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  R1 KAZALNIKI           

  R1.1 NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020           

  R1.1.01 Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020           

  R1.1.01.01 Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020           

SURS R1.1.01.01.01 Kazalniki zelene 

rasti 

Zelena rast pomeni 

spodbujanje 
gospodarske rasti in 

razvoja ob hkratnem 

zagotavljanju 
ohranjanja naravnih 

bogastev. Zelena rast je 
način kako dolgoročno 

doseči trajnostni 

razvoj.  

Spremljanje, ali se 

razvoj odvija v skladu z 
načeli trajnosti. 

Kazalniki bodo 

podpora pri pripravi 
ustreznih politik na 

različnih področjih.  

Širitev nabora 

kazalnikov zelene rasti 
(ob upoštevanju 

mednarodnih 

izkušenj). Pridobivanje 
podatkov, izračun 

kazalnikov in priprava 
časovnih vrst. Objava 

rezultatov.  

ARSO, 

MOP, NIJZ 

Administrativni 

viri: ARSO, MOP, 
NIJZ. Lastni viri 

SURS. 

n.s. Različno 

razpoložljive 
časovne vrste 

podatkov 

Letno April 2017. Partnersko 

sodelovanje 

NIJZ R1.1.01.01.02 Kazalniki zdravja in 

zdravstvenega 

varstva 

Nabor kazalnikov 

zdravja in 

zdravstvenega varstva. 

Zagotavljanje 

kazalnikov zdravja in 

zdravstvenega varstva 
po metodologiji 

Eurostat in DG Sante v 

skladu z Uredbo (EU) 
št. 282/2014 o 

vzpostavitvi tretjega 
programa za ukrepe 

Unije na področju 

zdravja (2014–2020), s 
poudarkom na socialno 

ekonomskih 

determinantah teh 
podatkov. 

Priprava metodologije, 

zbiranje podatkov in 

izračun kazalnikov s 
poudarkom na prikazu 

regionalnih podatkov. 

Sodelovanje v 
interdisciplinarnih in 

medsektorskih 
delovnih skupinah. 

Usklajevanje z 

Eurostatom in DG 
Sante. 

SURS, MZ SURS, MZ – 

Uprava RS za 

varstvo pred 
sevanji, MNZ – 

Policija, Onkološki 

Inštitut Ljubljana, 
Fakulteta za šport 

UL (športnovzgojni 
kartoni), ZZZS 

(posegi in pregledi 

v ambulantni 
dejavnosti), 

Zdravniška 

zbornica Slovenije 
(migracije 

zdravniškega 

kadra), Inštitut RS 
za socialno varstvo 

(postelje v 

stanovanjskih 
skupnostih, pomoč 

na domu), Skupnost 

socialnih zavodov 
Slovenije (postelje 

v domovih za 

starejše), MF 
(kazalniki razvitosti 

občin), Klinika 

Golnik (Register 
tuberkuloze), do 30. 

6. Lastni viri NIJZ.  

Obvezno Prejšnje leto 

oziroma 

zadnje 
obdobje 

opazovanja; 

1991-2016 
(športnovzgoj

ni kartoni) 

Letno 2017 32014R0282 
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NIJZ R1.1.01.01.03 Kazalniki na 

področju okolja in 
zdravja 

Na evidencah temelječ 

informacijski sistem in 
sistem različnih 

kazalnikov okolja in 

zdravja – po skupni 
evropski metodologiji 

(ENHIS/UNIPHE). 

Podatki o prebivalcih 
Slovenije (EMŠO, spol, 

starost, zakonski stan, 
MID bivališča, X in Y 

koordinata bivališča, 

čas bivanja na naslovu) 
in o umrljivosti 

prebivalcev glede na 

geografsko lokacijo z 
namenom priprave 

okoljskih zdravstvenih 

kazalnikov.  

Razvoj in nadgradnja 

sistema kazalnikov 
okolje-zdravje za 

potrebe priprave 

poročila o okolju v 
Sloveniji in za potrebe 

mednarodne izmenjave 

z EEA, WHO, OECD 
ter za izvajanje potreb 

Parmske deklaracije v 
Sloveniji. Cilj 

kazalnikov je prispevati 

k razvoju celovitega 
informacijskega 

sistema okolje-zdravje, 

ki bo zainteresirani 
javnosti ponudil 

primerljive, točne kot 

tudi ažurne podatke in 
informacije ter služil 

kot opora pri določanju 

prioritet na področju 
okolja in zdravja.  

Priprava analize vpliva 

okolja in onesnaženja 
na zdravje glede na 

trajanje 

izpostavljenosti. 
Osvežitev že izdelanih 

kazalnikov. Priprava 

metodologije za nove 
kazalnike. Zbiranje in 

obdelava podatkov, 
objava rezultatov (22 

osveženih ali 

dopolnjenih 
kazalnikov, 2 na novo 

izdelana).  

NIJZ, 

ARSO 

ARSO, MOP, 

SURS 
(sociodemografski 

podatki, vezani na 

določeno 
geografsko 

lokacijo), UKC - 

Onkološki inštitut 
(Register raka RS), 

po dogovoru. Lastni 
viri NIJZ. 

Obvezno 2002-2016 Letno 2017 ZVO-1-UPB1, 

UL RS, št. 
39/2006 in 

70/2008; 

Parmska 
deklaracija; 

OECD 

(Council 
Conclusion on 

the 
Environment 

and Health 

20/12/2007) 

NIJZ R1.1.01.01.04 Kazalniki 

zdravstvenega 

varstva otrok in 

mladostnikov 

Analiza zdravstvenega 

varstva otrok in 

mladostnikov s 

poudarkom na razlikah 
glede na območje, 

izvajalce, 

socialnoekonomski 
položaj. Podatki o 

izvajalcih. Podatki o 

kadrovskih virih v 
zdravstvenem varstvu 

otrok in mladostnikov 

(zaposleni po 
izobrazbi, zdravniki 

specialisti in 

specializanti po vrsti 
specializacije, DMS, 

psihologi, klinični 

psihologi, logopedi…) 
po izvajalcu in lokaciji. 

Podatki o številu in 

starostni strukturi 
opredeljenih oseb in 

glavarinskih količnikov 

po izbranem zdravniku. 
Podatki o številu 

Razvoj, nadgradnja in 

zagotavljanje 

kazalnikov 

zdravstvenega varstva 
otrok in mladostnikov 

obravnav s poudarkom 

na razlikah glede na 
območje, izvajalce, 

socialnoekonomski 

položaj.  

Priprava metodologije, 

pridobivanje podatkov, 

obdelava podatkov, 

izračun kazalnikov, 
analize.  

n.s. ZZZS, ZZS, SURS 

(sociodemografski 

in socioekonomski 

podatki), MDDZS, 
MIZŠ, Fakulteta za 

šport UL 

(športnovzgojni 
kartoni), Inštitut RS 

za socialno varstvo, 

MF (kazalniki 
razvitosti občin), do 

30. 3. in 31. 8. 

Lastni viri NIJZ. 

Obvezno Prejšnje leto 

oz. zadnje 

obdobje 

opazovanja 
(šolsko leto) 

Letno 2018 32008R1338, 

ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 in 
47/2015, 

partnersko 

sodelovanje 
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pogodbenih timov po 

zdravstvenim 
dejavnostih po 

izvajalcu in UE. 

Podatki o imenovanih 
zdravnikih vrtcev in 

šol, izvajanju 

zdravstvene vzgoje, 
pogramih PUMO, 

drugi podatki vezani na 
lokalno skupnost s 

poudarkom na 

spremljanju po 
sociodemografskih in 

socioekonomskih 

spremenljivkah. 

  R2 SISTEMI RAČUNOV           

  R2.1 EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ           

  R2.1.01 Nacionalni računi           

  R2.1.01.06 Bilance stanj nefinančnih sredstev           

SURS R2.1.01.06.01 Bilance stanj 

nefinančnih 
sredstev 

NR-SREDSTVA 

Stanje vrednosti 

zemljišč, trajnih 
potrošnih dobrin in 

vrednostnih predmetov. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Razvoj metodologije, 

priprava izračunov. 

n.s. Administrativni 

viri: MNZ, MZI, 
GURS, do 31. 5. 

