METODOLOŠKO POJASNILO

IZDATKI IN VIRI FINANCIRANJA PROGRAMOV
SOCIALNE ZAŠČITE

To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov:
-

Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija

Vsebina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAMEN
PRAVNA PODLAGA
ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBLJAVLJENI PODATKI
IZBOR ENOT OPAZOVANJA
ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
DEFINICIJE
POJASNILA
OBJAVLJANJE PODATKOV
REVIDIRANJE PODATKOV
DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA

Pripravila: Irena Černič
Zadnjič osveženo: julij 2020

1. NAMEN
Podatki o izdatkih in virih financiranja programov socialne zaščite so rezultat zbiranja
podatkov na podlagi enotne evropske metodologije ESSPROS, kar je kratica za
European System of Integrated Social Protection Statistics (slov. Evropski sistem
integrirane statistike socialne zaščite). Sistem je postavljen tako, da na konsistenten in
sistematičen način zagotavlja uradne statistične podatke s področja socialne zaščite
vsem, ki te podatke potrebujejo za proučevanje podsistemov socialne zaščite
(pokojninski podsistem, podsistem zdravstvenega varstva, podsistem starševskega
varstva in družinskih prejemkov, podsistem pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti ipd.): oblikovalcem politik, analitikom, raziskovalcem.
Namen raziskovanja Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite je prikazati
podatke o izdatkih, namenjenih za socialno zaščito, in o njihovem financiranju. Objavljeni
podatki prikazujejo podrobne skupine (kategorije) prihodkov in izdatkov, razčlenjene po
opazovanih programih socialne zaščite; te je mogoče proučevati v okviru naslednjih
področij socialne zaščite: bolezen in zdravstveno varstvo, invalidnost, starost, smrt
hranitelja družine, družina in otroci, brezposelnost, nastanitev ter druge oblike socialne
izključenosti.
Raziskovanje poteka letno. Izvaja ga Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju
s pooblaščenimi izvajalci programov socialne zaščite, ki so vir podatkov to raziskovanje.
Ti so:











Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.
Zavarovalnica Triglav, d. d.
Generali zavarovalnica, d. d.
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Sklad obrtnikov in podjetnikov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

2. PRAVNA PODLAGA
-

Veljavni letni program statističnih raziskovanj (LPSR)
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)
Uredba (ES) 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. aprila 2007 o
Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)

Podatki so mednarodno primerljivi in so del evropske statistike.
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3. ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBLJAVLJENI PODATKI
Po metodologiji osnovnega sistema ESSPROS je enota opazovanja program socialne
zaščite. Po definiciji omenjene metodologije je program socialne zaščite sistem pravil
za zagotavljanje socialne varnosti in njeno financiranje, ki ga vzdržuje ena ali več
institucionalnih enot. Za posamezni program socialne zaščite mora biti mogoče sestaviti
podatke o njegovih prejemkih in izdatkih. Izbral naj bi se tako, da bi se z njegovim
izvajanjem zagotavljala socialna varnost zoper eno tveganje ali potrebo določene
skupine ljudi. Sistem pravil se lahko določi z zakoni ali na njihovi podlagi, s pogodbami
ali glede na upravno prakso. Za Slovenijo so se programi izbralitako, da je mogoče
sestaviti ustrezne podatke, da se jih da razvrstiti po merilih omenjene metodologije in
prikazujejo vsebinsko zaokroženo celoto.

