terciarnimi 
bolnišnicami.

56) Izbrani primeri raziskovalnih analiz na mikropodatkih državne statistike

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11253/OBJAVE_RAZISKOVALCEV_objavljene_do_2020_SLO.pdf
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V	letu	2021	sprejeta	statistična	
zakonodaja
UREDBA (EU) 2021/2269 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. decembra 2021 o spremembi Uredbe 
(EU) 2018/1091 v zvezi s prispevkom Unije za integrirano statistiko na ravni kmetij v skladu z Uredbo Sveta (EU, 
Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (CELEX: 32021R2269).

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2010 z dne 17. novembra 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi (CELEX: 32021R2010).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2286 z dne 16. decembra 2021 o podatkih, ki jih je treba predložiti za 
referenčno leto 2023 na podlagi Uredbe (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na 
ravni kmetij glede seznama spremenljivk in njihovega opisa ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1200/2009 
(CELEX: 32021R2286).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1225 z dne 27. julija 2021 o določitvi ureditev za izmenjavo podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
2020/1197 v zvezi z državo članico izvoza zunaj Unije in obveznostmi poročevalskih enot (CELEX: 32021R1225).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1947 z dne 10. novembra 2021 o opredelitvi geografskega ozemlja 
držav članic za namene Uredbe (EU) 2019/516 Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega 
dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ter razveljavitvi Odločbe Komisije 91/450/EGS, Euratom in Uredbe Komisije 
(ES) št. 109/2005 (CELEX: 32021R1947).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1948 z dne 10. novembra 2021 o postopku vračil DDV osebam, ki 
niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti za namene Uredbe (EU) 2019/516 
Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ter 
razveljavitvi Odločbe Komisije 1999/622/ES, Euratom in Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 116/2005 (CELEX: 
32021R1948).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1949 z dne 10. novembra 2021 o načelih za ocenjevanje stanovanjskih 
storitev za namene Uredbe (EU) 2019/516 Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka 
po tržnih cenah (Uredba BND) ter razveljavitvi Odločbe Komisije 95/309/ES, Euratom in Uredbe Komisije (ES) št. 
1722/2005 (CELEX: 32021R1949).

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/125 z dne 19. novembra 2021 o spremembi prilog I do V k Uredbi 
(EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-ekonomskih računih (CELEX: 32022R0125).

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1704 z dne 14. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2152 
Evropskega parlamenta in Sveta z nadaljnjo določitvijo podrobnosti glede statističnih informacij, ki jih morajo zagotoviti 
davčni in carinski organi, ter spremembi njenih prilog V in VI (CELEX: 32021R1704).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1190 z dne 15. julija 2021 o določitvi tehničnih specifikacij zahtev 
po podatkih za temo »uporaba IKT in e-trgovanje« za referenčno leto 2022 v skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 
Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32021R1190).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1179 z dne 16. julija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 
1051/2011 glede agregatnih tabel in datotek z mikropodatki za pošiljanje podatkov (CELEX: 32021R1179).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1225 z dne 27. julija 2021 o določitvi ureditev za izmenjavo podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
2020/1197 v zvezi z državo članico izvoza zunaj Unije in obveznostmi poročevalskih enot (CELEX: 32021R1225).
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/859 z dne 4. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in nazivov spremenljivk za podatkovni niz na področju 
izobraževanja in usposabljanja (CELEX: 32021R0859).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/861 z dne 21. maja 2021 o določitvi tehničnih postavk podatkovnega niza 
in tehničnih formatov za posredovanje informacij o organizaciji vzorčnega raziskovanja na področju izobraževanja in 
usposabljanja v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32021R0861).

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/29 z dne 28. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslova spremenljivk na področju dohodka in življenjskih 
pogojev za trg dela in stanovanja, medgeneracijski prenos prednosti in prikrajšanosti, stanovanjske težave ter 
priložnostno temo za leto 2023 o energijski učinkovitosti gospodinjstev (CELEX: 32022R0029).

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1901 z dne 29. oktobra 2021 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva (CELEX: 32021R1901).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2052 z dne 24. novembra 2021 o določitvi tehničnih postavk podatkovnih 
nizov vzorčnega raziskovanja na področju dohodka in življenjskih pogojev za trg dela in stanovanja, medgeneracijski 
prenos prednosti in prikrajšanosti, stanovanjske težave ter priložnostno temo za leto 2023 o energijski učinkovitosti 
gospodinjstev v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32021R2052).

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1898 z dne 20. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje statistike uporabe 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno leto 2022 (CELEX: 32021R1898).

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1223 z dne 27. julija 2021 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 informacijskih in komunikacijskih tehnologij za referenčno 
leto 2022 v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta (CELEX: 32021R1223).

Popravek UREDBE 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: 32020R2011R(01)).

UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/379 z dne 22. januarja 2021 o postavkah bilance stanja 
kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2021/2) (CELEX: 32021R0379).

Smernica Evropske Centralne Banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil 
(ECB/2021/13) (Uradni list EU 208/2021) (CELEX: 32021O0831).

Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS št: 108/21) in Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju 
podatkov statistike plačil (Uradni list RS št. 153/21).

V letu 2021 večkrat posodobljen Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 
112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP).

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21).
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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
BND  Bruto nacionalni dohodek
BS  Banka Slovenije
BIS Bank for International Settlements
CENE-GRAD  Cene proizvajalcev v gradbeništvu
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
COVID		 	Delo	in	življenjski	pogoji
DRO	 Državni	računalniški	oblak
DRSI  Direkcija za infrastrukturo
EBS   European Business Statistics
ECB  Evropska centralna banka 
EDP	 Poročilo	o	presežnem	primanjkljaju	in	dolgu
EFTA European Free Trade Association
EGR  Euro Group Register
EGSS	 Računi	sektorja	okoljskega	blaga	in	storitev
E-RES Raba energije v storitvenem sektorju
ERK	 	Ekonomski	računi	za	kmetijstvo	
ERG	 Ekonomski	računi	za	gozdarstvo
ESCB  Evropski sistem centralnih bank 
ESS	 Evropski	statistični	sistem	
ESSC European Statistical System Committee  
ETL Extract, Transform, and Load postopki za prevzem podatkov
EU  Evropska unija 
FATS	 Foreign	Affiliates	Statistics	
FDI Foreign direct investment 
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FURS	 Finančna	uprava	Republike	Slovenije
GBV    Osebna varnost v zasebnem okolju
GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije
ICPN	 Indeks	cen	poslovnih	nepremičnin
IFS  Integrirana statistika na ravni kmetij
IKT  informacijsko-komunikacijska tehnologija
INOV Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih dejavnostih
IS-OSA	 Informacijski	sistem	(IS)	za	podporo	načrtovanja,	upravljanja	ter	izvajanja	zbiranja	podatkov 
 od oseb in gospodinjstev na SURS
KAU	 Statistična	enota	enovrstne	dejavnosti
KME-DEC	 Živinoreja	in	posejane	površine	v	jesenski	setvi
KME_JUN Posejane površine
LAN		 	Lokalno	omrežje
MDE	 Izmenjava	mikropodatkov	o	izvozu	blaga	med	državami	članicami	EU
LPSR	 	Letni	program	statističnih	raziskovanj	
MDS   Mednarodni denarni sklad 
MJU   Ministrstvo za javno upravo 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MNZS Muzej novejše zgodovine Slovenije
MODER	ERK	 Modernizacija	ekonomskih	računov	za	kmetijstvo
MOPS Merjenje obremenitev poslovnih subjektov
MS Exchange  Microsoft Exchange Server
MZ Ministrstvo za zdravje
NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OECD   Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
OZN	 	Organizacija	združenih	narodov
PE	 	Poročevalska	enota
PEFA  Physical Energy Flow Accounts
PIEO  Prenova izbora enot opazovanja
PT  Poslovne tendence
PORFI	MFI		 Poročila	monetarnih	finančnih	institucij
REAA		 	Regionalni	ekonomski	računi	za	kmetijstvo
REK	 	Obračuni	davčnega	odtegljaja	
RIAD	 	Register	of	Institutions	 and	Affiliates	Database	
RRD   Raziskovalno-razvojna dejavnost 
SAIO		 	Statistika	kmetijskih	vložkov	in	proizvodnje
SDDS  Special Data Dissemination Standard
SDDS Plus  Statistical Data Dissemination Standard Plus
SID	 	Statistični	identifikator
SILC	 	Življenjski	pogoji



    53   LPSR

SIRUP	 Program	za	logično	kontrolo	podatkov
SiStat  Podatkovna baza SURS-a
SKD	 	Standardna	klasifikacija	dejavnosti	
SODO	 	Sistemski	operater	distribucijskega	omrežja	z	električno	energijo
SPRS	 	Statistični	poslovni	register
SPSR	 	Srednjeročni	program	statističnih	raziskovanj	
SRDAP	 	Statistični	register	delovno	aktivnega	prebivalstva	
STATDOK Sistem za vodenje interne dokumentacije
STATMIK	 Statistični	metapodatki	in	kazalniki	kakovosti	
SURS	 	Statistični	urad	Republike	Slovenije	
ŠOL-DR  Kariera doktorjev znanosti       
ŠOL-FIN				 Izdatki	za	formalno	izobraževanje
ŠOL-ZAP	 Izobraževanje	in	usposabljanje	zaposlenih	v	podjetjih
TR-MOB Dnevna mobilnost potnikov
ZAP/M	 	Plače	zaposlenih	pri	pravnih	osebah
ZAP-REGRES  Regres za letni dopust
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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