Lastni viri SURS. 

n.s. Stanje na 

koncu 
predprejšnjega 

leta 

2012-2018 2018 32013R0549 

  R2.1.04 Statistika finančnih posrednikov in trgov           

  R2.1.04.01 Statistika denarnih posrednikov           

BS R2.1.05.01.01 Finančno 
posredništvo 

nedenarnih 

finančnih 
posrednikov (evro 

in statistika EMS) 

Podatki iz bilance 
stanja drugih 

(nedenarnih) finančnih 

posrednikov (OFI) iz 
institucionalnih 

sektorjev S.123, S.124 

in S.125. 

Izpolnitev zahtev ECB 
in primerljivost z 

evropskim sistemom 

širše finančne 
statistike. 

Priprava ustreznih 
podatkov iz različnih 

virov. 

n.s. Lastni viri BS, 
AZN, ATVP, KDD. 

Obvezno Četrtletje 2011-2017 Rezultati 
razvojnega 

raziskovanj

a bodo 
upoštevani 

pri rednih 

raziskovanji
h. 

31998R2533, 
32007O0009 

BS R2.1.05.01.02 Statistika 
vrednostnih 

papirjev (evro in 

statistika EMS) 

Podatki o izdajateljih, 
imetjih in trgovanju z 

vrednostnimi papirji. 

Izpolnitev zahtev ECB 
in primerljivost z 

evropskim sistemom 

širše finančne 
statistike. Centralna 

baza vrednostnih 

papirjev.  

Priprava ustreznih 
podatkov iz različnih 

virov. 

n.s. ATVP, KDD, lastni 
viri BS.  

Obvezno Mesec 2011-2017 Rezultati 
razvojnega 

raziskovanj

a bodo 
upoštevani 

pri rednih 

raziskovanji
h. 

31998R2533, 
32007O0009 
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BS R2.1.05.01.03 Statistika kreditov Podatki o kreditih in 

kreditnih tveganjih. 

Izpolnitev zahtev ECB 

v skladu z uredbo in 
sklepom ECB. 

Postopne priprave in 

uvedba poročanja. 

n.s. Lastni viri BS. Obvezno Mesec 2017-2020 Rezultati ne 

bodo 
objavljeni. 

32016R0867, 

32014D0006(
01), 

32016D0014 

  R2.1.04.02 Statistika nedenarnih finančnih posrednikov           

BS R2.1.05.02.01 Statistika 

zavarovalnih družb 

Podatki: o stanjih 

sredstev in obveznosti 
zavarovalnih družb, o 

tehničnih rezervacijah 

in o obračunanih 

premijah, 

odškodninskih 
zahtevkih in plačanih 

provizijah. 

Izpolnitev zahtev ECB 

in primerljivost z 
evropskim sistemov 

statistike zavarovalnic. 

Postopna stabilizacija 

poročanja. 

n.s. AZN po 

spreminjajočih se 
rokih ECB. 

Obvezno Četrtletje 

(delno leto) 

2017-2020 Rezultati v 

tej fazi še 
ne bodo 

objavljeni. 

32014R1374 

  R2.2 OKOLJSKA TRAJNOST           

  R2.2.01 Okoljsko ekonomski računi           

  R2.2.01.01 Okoljsko ekonomski računi           

SURS R2.2.01.01.01 Računi sektorja 

okoljskega blaga in 
storitev 

EGSS 

EGSS je heterogen 

sistem proizvajalcev 
tehnologij, blaga in 

storitev, ki 

preprečujejo, 
zmanjšujejo in 

nadzirajo okoljsko 

škodo in rabo naravnih 
virov.  

Spremljanje 

rezidenčnih enot v 
gospodarstvu, ki se 

ukvarjajo z okoljskimi 

dejavnostmi (po 
dejavnostih SKD in po 

okoljskih domenah) in 

prikaz vrednosti 
proizvodnje, dodane 

vrednosti, izvoza ter 

zaposlovanja v tem 
sektorju.  

Izpopolnitev 

metodologije. Priprava 
raziskovanja, 

pridobitev in preračun 

podatkov, objava 
rezultatov.  

n.s. Lastni viri SURS.  n.s. Predprejšnje 

leto 

2016 November 

2017 

32011R0691 

SURS R2.2.01.01.02 Združeni okoljsko 
ekonomski računi 

za gozdove 

IEEAF 

IEEAF predstavljajo 
sistem računov, ki 

prikazuje vrednost 

ekonomskih in 

okoljskih funkcij 

gozda; gozdarstvo je 

obravnavano v 
najširšem smislu (po 

metodologiji Evropski 

okvir za združene 
okoljsko ekonomske 

račune za gozdove). 

Izpopolnitev modulov 
združenih okoljsko 

ekonomskih računov za 

gozdove v statističnem 

sistemu.  

Izdelava tabel, 
priprava poročila in 

objava rezultatov. 

 n.s.  Prostovoljno Glede na 
razpoložljivost 

podatkov 

2017 Marec 2017 Partnersko 
sodelovanje 
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  R2.2.03 Bilance preskrbe           

  R2.2.03.01 Bilance preskrbe           

SURS R2.2.03.01.01 Preračun izbranih 

bilanc preskrbe po 
novi metodologiji 

Eurostata 

Bilance so sklop 

standardiziranih 
informacij o pridelavi 

in porabi za pridelek ali 

skupino kmetijskih 
pridelkov. 

Spremljanje tržnih 

gibanj kmetijskih 
pridelkov in 

ugotavljanje 

samooskrbe po 
spremenjeni 

metodologiji. 

Preračun izbranih 

bilanc proizvodnje in 
potrošnje v skladu z 

novo metodologijo 

Eurostata in objava 
rezultatov. 

KIS KIS. Lastni viri 

SURS. 

Obvezno Prejšnje leto 2017. November 

2017 

Partnersko 

sodelovanje 

  R3 OSNOVNE STATISTIKE           

  R3.1 POSLOVNO PODROČJE           

  R3.1.01 Strukturne poslovne statistike           

  R3.1.01.01 Strukturne poslovne statistike           

SURS R3.1.01.01.01 Profiliranje skupin 

podjetij 

Oblikovanje 

najprimernejših 

pravnih enot v podjetja 
za statistično poročanje 

na nacionalni in 

evropski ravni za 

primere izbranih skupin 

podjetij in avtomatično 

oblikovanje podjetij za 
manjše skupine 

podjetij. 

Preoblikovanje enot za 

statistično spremljanje 

je potrebno predvsem v 
izogib dvojnemu 

zajemu rezultatov 

poslovanja podjetij in s 

tem makroekonomskih 

agregatov kot posledice 

vse večjega pojava 
multinacionalnih 

podjetij in menjalnih 
transakcij znotraj teh 

podjetij. 

Analiziranje pravnih, 

operativnih in 

računovodskih 
povezav med podjetji 

za 5 izbranih 

mednarodnih 

(multinacionalnih) 

skupin podjetij (4 s 

sedežem nadzornega 
podjetja v Sloveniji in 

1 s sedežem 
nadzornega podjetja 

izven držav članic 

Evropske unije). 
Avtomatično 

oblikovanje manjših 

podjetij in 
konsolidacija 

določenih 

spremenljivk. 

BS, izbrana 

podjetja 

Letna poročila o 

poslovanju in 

konsolidirani 
računovodski izkazi 

skupin podjetij in 

podjetij v skupinah 

(vir: spletne strani 

podjetij in podjetja 

v skupini); Letno 
poročilo o 

kapitalskih 
naložbah rezidentov 

v tujini (SN11, 

SN11) – Kazalci 
poslovanja tujih 

partnerjih, v katerih 

ima poročevalec 
nadzor (vir: Banka 

Slovenije); 

Evropski register 

skupin podjetij; 

Informacije, 

pridobljene na 
osnovi obiskov in 

drugih stikov z 

nadzornimi podjetji 
izbranih skupin 

podjetij s sedežem v 

Sloveniji in 
izbranim podjetjem 

z nadzornim 

Prostovoljno Tekoče in 

prejšnje leto 

2015-2017 2017 Partnersko 

sodelovanje 
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podjetjem izven 

držav članic EU. Po 
dogovoru. Lastni 

viri SURS.  