Za enote, ki se opazujejo, so bili določeni naslednji programi socialne zaščite:
1. Obvezno zdravstveno zavarovanje. Program vključuje pravice, ki izhajajo iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Financira se s socialnimi prispevki.
2. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Izvaja ga zdravstvena zavarovalnica
Vzajemna. Program vključuje pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za
razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje
ne krije v celoti. Izdatki se krijejo s premijami.
3. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Izvaja ga zavarovalnica Generali. Program
vključuje pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za razliko do polne
vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.
Izdatki se krijejo s premijami.
4. Druge pravice iz področja zdravstva. Gre za pravice, ki ne izhajajo neposredno iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, so pa zakonsko določene. Izdatke krije
proračun RS.
5. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – splošno. Program vključuje pravice, ki
izhajajo iz splošnega pokojninsko-invalidskega zavarovanja in ga izvaja Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Izdatki se krijejo s socialnimi prispevki,
delno tudi iz proračuna RS.
6. Posebne pravice – posebne skupine uslužbencev v državnih organih. Program
vključuje pravice do višje pokojnine od odmerjene pod splošnimi pogoji. Upravičence
določajo različni zakoni, ki se nanašajo na posebne skupine javnih uslužbencev. Izdatke
krije proračun RS, program pa izvaja ZPIZ.
7. Posebne pravice delavcev (v premogovnikih in z azbestom). Program vključuje
pravice, ki izhajajo iz ugodnejših pogojev upokojevanja delavcev, ki so delali v
premogovnikih in z azbestom. Izdatke krije proračun RS, program pa izvaja ZPIZ.
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8. Dodatek k pokojninam. Gre za program, po katerem se slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz držav, ki so bile republike nekdanje SFRJ, izplačuje razlika
med prejeto tujo pokojnino in pokojnino, uveljavljeno v Sloveniji. Izdatke krije proračun
RS, program pa izvaja ZPIZ.
9. Akontacije pokojnin. Gre za izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev, ki so
jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah
nekdanje SFRJ, a se jim ne izplačujejo. Izdatke krije proračun RS, program izvaja ZPIZ.
10. Starostno zavarovanje kmetov. Program vključuje pokojnine kmetom, ki so bili
zavarovani po starostnem zavarovanju kmetov. Običajne pokojnine se financirajo iz
sredstev ZPIZ, višje pokojnine kmetom borcem pa iz proračuna RS. Izvaja ga ZPIZ.
11. Preživnine. Program vključuje preživnine kmetom (te pravice se krijejo iz sredstev
ZPIZ) in preživnine nekdanjim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (te pravice se krijejo iz
proračuna RS). Program izvaja ZPIZ.
12. Posebne pravice – poprave krivic. Gre za pravice do višjih pokojnin od pokojnin,
odmerjenih po splošnih predpisih. Osnova teh pravic je priznana zavarovalna doba za
čas, ko je osebam zaradi neupravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti
prenehalo delovno razmerje ali jim je bila drugače onemogočena lastnost zavarovanca.
Izdatke krije proračun RS, program pa izvaja ZPIZ.
13. Posebne pravice – izjemne pokojnine. Gre za pravice do višjih pokojnin od
pokojnin, odmerjenih po splošnih predpisih. Upravičenci so tisti, ki imajo posebne
zasluge na področju znanosti, umetnosti, kulture ipd. Izdatke krije proračun RS, program
pa izvaja ZPIZ.
14. Posebne pravice – borci NOV. Program vključuje pravice do višjih pokojnin od
pokojnin, odmerjenih po splošnih predpisih. Upravičenci so udeleženci NOV in njihovi
družinski člani. Izdatke krije proračun RS. Program izvaja ZPIZ.
15. Posebne pravice, povezane z vojnami. Gre za pravice do višjih pokojnin od