  R3.1.02 Kratkoročne poslovne statistike           

  R3.1.02.01 Kratkoročne poslovne statistike           

SURS R3.1.02.01.02 Indeks obsega v 

storitvenih 

dejavnosti 

Podatki o prihodku v 

storitvenih dejavnostih 

v stalnih cenah. 

Spremljanje gibanja 

obsega dodane 

vrednosti v storitvenih 

dejavnostih in 

zagotovitev dodatnih 

informacij za 
kratkoročne analize 

ekonomskega cikla. 

Razvoj metodologije 

in vzpostavitev 

postopkov za izračun 

indeksa obsega 

storitvenih dejavnosti. 

Izbor ustreznih 
deflatorjev. 

n.s. n.s.  n.s. n.s. 2011-2020 2020 oz. v 

skladu z 

zahtevami 

Eurostata. 

31998R1165 

  R3.1.03 Menjava blaga           

  R3.1.03.01 Menjava blaga           

SURS R3.1.04.01.01 Modernizacija 

Intrastata 

Spremljanje 

identifikacije partnerja 

in države porekla blaga 
v okviru intra-EU 

izvoza, analiza teh 

podatkov ter testiranje 
morebitnih 

alternativnih virov. 

Prilagoditev in 

modernizacija 

Intrastata zaradi 
uskladitve z 

načrtovanimi 

spremembami na ravni 
EU in zmanjšanja 

obremenitve 

poročevalskih enot. 

Priprava postopkov in 

prostovoljno zbiranje 

identifikacijske 
številke partnerja in 

države porekla na 

strani izvoza v članice 
EU. Analiziranje 

morebitnih 

alternativnih virov.  

FURS Izbrana podjetja 

zavezana za 

Intrastat. Konec 
leta. 

Prostovoljno Mesec 2017-2018 n.s. Partnersko 

sodelovanje 

  R3.1.04 Cene           

  R3.1.04.01 Drobnoprodajne cene           

SURS R3.1.05.01.01 Statistika cen 

poslovnih 
nepremičnin 

Študija izvedljivosti ter 

operativni načrt za 
vzpostavitev 

statističnega sistema za 

izračunavanje indeksov 

cen poslovnih 

nepremičnin.  

Spremljanje števila in 

gibanja cen poslovnih 
nepremičnin na podlagi 

podatkov o tržni 

prodaji nepremičnin.  

Izgradnja regresijskega 

modela za izračun 
gibanja cen storitvenih 

in trgovskih poslovnih 

prostorov.  

n.s. GURS Obvezno Tekoče leto 2014-2017 2018 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R3.1.05.01.02 Harmonizirani 

indeks cen 

življenjskih 
potrebščin - 

sprememba 

metodologije 
HICŽP 

Vključitev podatkov iz 

podatkovnih baz 

trgovcev v izračun 
povprečnih cen, ki so 

osnova za izračun 

indeksov.  

Izboljšati kakovost 

indeksov. 

Analiza metodoloških 

rešitev drugih držav ter 

priprava novih 
metodoloških rešitev 

za pripravo vzorca 

trgovin, izračun 
povprečnih cen ter za 

spremembo 

n.s. Lastni viri SURS. n.s. Tekoče leto 2017 januar 2018 32016R0792 
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produkcijskega 

procesa. 

  R3.1.04.02 Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih           

SURS R3.1.05.02.01 Indeks cen 
proizvajalcev v 

gradbeništvu 

Spremljanje gibanja 
gradbenih cen pri 

proizvajalcih in 

računanje različnih 
indeksov cen v okviru 

kratkoročnih 

statističnih kazalnikov. 

Zagotovitev informacij 
o gibanju gradbenih 

cen pri proizvajalcih 

preko računanja 
različnih indeksov cen 

za domače in 

mednarodne potrebe. 

Proučitev zahtev, 
priprava metodoloških 

osnov, vzpostavitev 

raziskovanja, poskusno 
zbiranje podatkov, 

obdelava podatkov in 

analiza rezultatov. 

n.s. Gradbena podjetja 
in drugi posl. 

subjekti, ki 

razpolagajo s 
podatki o cenah in 

drugimi 

informacijami v 

gradbeništvu. 

Obvezno Tekoče leto 2017-2018 2018 Partnersko 
sodelovanje 

  R3.1.07 Turizem           

  R3.1.07.01 Turizem           

SURS R3.1.08.01.01 Prihodi in 
prenočitve turistov 

Podatki o nastanitvenih 
zmogljivostih, prihodih 

in prenočitvah turistov.  

Razbremenitev 
poročevalskih enot s 

prevzemanjem 

podatkov iz 
administrativnega vira. 

Izboljšanje kakovosti 

statističnih rezultatov. 

Sodelovanje v 
medresorskem 

projektu za 

vzpostavitev enotnega 
e-poročanja podatkov 

o zmogljivostih 

nastanitvenih objektov 
ter prihodih in 

prenočitvah turistov. 
Priprava okolja za 

prevzem 

administrativnega vira 
in prilagoditev 

raziskovanja zaradi 

novega vira podatkov. 

MGRT, 
AJPES, 

MNZ 

AJPES, po 
vzpostavitvi 

administrativnega 

vira. 

n.s. n.s. 2017 n.s. Partnersko 
sodelovanje 

SURS R3.1.08.01.02 Tuji turisti 

TU-TURISTI 

Podatki o značilnostih 

prihoda in bivanja tujih 

turistov v Sloveniji ter 
o njihovih izdatkih. 

Postavitev 

metodoloških osnov za 

prenovo obstoječega 
raziskovanja. 

Proučitev možnosti 

prenove obstoječega 

raziskovanja, 
potencialnih obstoječih 

virov podatkov, tujih 

praks in postavitev 

osnov za prenovljeno 

raziskovanje. 

MGRT, 

Banka 

Slovenije 

n.s. n.s. n.s. 2017 n.s. Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2 LJUDJE IN DRUŽBA           

  R3.2.01 Prebivalstvo           

  R3.2.01.01 Prebivalstvo           

SURS R3.2.01.01.01 Registrski popis 
prebivalstva, 

gospodinjstev in 

Osebe: EMŠO, 
priimek, datum rojstva, 

spol, EMŠO matere, 

Zagotavljanje celovitih 
ter usklajenih podatkov 

o prebivalcih, njihovih 

Evalvacija 
metodologije in 

statističnih procesov, 

n.s. Lastni viri SURS.  Obvezno 1. 1. 2018 2017 n.s. Partnersko 
sodelovanje 
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stanovanj v RS v 

letu 2018 
REGISTRSKI 

POPIS 2018 

EMŠO očeta, EMŠO 

zakonca, stalno 
/začasno prebivališča 

vključno s številko 

stanovanja, 
državljanstvo, zakonski 

stan, število 

živorojenih otrok, 
kraj/država rojstva, 

kraj/država prvega 
prebivališča, 

kraj/država prejšnjega 

prebivališča, leto in 
država priselitve, leto 

zadnje selitve, 

prebivališče leto pred 
popisom, izobrazba, 

status aktivnosti, 

poklic, dejavnost, 
zaposlitveni status, 

institucionalni sektor, 

kraj/država dela, vrsta 
pokojnine, podlaga za 

zavarovanje, lastništvo 

stanovanja, 

stanovanjsko razmerje. 

Gospodinjstva: 

identifikator 
gospodinjstva, število 

članov, razmerje do 

referenčne osebe 
gospodinjstva, naslov 

vključno s številko 

stanovanja. Stavbe in 
deli stavb (stanovanja): 

ID stavbe, ID dela 

stavbe (stanovanja), 
leto izgradnje stavbe, 

število nadstropij, 

površina dela stavbe, 
dejanska raba, lega v 

stavbi, material nosilne 

konstrukcije, lokacija 
oz. naslov (do MID 

hišne številke) vključno 

s številko dela stavbe, 
opremljenost z 

inštalacijami (vodovod, 

elektrika, kanalizacija, 
ogrevanje), drugi 

gospodinjstvih/družina

h ter stanovanjskih 
razmerah za izdelavo 

študij, analiz ter 

pripravo socialnih, 
stanovanjskih, 

ekonomskih in drugih 

politik na državni in 
nižjih teritorialnih 

ravneh.  

preverjanje kakovosti 

podatkov vhodnih 
virov. 
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prostori (kopalnica, 

stranišče, kuhinja), 
število sob, počitniška 

raba, raba za dejavnost, 

najem stanovanja. 
Podatki o lastništvu: 

EMŠO 

lastnika/solastnika, MŠ 
podjetja, lastniški 

deleži.  