pokojnin, odmerjenih po splošnih predpisih. Upravičenci so žrtve vojnega nasilja in vojni
veterani. Izdatke krije proračun RS, program pa izvaja ZPIZ.
16. Vojaške pokojnine. Program vključuje pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja vojaških zavarovancev, ki ga je pred osamosvojitvijo Slovenije izvajala
SFRJ. Izdatke krije proračun RS, program pa izvaja ZPIZ.
17. Pravice po vojnih zakonih. Program vključuje različne socialne prejemke v denarju
in naravi, dodeljene vojnim invalidom, žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom
(pokojnine istih upravičencev vključuje program 15). Izdatke krije proračun RS, program
izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).
18. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Sklad obrtnikov in podjetnikov.
Program vključuje pravice zavarovancev sklada. Pravice se financirajo pretežno s
premijami.
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19. Pravice duševno in telesno prizadetih. Program zajema nadomestila za
invalidnost duševno in telesno prizadetih oseb. Izdatke krije proračun RS, program pa
izvaja MDDSZ.
20. Usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Gre za izdatke,
povezane s prilagoditvijo izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Izdatke krije
državni proračun, izvaja pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
21. Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta. Gre za pravico do
nadomestila plače za čas zadržanosti z dela ob rojstvu otroka in za nego in varstvo
otroka, ki izhaja iz obveznega zavarovanja. Izdatke krije proračun RS (kot vir financiranja
so prikazani tudi socialni prispevki). Program izvaja MDDSZ.
22. Druge pravice po zakonu o družinskih prejemkih. Program vključuje pravice do
otroškega dodatka, starševskega dodatka, dodatka za nego otroka in za opremo
novorojenca. Izdatke krije proračun RS, izvaja ga MDDSZ.
23. Predšolska vzgoja. Gre za razliko med ceno predšolskih vzgojnih programov
(vzgoja, varstvo in prehrana) in plačilom staršev. Izdatke krijejo občinski proračuni.
24. Pravice iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti. Program vključuje
pravice, ki izhajajo iz obveznega zavarovanja; izvaja ga Zavod RS za zaposlovanje.
Izdatke krije proračun RS (kot vir financiranja so prikazani tudi socialni prispevki).
25. Programi aktivne politike zaposlovanja. Gre za izdatke za aktivno politiko
zaposlovanja, ki se nanaša na poklicno izobraževanje. Program izvaja Zavod RS za
zaposlovanje, izdatke krije proračun RS.
26. Socialno varstvo. Program vključuje izdatke za socialnovarstvene dajatve in
storitve, dejavnost centrov za socialno delo in nekatere druge pravice s področja
socialnega varstva. Izdatke krijejo proračuni RS in občin. Program izvaja MDDSZ.
27. Pomoč iskalcem začasnega zatočišča. Gre za pravice prosilcev za azil in
beguncev do osnovne oskrbe, zdravstvenega varstva in nekaterih drugih pravic. Izdatke
pretežno krije proračun RS, izvaja pa ga Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo
migrantov.
28. Programi delodajalcev. Gre za izdatke, ki jih krijejo delodajalci, za pravice delavcev,
ki jih določajo zakoni in kolektivne pogodbe (npr. nadomestila plač za čas zadržanosti z
dela zaradi bolezni do 30 dni, odpravnine, solidarnostna pomoč ipd.).
29. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga izvaja zavarovalnica Triglav.
Program vključuje pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za razliko do
polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v
celoti. Izdatki se krijejo s premijami.
30. Subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja; program izvaja Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), izdatke krije proračun
RS.
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31. Druga socialna zaščita na lokalni ravni. Različne pomoči v okviru občinskih
proračunov, npr. enkratna pomoč ob rojstvu otroka.