  R3.2.02 Trg dela           

  R3.2.02.02 Plače in stroški dela           

BS R3.2.02.02.01 Analiza dinamike 

plač in stroškov 

dela 

Informacije o razlogih 

za togost plač in cen 

navzgor in navzdol, o 
prenosu gibanja plač v 

cene, o morebitni 

nesimetričnosti gibanja 
cen navzgor in navzdol 

ter o vplivu krize in 

reform na trgu dela na 
odziv podjetij na šoke v 

smislu njihovega 
določanja plač in cen 

ter drugih prilagajanj. 

Podrobno proučiti 

dinamike plač in 

stroškov dela v 
Sloveniji ter njihovega 

pomena za denarno 

politiko v 
evroobmočju. Rezultati 

raziskovanja bodo 

koristni tako za bolj 
celovito strokovno 

oceno tekočih gibanj na 
trgu dela in inflacije 

kakor tudi za natančne 

empirične raziskave. 

Izdelava vzorca, 

izdelava vprašalnika, 

priprava elektronskega 
vprašalnika, izdelava 

aplikacije za vnos in 

obdelavo podatkov. 

SURS SURS sodeluje pri 

pripravi vzorca. 

Poslovni subjekti 
podatke posredujejo 

BS v aprilu.  

Obvezno Tekoče leto 2011-2020 (po 

potrebi). 

Podatki 

bodo 

vključeni v 
nadaljnje 

raziskave. 

Naloga v 

okviru ESCB 

SURS R3.2.02.02.02 Možnost uporabe 

obrazca za obračun 

davčnih odtegljajev 
od dohodkov iz 

delovnega razmerja 

v obstoječih 
raziskovanjih 

iREK 

Podatki o prejemniku 

plače: EMŠO, davčna 

številka in matična 
številka poslovnega 

registra izplačevalca, 

rezidentstvo 
(rezident/nerezident), 

vrsta dohodka, vrsta 

osnove za prispevke, 
prispevki v breme 

zaposlene osebe, 
prispevki v breme 

delodajalca, davčni 

odtegljaj 

Preučitev možnosti 

uporabe podatkov, 

zbranih z obrazcem v 
obstoječih statističnih 

raziskovanjih. 

Analiza podatkov za 

leta 2009-2016 in 

priprava postopkov za 
vključitev podatkov v 

redna raziskovanja. 

n.s. Administrativni vir: 

FURS (iREK). Po 

dogovoru. 

Obvezno Mesec, 2010-

2016 

2014-2017 Podatki se 

ne objavijo, 

so vhod v 
druga 

statistična 

raziskovanj
a. 

Partnersko 

sodelovanje. 

  R3.2.04 Kultura           

  R3.2.04.01 Kultura           

SURS R3.2.04.01.01 Satelitski računi za 

kulturo 

Set računov in tabel 

(obseg in deleži 

outputa, bruto dodane 

Prihodnje zagotavljanje 

celovite, sistematične, 

kvantificirane 

Študij metodologije, 

podatkovnih virov, 

pričetek aktivnosti za 

MK, MF, 

druga 

ministrstva 

MK, MF idr. 

ministrstva ter 

resorne institucije, 

Obvezno koledarsko 

leto 

2017-2018 2018 Partnersko 

sodelovanje 
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vrednosti, zaposlenih, 

javne in zasebne 
potrošnje), ocena 

ključnih makro 

ekonomskih 
kazalnikov. 

informacije o prispevku 

kulturnega in 
kreativnega sektorja k 

nacionalni ekonomiji. 

vzpostavitev 

satelitskih računov. 

in resorne 

institucije, 
ki delujejo 

na področju 

kulture. 

ki delujejo na 

področju kulture. 
Lastni viri SURS.  

  R3.2.05 Zdravje           

  R3.2.05.01 Javno zdravje           

NIJZ R3.2.05.01.01 Neenakosti v 

zdravju 

Podatki o 

zdravstvenem stanju in 

determinantah zdravja 

po različnih 
sociodemografskih in 

socioekonomskih 

spremenljivkah 
pacientov: EMŠO, 

stopnja dosežene 

izobrazbe, aktivnost, 
dejavnost zaposlitve, 

država prvega 

prebivališča, poklic, 
zakonski stan, teritorij, 

tip družine, velikost 
gospodinjstva, EMŠO 

staršev, HS MID 

običajnega 
prebivališča. 

Spremljanje neenakosti 

v zdravju glede na 

različne 

sociodemografske 
spremenljivke, 

socioekonomske 

kazalnike in teritorialni 
vidik. 

Priprava raziskovanja, 

analiza in združevanje 

različnih zbirk 

podatkov, zbranih na 
podlagi ZZPPZ 

(bolniški stalež, 

bolnišnične obravnave, 
perinatalni podatki, 

podatki o umrlih, 

zbirko presejanih oseb 
v programu SVIT, 

itd.), 

sociodemografskih in 
socioekonomskih 

podatkov o odraslih ter 
otrocih do 18. leta in 

njihovih starših iz 

administrativnih in 
statističnih virov ter 

priprava analiz. 

SURS SURS (prebivalstvo 

in socioekonomske 

značilnosti 

prebivalstva), do 
30. 6. Lastni viri 

NIJZ. 

Obvezno Prejšnje leto 2017 2017 Partnersko 

sodelovanje 

NIJZ R3.2.05.01.02 Anketa o uporabi 
tobaka, alkohola in 

drugih drog med 

splošno populacijo 

Podatki o anketirancu 
(ime in priimek, 

EMŠO, spol, leto 

rojstva, starost, naslov, 
občina bivališča, 

statistična regija, 

velikost naselja, 
stopnja urbanizacije, 

izobrazba, zakonski 
stan, zaposlitveni 

status, poklic, del. 

aktivnost, dejavnost 
zaposlitve, 

državljanstvo), podatki 

o gospodinjstvu (št. 
članov gospodinjstva, 

tip gospodinjstva in 

dohodek 
gospodinjstva), podatki 

Ocena števila 
(prevalence) uživalcev 

tobaka, alkohola in 

prepovedanih drog v 
Sloveniji, spremljanje 

razširjenosti in načina 

uporabe tobaka, 
alkohola in 

prepovedanih drog. 

Priprava raziskovanja, 
pilotno zbiranje 

podatkov, obdelava 

pilotne ankete in 
prilagoditev 

metodologije. 

SURS SURS (vzorec 
prebivalcev glede 

na definicijo v 

anketi: ime, 
priimek, EMŠO, 

spol, leto rojstva, 

starost, poklic, 
izobrazba, zakonski 

stan, državljanstvo, 
dejavnost 

zaposlitve, naslov 

(ulica s hišno 
številko, poštna 

številka, ime pošte, 

šifra naselja, ime 
naselja, šifra 

občine, ime občine, 

šifra statistične 
regije, ime 

Obvezno za 
SURS, 

prostovoljno 

za izbrane 
osebe 

Kadarkoli do 
dneva 

anketiranja, 

zadnjih 12 
mesecev oz. 

za nekatere 

spremenljivke 
zadnjih 30 dni 

pred dnevom 
anketiranja 

Petletno 2018 Partnersko 
sodelovanje 
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o vzorčenju (utež 

verjetnost izbora, 
stratum), podatki o 

uporabi tobaka, 

pogostosti in vrsti 
uživanja alkohola in 

prepovedanih drog ter 

mnenjska vprašanja o 
uporabi drog, 

uporabnikih drog, 
alkoholni politiki, o 

škodljivi rabi alkohola, 

neregistrirani 
proizvodnji alkoholnih 

pijač, posledicah pitja 

alkohola. 

statistične regije), 

velikost naselja, 
stopnja 

urbanizacije, utež 

verjetnosti izbora, 
stratum, podatki o 

gospodinjstvu), do 

31. 5. 2017 oziroma 
en mesec pred 

izvedbo pilotnega 
zbiranja podatkov 

in terenske faze 

ankete. Izbrana 
oseba, stara od 15 

do 64 let, v času 

izvedbe terenske 
faze. 