4. IZBOR ENOT OPAZOVANJA
Zajetje je popolno; to pomeni, da so v raziskovanje zajeti vsi programi socialne zaščite.

5. ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Za potrebe izračunavanja podatkov o izdatkih in virih financiranja programov socialne
zaščite uporabljamo v največji meri administrativne in druge zbirke podatkov, ki jih
pridobimo od nosilcev uradnih evidenc. Nekatere podatke pridobimo tudi iz že objavljenih
podatkov.
Viri podatkov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (MDDSZ)
Ministrstvo za zdravje

Program 1

Sklad obrtnikov in podjetnikov

Program 18

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Program 20

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
(ZRSZ)

Programi: 24, 25

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo
migrantov
Zavarovalnica Triglav, d. d.

Program 27

Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z

Program 2

Generali zavarovalnica, d. d.

Program 3

Zaključni računi proračuna občin

Programi; 23, 31

Lastni vir SURS: Raziskovanje o stroških dela

Program 28

Programi: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16
Programi: 17, 19, 21, 22, 23, 26, 30
Program 4

Program 29
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6. DEFINICIJE
Socialna zaščita obsega po metodologiji ESSPROS vsa posredovanja javnih in
zasebnih institucij, ki gospodinjstvom ali posameznikom olajšajo breme določenih
tveganj ali potreb, ne da bi ti morali sočasno zagotoviti enakovredno nadomestilo ali
povračila, in niso rezultat individualnih aranžmajev. Tveganja ali potrebe oziroma
področja opazovanja so: bolezen in zdravstveno varstvo, invalidnost, starost, smrt
hranitelja družine, družina in otroci, brezposelnost, nastanitev in druge oblike socialne
izključenosti.
Program socialne zaščite je sistem pravil za zagotavljanje in financiranje socialne
zaščite, ki ga vzdržuje ena ali več institucionalnih enot. Programi socialne zaščite so
opredeljeni v točki 3 (Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki).
Izdatki programov socialne zaščite
Po metodologiji ESSPROS razlikujemo štiri osnovne skupine (kategorije) izdatkov.
Prva in obenem najpomembnejša skupina izdatkov so socialne pomoči oz. socialni
prejemki, ki so transferji (blažilci različnih stisk), dodeljeni upravičencem v obliki denarja
ali blaga in storitev (za lajšanje posledic različnih stisk). Druga skupina izdatkov so
upravni stroški, ki bremenijo posamezni socialni program. Zadnji dve skupini izdatkov
se nanašata na transferje drugim programom socialne varnosti in na druge izdatke.
Upravni stroški so stroški, povezani z upravljanjem določenega socialnega programa in
z administrativnim delom za ta program, npr. za stroške registriranja upravičencev,
zbiranja prispevkov, pisarniškega poslovanja v zvezi z dodeljenimi prejemki, upravljanja
financ ipd.
Najpomembnejša skupina izdatkov programov socialne zaščite so socialni prejemki, ki
so po definiciji transferji v denarju ali naravi in se dodelijo gospodinjstvom ali
posameznikom po programih socialne zaščite, ko se pokažejo določena tveganja ali
potrebe, z namenom, da jim olajšajo breme. Socialni prejemki se razvrščajo po področjih
socialne zaščite, po vrstah prejemkov (v denarju: periodični ali enkratni, v naravi in v
obliki preusmerjenih socialnih prispevkov) in po merilu preverjanja premoženjskega
stanja.
Po metodologiji ESSPROS so v posamezna področja socialne zaščite zajeti naslednji
socialni prejemki:
- področje bolezen in zdravstveno varstvo: prejemki, povezani s telesno ali
duševno obolelostjo, in zdravstveno varstvo, s katerim se ohranja zdravje,
doseže ozdravljenje ali izboljša zdravje varovanih oseb ne glede na izvor
zdravstvenih težav (predvsem nadomestila za primer zadržanosti z dela zaradi
bolezni, zdravstveno varstvo in zdravila);
- področje invalidnost: prejemki, povezani z nezmožnostjo sodelovanja v
ekonomskih in socialnih aktivnostih telesno ali duševno prizadetih oseb
(predvsem invalidske pokojnine osebam pod določeno starostjo ter blago in
storitve invalidnim osebam);
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-

-

-

področje starost: prejemki, povezani s starostjo (predvsem starostne pokojnine,
invalidske pokojnine osebam nad določeno starostjo ter blago in storitve,
povezane s starostjo);
področje smrt hranitelja družine: prejemki, povezani s smrtjo družinskega člana
(predvsem družinske pokojnine osebam pod in nad določeno starostjo);
področje družina in otroci: prejemki, povezani z nosečnostjo, rojstvom otroka,
s posvojitvijo, z vzgojo otrok in vzdrževanjem drugih družinskih članov (predvsem
nadomestila plač med porodniškim dopustom in otroški dodatki);
področje brezposelnost: prejemki, povezani z brezposelnostjo (predvsem
nadomestila za primer brezposelnosti in poklicno izobraževanje);
področje nastanitev: prejemki, povezani s stroški nastanitve (subvencije
najemnin);
področje druge oblike socialne izključenosti: prejemki, namenjeni revnim in
drugim skupinam socialno izključenih oseb, če jih ne moremo uvrstiti v nobeno
drugo področje socialne zaščite.