NIJZ R3.2.05.01.03 Spremljanje 

obvladovanja 
sladkorne bolezni 

Podatki o prejemnikih 

zdravil in medicinskih 
pripomočkov pri slad. 

bol.: EMŠO, št. zdrav. 

zavarov., spol, mesec 
in leto rojstva, šol. 

izob., obč. stal. in zač. 

bival., št. lekarne, 

razlog obravnave, št. 

zdravnika, dtm izdaje 
zdravila ali med.teh. 

pripom., ident. 

zdravila, količina in 
vrednost izdanih 

zdravil na recept, enota 

mere. Pacienti na 
dializnem 

nadomestnem 

zdravljenju: EMŠO, št. 
zdrav. zavarov., obč. 

stal. in zač. bival., šol. 

izob., pod. o 
prizadetosti, anamneza 

(družin. in osebna), 

trajanje slad. bolezni, 
leto nastopa slad. 

bolezni, leto nastopa 

kronične ledvične 
odpovedi, leto prehoda 

na dializo, leto 

transplantacije. 
Prejemniki ledvic: 

Zagotavljanje 

kazalnikov sladkorne 
bolezni v skladu z 

mednarodnimi 

metodologijami in 
zahtevami za 

poročanje, ocene 

števila oseb s sladkorno 

boleznijo, značilnosti 

porazdelitve in trendov, 
analize neenakosti pri 

sl. bolezni po socialnih 

determinantah, razvoj 
farmakoepidemioloških 

analiz na področju 

sladkorne bolezni, 
nadgraditev 

metodologije in zajema 

podatkov za izračun 
ekonomskih stroškov 

sladkorne bolezni, 

analiza bremena 
bolezni. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja, analiza 
in združevanje 

različnih zbirk 

podatkov, ocena 
števila oseb s 

sladkorno boleznijo, 

ocena porazdelitev in 

trendov prevalence ter 

incidence sladkorne 
bolezni in zapletov, 

analize zdravstvenih 

obravnav oseb s 
sladkorno boleznijo, 

presejalnih programov 

za visoko tveganje in 
zgodnjo detekcijo 

zapletov, analiza 

izobrazbenih 
neenakosti pri 

sladkorni bolezni, 

objava rezultatov in 
poročil. 

ZZZS, 

SURS 

ZZZS (zbirka 

podatkov o 
medicinskih 

pripomočkih), do 

28. 2. in 31. 8. 
Slovensko 

nefrološko društvo 

(podatki o 

dializnem 

zdravljenju), 
Slovenija transplant 

(podatki o 

izvedenih transpl. 
zaradi diabetične 

ledvične bolezni), 

UKC Ljubljana – 
Očesna klinika 

(podatki o 

presejanju za 
diabetično 

retinopatijo), ZPIZ 

(podatki o 
invalidskem 

upokojevanju zaradi 

sladkorne bolezni), 
SURS 

(sociodemografski 

in socioekonomski 
podatki), do 30. 3. 

in 31. 8. Lastni viri 

NIJZ. 

Obvezno Prejšnje leto 2017 30. 11. 

2017 

32008R1338, 

partnersko 
sodelovanje 
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EMŠO, št. zdrav. 

zavarov., obč. stal. in 
zač. bival., šol. izob, 

glavna in spremljajoča 

diagnoza, zaplet, datum 
operacije in zaključka 

epizode. Slepe in 

slabovidne osebe s 
slad. bol.: EMŠO, št. 

zdrav. zavarov., obč. 
stal. in zač. bival., šol. 

izob.,pod. o 

prizadetosti, očesno 
stanje, anamneza 

(družinska in osebna), 

trajanje in leto nastopa 
slad. bolezni, leto 

nastopa slepote. 

Podatki o invalidski 
upokojitvi zaradi 

sladkorne bolezni: 

EMŠO, št. zdr. zav, 
spol, mesec in leto roj., 

šol. izob., obč. stal. in 

zač. bival., kategorija 

invalidnosti, diagnoza, 

datum odločbe. 

NIJZ R3.2.05.01.04 Spremljanje 

Državnega 

programa presejanja 
in zgodnjega 

odkrivanja raka na 

debelem črevesu in 
danki (Program 

Svit) 

Značilnosti odzivnikov 

in neodzivnikov v 

Program Svit (podatki 
o geografskih, 

socioekonomskih in 

sociodemografskih 
spremenljivkah 

pacientov: EMŠO, 

starost, mesec in leto 
rojstva, država rojstva, 

šol. izob., obč.stal. in 

zač. bivališča, 
aktivnost, poklic, 

zakonski stan). 

Dopolnitev podatkov o 
najdbah pri 

preiskovancih znotraj 

programa Svit in 
osebah z odkritim 

rakom debelega 

črevesa in danke izven 
programa Svit: EMŠO, 

Analiza zdravstvenega 

stanja ciljne populacije 

in ocena učinkov 
programa: doseganje 

ciljne populacije, 

kakovost presejanja in 
vseh izvedenih 

postopkov, odkrite 

patologije, vrednotenje 
učinka programa. 

Nadgradnja 

metodologije, 

pridobivanje podatkov, 
izračun kazalnikov, 

analiza odkrite 

patologije. 

SURS, 

Onkološki 

inštitut 
Ljubljana - 

Register 

raka RS, 
splošne 

bolnišnice, 

UKC LJ, 
UKC MB, 

izven-

bolnišnične 
gastroente-

rološke 

ambulante, 
družinski 

zdravniki, 

Medicinska 
fakulteta v 

Ljubljani. 

SURS 

(sociodemografski 

in socioekonomski 
podatki), Onkološki 

inštitut Ljubljana - 

Register raka RS 
(podatki o vseh 

prijavljenih 

primerih raka 
debelega črevesa in 

danke), splošne 

bolnišnice, UKC 
LJ, UKC MB, 

izven-bolnišnične 

gastroenterološke 
ambulante, 

družinski zdravniki 

(izvidi), do 
decembra 2017.  

Obvezno Tekoče leto 2017-2019 2019 UL RS, št. 19-

807/1998, UL 

RS, št. 9-
459/1992, UL 

RS, št. 76-

3348/2008, 
UL RS, št. 

17/2015, 

2003/878/EC 
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datum preiskave, vrsta 

kolonoskopije, 
izvajalec in ustanova 

izvajanja 

preiskave/posega, izvid 
kolonoskopije, 

diagnoza po MKB, 

dodatni posegi ob 
kolonoskopiji vključno 

z biopsijo in 
polipektomijo, najdbe, 

zapleti med in po 

preiskavi/poseg, izvid 
preiskav (kontrastne 

preiskave, CT 

kolonografije, CT 
preiskave drugih 

organov, UZ preiskave, 

MRI abdomna….), 
datum operacije, izvid 

operacije (operativni 

zapisnik), podatek o 
ustanovi, v katero je 

poslan material za 

histopatološko 

preiskavo, datum 

sprejema vzorca na 

patologijo in datum 
avtorizacije izvida, 

napotna ustanova in 

napotni zdravnik 
(koloskopist ali kirurg), 

bioptična številka, vrsta 

in število vzorcev, 
histopatološki izvid s 

TN (ali TNM) stadijem 

v primeru karcinoma (z 
vsemi podatki v skladu 

s priporočili), ocena 

regresije tumorja v 
primeru resekcije po 

neoadjuvantni 

radioterapiji in/ali 
kemoterapiji, datum 

napotitve k onkologu, 

datum začetka 
onkološkega 

zdravljenja, način 

zdravljenja (radio in/ali 
kemoterapija), izid 
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zdravljenja, TNM 

stadij raka, lokacija 
tumorja, histološki tip 

tumorja, intervalni raki 

(datum diagnoze, 
diagnoza bolezni, TNM 

stadij, histološki tip, 

lokacija tumorja). 

NIJZ R3.2.05.01.05 Nacionalna 

raziskava 

življenjskega sloga, 

stališč, zdravja in 

spolnosti II 

Podatki o anketirancu 

(ime in priimek, 

EMŠO, spol, leto 

rojstva, starost, naslov, 

občina bivališča, 
statistična regija, 

velikost naselja, 

stopnja urbanizacije, 
zakonski stan, 

izobrazba, poklic, del. 

aktivnost, dejavnost 
zaposlitve, 

državljanstvo, 

zaposlitveni status, 
družbeni sloj), podatki 

o vzorčenju (utež 

verjetnost izbora, 

stratum). Podatki o 

zdravju, družini in 
prvem stiku s 

spolnostjo; o prvem 

spolnem odnosu; o 
različnih spolnih 

izkušnjah; o 

življenjskem slogu; o 
poučenosti o spolnosti 

in stališčih do spolnosti 

in različnih spolnih 
vedenj; podatki o 

partnerskih zvezah; o 

uporabi 
kontracepcijskih 

sredstev; o spolno 

prenosljivih okužbah in 
o dejavnikih tveganja 

za spolno prenosljive 

okužbe.  

Spremljanje spolnega 

vedenja, vpliva 

življenjskega sloga in 

stališč do spolnosti na 

spolno vedenje in na 
spolno in 

reproduktivno zdravje 

odraslih prebivalcev. 

Pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

n.s. Lastni viri NIJZ. Prostovoljno Delno 

vseživljenjsko 

obdobje, delno 

trenutno 

(stališča) 

2016-2017 30. 11. 

2018 

Partnersko 

sodelovanje 

NIJZ R3.2.05.01.06 Kohortna študija 

zdravstvenega 
stanja prebivalcev 

glede na okoljska 

Podatki o osebi 

(EMŠO, spol, starost, 
zak. stan, izobrazba, 

poklic, del. aktivnost, 

Spremljanje 

zdravstvenega stanja in 
zdravstvenega varstva 

prebivalcev Slovenije 

Priprava raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
prve analize. 

ARSO Lastni viri NIJZ. Obvezno 2014-2016 2017 2018 Partnersko 

sodelovanje 
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tveganja dejavnost zaposlitve, 

dohodki, država rojstva 
osebe, matere in očeta, 

člani gospodinjstva), 

splošnem zdrav. stanju 
in dolgotrajnih zdrav. 

težavah, boleznih in 

bolezenskih stanjih, 
nezgodnih poškodbah, 

boleznih in delu, 
odsotnosti z dela, 

gibalnih in čutilnih 

funkcijah, skrbi zase, 
gospodinjskih 

aktivnostih, telesnih 

bolečinah, duševnem 
zdravju, sprejemih v 

bolnišnico, obiskih pri 

zdravnikih in drugih 
zdravstvenih 

strokovnjakih, jemanju 

zdravil, cepljenju, 
krvnem tlaku, 

holesterolu, krvnemu 

sladkorju, mamografiji, 

brisu materničnega 

vratu, prisotnosti krvi v 

blatu, dejavnikih 
tveganja socialni opori, 

okoljskih dejavnikih. 

glede na okoljska 

tveganja. Validacijska 
študija – primerjava 

anketnih in 

administrativnih virov 
podatkov.  

NIJZ R3.2.05.01.07 Ocena 

problematične 

uporabe drog 

Podatki o osebi (ime in 

priimek, SOUNDEX, 

datum rojstva, EMŠO, 
spol, državljanstvo, 

vrsta kaznivega dejanja 

s področja 
prepovedanih drog, 

kazniva dejanja pod 

vplivov drog, 
sekundarna 

kriminaliteta pod 

vplivom drog, vrsta 
droge, vezana na 

kaznivo dejanje, 

podatki o zdravljenju v 
CPZOPD (NIJZ 14), 

podatki o izdanih 

zdravilih (NIJZ 64), 
podatki o bolnišničnih 

Ocena pojava 

problematične uporabe 

drog, spremljanje 
pojava v okolju, ocena 

potreb za različne 

ciljne skupine. 

Priprava metodologije, 

pridobivanje podatkov, 

obdelava podatkov, 
izračun kazalnikov, 

analize. 

NIJZ; 

Policija, 

sodišča in 
zapori 

(UIKS) 

Policija (podatki za 

kazniva dejanja in 

prekrški s področja 
prepovedanih drog, 

kazniva dejanja pod 

vplivom drog, 
sekundarna 

kriminaliteta pod 

vplivom 
prepovedanih drog), 

do 30.6. Sodišča in 

UIKS (podatki za 
kazniva dejanja 

povezana s 

prepovedanimi 
drogami, uporabo 

drog v zaporih ter 

nezakoniti promet z 
drogami), do 30.6. 

Obvezno 2013-2015 2017 2018 Partnersko 

sodelovanje 
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obravnavah (NIJZ 8) in 

zunajbolnišničnih 
obravnavah (NIJZ 2), 

podatki o umrlih 

osebah (NIJZ 46)). 

Lastni viri NIJZ. 

NIJZ R3.2.05.01.08 Anketa o pogostosti 

uživanja živil in 
prehranskih 

navadah med otroki 

in odraslimi (EU-

MENU Slovenija) 

Podatki o anketirancu 

(ime in priimek, 
EMŠO, spol, leto 

rojstva, starost, naslov, 

občina bivališča, 

statistična regija, 

velikost naselja, 

stopnja urbanizacije, 
zakonski stan, 

izobrazba, poklic, del. 

aktivnost, dejavnost 
zaposlitve, 

državljanstvo, 

zaposlitveni status, 
družbeni sloj), podatki 

o gospodinjstvu (št. 

članov gospodinjstva, 
tip gospodinjstva, člani 

gospodinjstva po 

starostnih skupinah), v 

primeru otroka (3 

meseci - 3 leta) tudi 
ime in priimek staršev, 

podatki o vzorčenju 

(utež verjetnost izbora, 
stratum). Podatki o 

pogostosti uživanja 

obrokov, pripravi jedi, 
lastnostih hrane, 

embalaži živil, uporabi 

ekološko pridelanih 
živil, pogostosti 

uživanja določenih 

živil. 24-urni zapis 
jedilnika prejšnjega 

dne. Antropometrični 

podatki (telesna višina, 
teža). Podatki o 

zdravstvenem stanju 

anketiranca, kajenju, 
telesni aktivnosti.  

Glavni namen anket o 

pogostosti uživanja 
živil in prehranskih 

navadah otrok in 

odraslih prebivalcev 

Slovenije je zbrati 

mednarodno 

primerljive ključne 
podatke o prehrani 

oseb (ločeno za otroke 

3 mesece -3 let in 
ločeno za odraslo 

populacijo 10-74 let). 

Pridobivanje podatkov. Biotehniška 

fakulteta 
Univerze v 

Ljubljani, 

Pediatrična 

klinika 

Ljubljana, 

Institut 
Jožef Stefan 

SURS (vzorec 

prebivalcev glede 
na definicijo v 

anketi: ime, 

priimek, EMŠO, 

spol, leto rojstva, 

starost, poklic, 

izobrazba, zakonski 
stan, državljanstvo, 

dejavnost 

zaposlitve, naslov 
(ulica s hišno 

številko, poštna 

številka, ime pošte, 
šifra naselja, ime 

naselja, šifra 

občine, ime občine, 
šifra statistične 

regije, ime 

statistične regije), 

velikost naselja, 

stopnja 
urbanizacije, št. 

članov 

gospodinjstva, tip 
gospodinjstva, člani 

gospodinjstva po 

starostnih skupinah, 
utež verjetnosti 

izbora, stratum). 

Raziskava med 
otroci: izbrana 

oseba, stara od 3 

mesecev do 3 let 
(vključno s podatki 

o otrokovih starših). 