Transferji drugim programom so nevračljiva plačila drugim programom socialne
varnosti.
Določene kategorije socialne pomoči v področjih invalidnost in starost se nanašajo na
socialne prejemke, dodeljene osebam pod in nad določeno starostjo. V vseh programih
je starostna meja za moške 65 let, za ženske pa 60 let.
Vrednost vseh izdatkov posameznega programa socialne zaščite je vsota vseh vrst
izdatkov za ta program.
Viri financiranja (prejemki) programov socialne zaščite
V osnovnem sistemu metodologije ESSPROS razvrščamo vire financiranja oz. prejemke
programov socialne zaščite po vrstah (naravi, razlogu plačila) in izvoru plačila
(institucionalni sektor).
Glavne kategorije virov financiranja programov socialne zaščite so socialni prispevki,
prispevki države, transferji iz drugih programov in drugi viri.
Socialni prispevki so stroški delodajalcev (v korist zaposlenih) ali zavarovanih oseb, na
podlagi katerih te osebe pridobijo ali ohranijo upravičenost do socialnih pomoči.
Socialni prispevki delodajalcev so stroški delodajalcev, namenjeni njihovim zaposlenim
ali nekdanjim zaposlenim in njihovim družinskim članom, na podlagi katerih ti pridobijo
ali ohranijo upravičenosti do socialnih pomoči.
Socialni prispevki zavarovanih oseb so plačila posameznikov in gospodinjstev, na
podlagi katerih ti pridobijo ali ohranijo upravičenost do socialnih pomoči; delimo jih na
prispevke, ki jih plačajo: zaposleni, samozaposleni ali upokojene in druge osebe.
Prispevki države za socialno zaščito so stroški države za izvajanje javnih neprispevnih
programov in/ali finančna pomoč države drugim rezidenčnim programom socialne
varnosti.
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Med prispevke države spadajo tekoči in kapitalski transferji, ki jih določena
institucionalna enota prejme kot upravljavka programa socialne varnosti.
Kategorijo prispevki države sestavljajo namenski davki in splošni prihodki države.
Namenski davki so davki, po zakonu namenjeni financiranju socialne varnosti. Bistvena
razlika med namenskimi davki in obveznimi socialnimi prispevki je v tem, da vplačevanje
prispevkov pomeni zagotovitev upravičenosti do socialne pomoči, namenski davki pa so
zgolj oblika financiranja. Splošni prihodki države so vsi prispevki države, razen
namenskih davkov.
Drugi prejemki so različni tekoči in kapitalski prejemki, ki so lahko prihodki od
premoženja ali drugo. Prihodki od premoženja so prihodki lastnika finančnih ali drugih
sredstev, ki jih da v uporabo ali na voljo programu prek institucionalne enote, ki ta
program upravlja.
Vrednost vseh virov financiranja je vsota vseh vrst virov financiranja tega programa
socialne varnosti.
Finančne operacije potekajo tudi med programi socialne zaščite. Glavne transakcije so
transferji med socialnimi programi in preusmerjeni socialni prispevki. Te transakcije se
pri enem programu upoštevajo kot izdatek, pri drugem pa kot vir financiranja. Pri
seštevkih izdatkov in prejemkov vseh socialnih programov se te operacije ne upoštevajo.