Raziskava med 
odraslimi: izbrana 

oseba, stara od 10 

do 74 let. Rok za 
SURS: za vsak 

kvartal zbiranja 

podatkov en mesec 
pred izvedbo 

Obvezno za 

SURS, 
prostovoljno 

za izbrane 

osebe 

Zadnjih 12 

mesecev pred 
dnevom 

anketiranja 

2017 2019 Partnersko 

sodelovanje 
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terenske faze ankete 

(2.1.2017, 3.4.2017, 
3.7.2017, 

2.10.2017). Podatke 

dajo izbrane osebe 
oz. v primeru 

ankete otrok, 

njihovi starši, v 
času pridobivanja 

podatkov. 

  R3.2.05.02 Zdravje in varnost pri delu           

  R3.2.06 Življenjska raven           

  R3.2.06.01 Življenjska raven           

SURS R3.2.06.01.01 Poraba v 
gospodinjstvih 

APG 

Raziskovanje je 
sestavljeno iz 

terenskega 

raziskovanja in 
podatkov, pridobljenih 

iz 

administrativnih/statisti
čnih virov. Vprašalnik: 

datum rojstva, spol, 

ime in priimek, naslov 
vključno s številko 

stanovanja, razmerje do 

nosilca gosp., 
vključenost v 

izobraževanje, status 

aktivnosti, višina 
porabljenih sredstev po 

namenu porabe 

(COICOP 
klasifikacija), količine 

porabljenih izdelkov 

osebne porabe: 

kupljene količine in 

količine iz lastne 

proizvodnje, lastnosti 
in lastništvo 

stanovanja, drugo 

stanovanje, 
opremljenost s 

trajnejšimi potrošnimi 

dobrinami; denarni 
prenosi med 

gospodinjstvi, finančni 

položaj gospodinjstva, 

Raziskovanje je 
namenjeno 

ugotavljanju ravni in 

strukture osebne porabe 
gospodinjstev. 

Rezultati raziskovanja 

so osnova za izračun 
uteži indeksa cen 

življenjskih potrebščin, 

nacionalne račune in 
druge izvedene račune 

povezane s porabo 

prebivalstva. 

Evalvacija 
metodologije in 

statističnih procesov, 

preverjanje kakovosti 
podatkov vhodnih 

virov, organizacijska 

priprava na terensko 
izvedbo. 

n.s. Administrativni 
viri: FURS 

(Dohodnina), MNZ 

(eCRP), MNZ 
(Evidenca 

gospodinjstev), 

MDDSZ 
(Prejemniki pravic 

iz naslova 

starševskega 
varstva in 

nadomestil, 

socialnega varstva 
in družinskih 

prejemkov; 

štipendije), ZRSZ 
(Nadomestilo za 

brezposelnost), 

GURS (REN). 
Lastni viri SURS.  

Obvezno za 
admin. vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

2018 2017 n.s. Partnersko 
sodelovanje 
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mesečni neto dohodek, 

denarna nadomestila, 
dohodek iz kmetijske 

dejavnosti, obdelovalna 

zemljišča v uporabi. 
Administrativni/statisti

čni viri: EMŠO, datum 

rojstva, spol, ime in 
priimek, naslov 

vključno s številko 
stanovanja, zakonski 

stan, izobrazba, poklic, 

dejavnost, 
institucionalni sektor, 

državljanstvo, država 

rojstva, stopnja 
urbanizacije, status 

aktivnosti, višina 

razpoložljivih sredstev 
(dohodkov) po virih (iz 

zaposlitve oz. 

samozaposlitve, 
pokojnine, socialni in 

družinski prejemki, 

prejemki za 

brezposelnost, 

štipendije, drugi 

prejemki), velikost 
stanovanja, število sob, 

leto izgradnje.  

BS R3.2.06.01.02 Raziskovanje 

Eurosistema o 

finančnih sredstvih 
in porabi 

gospodinjstev 

Raziskovanje je 

sestavljeno iz Ankete o 

finančnih sredstvih in 
porabi gospodinjstev in 

podatkov, pridobljenih 

iz administrativnih 
virov. Anketa: osnovni 

podatki o 

gospodinjstvu, izbrani 
osebi in drugih osebah 

v gospodinjstvu: 

(EMŠO, ime in 
priimek, naslov, spol, 

datum rojstva, država 

rojstva, zakonski stan, 
izobrazba), podatki o 

lastništvu in 

financiranju 
nepremičnin, prevoznih 

Raziskati 

izpostavljenosti 

sektorja gospodinjstev 
raznim cenovnim 

šokom; nagnjenosti k 

trošenju iz premoženja; 
vzdržnosti trenutnega 

stanja zadolženosti 

gospodinjstev; vplivu 
reform (npr. 

pokojninske) na 

potrošniške in 
varčevalne navade; 

dejavnikov 

povpraševanja po 
različnih imetjih itd. 

Priprave na izvedbo 

raziskovanja in 

izvedba raziskave na 
terenu. 

SURS SURS sodeluje pri 

pripravi vzorca 

gospodinjstev in po 
zaključku 

anketiranja z 

administrativnimi 
viri: CRP, PRS, 

SRDAP, 

Dohodnina, ZRSZ, 
MDSSZ, 

Raziskovanje o 

štipendijah. 

Prostovoljno 

za 

gospodinjstva 

Predprejšnje 

leto 

2017 18 mesecev 

po obdobju 

opazovanja; 
podatki 

bodo 

posredovani 
ECB 

Sklep Sveta 

ECB z 240. 

seje 18. 
septembra 

2008. 5.1. člen 

Statuta 
Evropskega 

sistema 

centralnih 
bank in 

Evropske 

centralne 
banke. 
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sredstvih, drugih 

dolgovih in kreditnih 
omejitvah, privatni 

podjetniški dejavnosti 

in finančnih naložbah, 
zaposlitvi, 

pokojninskih in 

zavarovalnih policah, 
različnih vrstah 

dohodka, 
medgeneracijskih 

transferjih, porabi 

gospodinjstev. 

SURS R3.2.06.01.03 Poraba časa 

APČ 

Socio-ekonomske 

značilnosti 

prebivalstva, netržno in 
neplačano delo, 

prostovoljo delo, 

delitev dela med člani 
gospodinjstva, 

spremljanje aktivnosti, 

gibanja in lokacije ob 
posameznih urah 

oziroma dnevih zaradi 

dela, transporta, 

nakupovanja, 

prostočasovnih 
dejavnosti in drugih 

vsakodnevnih 

aktivnosti.  

Zagotoviti podatke o 

strukturi porabe časa 

oseb in gospodinjstev v 
skladu s klasifikacijo 

aktivnosti po 

posameznih časovnih 
obdobjih dneva oz. 

tedna. 

Pregled potreb po 

podatkih, preučitev 

dobrih praks in 
izkušenj držav, ki so 

anketo izvedle v 

zadnjem valu in 
priprava predloga za 

izvedbo raziskovanja v 

letu 2020 v 
vsebinskem in 

organizacijskem 

smislu. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2017-2019 2019 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R3.2.06.01.04 Porazdelitev 

dohodka, potrošnje 

in premoženja 

Podatki o osebi 

(EMŠO, datum rojstva, 

spol, zakonski stan, 
izobrazba, 

državljanstvo, naslov, 
poklic, izobrazba, 

aktivnost), 

stanovanjskih pogojih, 
podatki o dohodkih, 

prihrankih, potrošnji, 

stanovanjih in drugih 
nepremičninah, 

vrednostnih papirjih, 

depozitih, posojilih, 
transferjih in drugem 

premoženju. 

Ocena razpoložljivosti 

in kakovosti virov za 

podatke o premoženju 
gospodinjstev. Priprava 

metodologije za 
vzpostavitev 

spremljanja 

porazdelitve dohodka, 
potrošnje in 

premoženja 

gospodinjstev. 

Pregled in analiza 

virov za namene 

priprave porazdelitve 
dohodka, potrošnje in 

premoženja. Pridobitev 
manjkajočih virov. 

Preučitev dobrih praks 

drugih držav in 
mednarodnih 

priporočil. Priprava 

izračunov. 

BS FURS, BS, GURS, 

ZPIZ, ZZZS, 

zavarovalnice (v 
2017), lastni viri 

SURS. 