7. POJASNILA
Večino podatkov v zvezi z denarnimi socialnimi pomočmi smo pridobili iz individualnih
podatkov, pripravljenih tako, da so zajemali vsa izplačila za posamezno leto. Pri zajetju
podatkov in razvrstitvi teh v kategorije smo skušali čim bolj upoštevati zahteve oz.
priporočila metodologije. Upoštevali smo na primer, da je treba več pozornosti nameniti
programom, po katerih se zagotavljajo pomembne socialne pomoči (pomembne v smislu
velikosti izdatka); da je zaželeno, da se vrednosti programov, kadar ni ustreznih virov
podatkov, ocenijo (npr. na podlagi primerjav s podobnimi programi). Podatki o socialnih
prejemkih, ki jih financirajo delodajalci, so grobe ocene, izdelane na podlagi raziskovanja
o stroških dela. V programih delodajalcev (št. 28) prikazujemo torej ocene izdatkov za
nadomestila plač za čas zadržanosti z dela v primeru bolezni, poklicne bolezni ali
nesreče pri delu, za nadomestila plač zaradi poroke, rojstva otroka, smrti, selitve ipd., za
nadomestila plač zaposlenih oseb za čas čakanja na delo doma in v odpovednem roku,
za odpravnine in dokup delovne dobe in za solidarnostne pomoči.

7.1. KLASIFIKACIJE
Skladno z metodološkim priročnikom ESSPROS se v raziskovanju uporabljajo naslednje
klasifikacije:
klasifikacija prejemkov socialne varnosti,
klasifikacija institucionalnih sektorjev izvora prejemkov,
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klasifikacija izdatkov programov socialne zaščite,
klasifikacija področij socialne zaščite,
klasifikacija vrst socialnih pomoči,
klasifikacije socialnih pomoči po področjih socialne zaščite (bolezen,
zdravstveno varstvo, starost, invalidnost itd.).

7.2 OBDELAVA PODATKOV
Podatke iz različnih administrativnih in statističnih virov obdelamo v skladu z
metodologijo ESSPROS. Podatke statistično uredimo z uporabo ustreznih sistematskih
popravkov. Več o statističnem urejanju podatkov je na voljo v splošnem metodološkem
pojasnilu Statistično urejanje podatkov.
Administrativne vire povezujemo na podlagi identifikacijskih številk. Podatke urejamo na
makroravni (z metodo kontrole agregatov). Napake, odkrite na makroravni, se
popravljajo na mikroravni. Referenčno raziskovanje so temeljni agregati sektorja država
(NR-DRŽAVA-L).
Sestavni del priprave podatkov so postopki ocenjevanja skladnosti podatkov z agregati
nacionalnih računov (izdatki sektorja država po namenih: za socialno zaščito in
zdravstvo) in prav tako v času. Pomembne so tudi analize istovrstnih mednarodnih
podatkov. Preverjanje podatkov je bistveni del priprave podatkov.

8. OBJAVLJANJE PODATKOV
Podatke o izdatkih in virih financiranja socialne zaščite v Sloveniji objavljamo dvakrat
letno, v juliju in novembru:
- Podatkovna baza Si-Stat: Demografsko in socialno področje - Socialna zaščita –
Izdatki in financiranje socialne zaščite; Izdatki za socialne prejemke programov
socialne zaščite in Viri financiranja programov socialne zaščite po vrsti prispevka.
- Prva objava (Socialna zaščita – Izdatki in financiranje socialne zaščite).
- Statøpis Evropski statistični urad (Eurostat).

9. REVIDIRANJE PODATKOV
9.1 OBJAVLJANJE ZAČASNIH IN KONČNIH PODATKOV
Objavljeni podatki o izdatkih in virih financiranja programov socialne zaščite nimajo ne
statusa začasnih ne končnih podatkov, ker so predmet redne letne revizije bodisi zaradi
sprememb samih vhodnih podatkov bodisi zaradi usklajevanj z Eurostatom v
validacijskem postopku.

9.2 PRELOM V ČASOVNI VRSTI
V časovni vrsti ni bilo prelomov, zato so vse časovne točke primerljive.
9/10

Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani
http://www.stat.si/dokument/5296/RevidiranjeStatisticnihPodatkovMPsplosna.pdf

10. DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
/
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