Obvezno 2013-2016 2017-2018 2017/2018, 

podatki 

bodo 
vključeni v 

nadaljnja 
raziskovanj

a 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Izvajalec Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in do kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R3.3 OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROČNE STATISTIKE           

  R3.3.01 Okolje           

  R3.3.01.01 Odpadki           

SURS R3.3.01.01.01 Statistika nastajanja 

odpadne hrane 

Statistika odpadne 

hrane se osredotoča na 

nastale količine 
odpadne hrane, tako v 

gospodinjstvih kakor 

tudi v proizvodnih in 

storitvenih dejavnostih 

ter na načine ravnanja z 

odpadno hrano. 

Nadgradnja statistike 

podatkov o odpadni 

hrani za namen 
spremljanja količin 

odpadne hrane in kot 

podlaga ukrepom za 

zmanjševanje odpadne 

hrane. 

Razvoj metodologije, 

zbiranje, obdelava, 

analiza in objava 
podatkov. 

ARSO Izbrani poslovni 

subjekti, do 31. 3. 

Obvezno Prejšnje leto 2017 Podatki 

bodo 

objavljeni v 
sklopu 

rednih 

raziskovanj 

32002R2150 

  R3.3.01.02 Vode           

SURS R3.3.01.02.01 Vodni računi 
VOD-RAČ 

Vodni računi kot eden 
izmed modulov fizičnih 

okoljskih računov 

spremlja vodne tokove 
med okoljem in 

ekonomijo ter tokove 

znotraj ekonomije. 

Vzpostavitev sistema 
vodnih računov za 

Slovenijo, skladno z 

mednarodnimi 
priporočili. 

Proučitev virov 
podatkov ter 

vzpostavitev 

metodologije na 
področju vodnih 

računov. 

n.s. Lastni viri SURS. n.s. n.s. 2016-2018 December 
2018 

Partnersko 
sodelovanje 

  R3.3.02 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo           

  R3.3.02.05 Kmetijske cene           

SURS R3.3.02.05.01 Cene in zakupnine 

kmetijskih zemljišč 
KME-ZEM/L 

Razvoj metodologije za 

spremljanje cen in 
zakupnin kmetijskih 

zemljišč (za njive ter 

trajne travinje). 

Zagotovitev letnih 

podatkov o povprečni 
ceni in zakupnini njiv 

ter trajnega travinja po 

metodologiji Eurostata. 

Nadaljnja analiza 

razpoložljivih 
sekundarnih virov 

podatkov ter formalna 

ureditev prevzemanja 
virov. Stabilizacija 

postopkov izvedbe 

raziskovanja. Izračun 
povprečnih cen in 

zakupnin njiv oziroma 

trajnega travinja za leti 
2015 in 2016 na nivoju 

kohezijskih regij in na 

ravni Slovenije. 
Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

SURS, 

GURS, 
MKGP, 

FURS, 

Združenje 
sodnih 

izvedencev 

in cenilcev 
kmetijske 

stroke 

Slovenije, 
KGZS, 

Sklad 

kmetijskih 
zemljišč in 

gozdov RS. 

Administrativni 

viri: GURS, FURS, 
MKGP, Združenje 

sodnih izvedencev 

in cenilcev 
kmetijske stroke 

Slovenije. V 

različnih obdobjih v 
letih 2016 in 2017. 

Obvezno Prejšnje leto 2016-2017 28.9.2017 

in 
september 

2018 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Izvajalec Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in do kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R3.3.04 Transport           

  R3.3.04.01 Kopenski transport           

SURS R3.3.04.01.01 Obseg cestnega 

prometa – vozni 
kilometri 

TR-CES-V/L 

Obseg opravljenih 

voznih kilometrov. 

Vzpostavitev evropsko 

usklajenega 
izračunavanja podatkov 

o opravljenih voznih 

kilometrih v Sloveniji 
registriranih cestnih 

vozil po vrstah vozil 

(tudi razvojni projekt 

Eurostata).  

Postavitev modela za 

izračun podatkov o 
voznih kilometrih in 

obdelava podatkov o 

prevoženih kilometrih 
iz podatkov MRVL. 

Vzpostavitev 

sodelovanja z 

inštitucijami v 

Sloveniji, ki imajo 
izkušnje na področju 

izračuna voznih 

kilometrov. 

Institut 

Jožef 
Stefan, MZI 

MZI (MRVL)  Obvezno 2017 2017 Maj 2018 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R3.3.04.01.02 Dnevna mobilnost 

potnikov 

Sociodemografske 

značilnosti prebivalcev 

(število članov 
gospodinjstva vseh in 

tistih nad 15 let, 

izobrazba, zaposlitveni 
status, letnica rojstva, 

mesečni neto dohodek 
(višina ali po razredih), 

spol), ki so ali niso 

opravili kakršno koli 
pot zdoma. Podatki o 

poteh po namenu, 

trajanju, razdalji, vrsti 
uporabljenega 

prevoznega sredstva. 

Za osebna vozila: 
podatki o vrsti goriva 

in številu oseb v vozilu 

na opisani poti. Podatki 
o poteh v 

urbanih/neurbanih 

področjih, ob 
delovnih/nedelovnih 

dneh, po razredih 

razdalj (kratka, srednje 
dolga in dolga).  

Proučitev možnosti in 

ustreznosti 

pridobivanja podatkov 
o mobilnosti 

prebivalstva Slovenije s 

pomočjo namenskih 
aplikacij na pametnih 

telefonih in iz podatkov 
operaterjev, ki 

zagotavljajo javna 

komunikacijska 
omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve. 

Priprava vsebinske in 

tehnične 

dokumentacije za 
pripravo aplikacije; 

obdelava in analiza 

podatkov. Dogovor z 
operaterji, ki 

zagotavljajo javna 
komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 
storitve, za pridobitev 

podatkov o aktivnostih 

naročnikov; priprava 
vsebinske in tehnične 

dokumentacije za 

podizvajalca pri 
obdelavi podatkov in 

pripravi modelov, 

analiza podatkov. 

Operaterji, 

ki 

zagotavljajo 
javna 

komunikaci

jska 
omrežja 

in/ali 
izvajajo 

javne 

komunikaci
jske storitve  

Posamezniki 15–84 

let; operaterji, ki 

zagotavljajo javna 
komunikacijska 

omrežja in/ali 

izvajajo javne 
komunikacijske 

storitve. 

Prostovoljno September 

2017, oktober 

2017 

2017–2018 September 

2018 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Izvajalec Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Sodelujejo Kdo mora dati 
podatke in do kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  R3.4 STATISTIKE V PROSTORU           

  R3.4.01 Geografski informacijski sistem           

  R3.4.01.01 Geografski informacijski sistem           

SURS R3.4.03.01.01 Mobilne statistike Podatki o naročnikih in 

mobilnih napravah, s 

katerimi razpolagajo 
operaterji, ki 

zagotavljajo javna 

komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve. 

Vključitev podatkov 

operaterjev, ki 

zagotavljajo javna 
komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve, kot novega 

vira v državni 

statistični proces z 
vidika dopolnitve 

obstoječih ali kreiranja 

novih statističnih 
vsebin. 

Razvijanje postopkov 

in metodologij za 

obdelavo ter 
diseminacijo podatkov, 

ki jih zagotavljajo 

javna komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve. Razvijanje 
postopkov in 

metodologij za 

obdelavo ter 
diseminacijo podatkov, 

ki jih zagotavljajo 

javna komunikacijska 
omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve. 

Operaterji, 

ki 

zagotavljajo 
javna 

komunikaci

jska 

omrežja 

in/ali 

izvajajo 
javne 

komunikaci

jske storitve 

Operaterji, ki 

zagotavljajo javna 

komunikacijska 
omrežja in/ali 

izvajajo javne 

komunikacijske 

storitve (Si.mobil d. 

d., Telekom 

Slovenije d. d., 
Tušmobil d.o.o., T-

2 d.o.o., Debitel 

d.d., Izi mobil d.d., 
Telemach d.o.o.). 

Lastni viri SURS. 

n.s. n.s. 2017 2017 Partnersko 

sodelovanje 

 

 

 


