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  R01 Nacionalni računi             

SURS R.01.01 Satelitski računi za socialno 

ekonomijo 

Zagotavljanje informacije o 

prispevku sektorja socialne 
ekonomije k celotnemu 

gospodarstvu; priprava računa 

proizvodnje, račun distribucije 
dohodka in podatkov o 

zaposlenosti.  

Vsebina - Podatki iz izkaza 

poslovnega izida in bilance stanja 
gospodarskih družb, zadrug, 

samostojnih podjetnikov in 

drugih pravnih enot, podatki iz 
Poslovnega registra Slovenije, 

podatki iz registra vozil, podatki 

iz davčnih evidenc, plačilne 

bilance, podatki o poslovanju 

zavarovalnic in bank, 

javnofinančni podatki, podatki iz 
prirejanja iger na srečo, 

zakupnine za kmetijska zemljišča, 

bilance investicijskih skladov, 
podatki statističnih raziskovanj in 

SRDAP ter evidence o socialnih 

podjetjih. 

AJPES, MF, FURS, ZPIZ, 

BS, UJP, Sklad kmetijskih 
zemljišč, ATVP, MGRT, do 

31. 5. Lastni viri SURS. 

Obvezno Leto 2019 

                  

  R03 Cene             

SURS R.03.01 Cene poslovnih nepremičnin Izračun indeksov cen poslovnih 

nepremičnin.  

Letne transakcije vseh vrst 

nepremičnin. 

GURS Obvezno Četrtletje 2019 

SURS R.03.02 Cene proizvajalcev v 

gradbeništvu 

Izračun indeksov cen 

proizvajalcev v gradbeništvu. 

Cene proizvodov in storitev pri 

proizvajalcih v gradbeništvu. 

Gradbena podjetja in drugi 

posl. subjekti, ki razpolagajo 
s podatki o cenah in drugimi 

informacijami v 

gradbeništvu. 

Obvezno Četrtletje 2019 

                  

  R05 Trg dela             

SURS R.05.01 Možnost uporabe obrazca za 

obračun davčnih odtegljajev 

od dohodkov iz delovnega 

razmerja v obstoječih 

raziskovanjih 
iREK 

Preučitev možnosti uporabe 

podatkov, zbranih z obrazcem v 

obstoječih statističnih 

raziskovanjih. 

Podatki z zbirnega dela obrazca 

(REK-1): podatki o podjetju 

(izplačevalcu), vključno z davčno 

številko in matično številko, 

podatki o dokumentu, podatki o 
vrsti dohodka, zbirni podatki o 

izplačanih dohodkih, osnovah za 

prispevke, davčnem odtegljaju in 
prispevkih za socialno varnost. 

Podatki z individualnega dela 

obrazca (iREK): podatki o 
davčnem zavezancu, vključno z 

EMŠO in rezidentstvom (sklop 

A), podatki o dohodninski vrsti 

Administrativni viri: FURS 

(REK-1 in iREK) do 5. v 

mesecu za predprejšnji 

mesec. NIJZ (NIJZ 3), do 

30. v mesecu za prejšnji 
mesec. MJU, AJPES 

(ISPAP), do 5. delovnega 

dne v mesecu za predprejšnji 
mesec. Lastni viri SURS: 

ZAP/M, ZAP-RFO, DAK, 

SPRS.  

Obvezno Mesec, 2009-2018 2019 
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dohodka, osnovah za prispevke 

po vrstah osnov, davčnem 
odtegljaju in prispevkih za 

socialno varnost (sklop A oz. P), 

podatki, potrebni za oblikovanje 
prijave o osnovah ter sprememb 

teh podatkov za osebe v 

delovnem razmerju (sklop M), 
dodatni podatki o dohodkih iz 

delovnega razmerja (sklop B). 

Podatki iz administrativnega vira 

NIJZ 3: EMŠO, prvi dan 

zadržanosti, zadnji dan za 
plačnika, obdobje zadržanosti (od 

– do) za polni del. čas, obdobje 

zadržanosti (od – do) za skrajšani 
del. čas, razlog zadržanosti, 

zadnji dan za razlog. Podatki iz 

administrativnega vira ISPAP: 
šifra proračunskega uporabnika 

(Z350), davčna številka 

zaposlenega v javnem sektorju 
(Z360), EMŠO, matična številka 

dela poslovnega subjekta (Z630), 

šifra funkcije ali delovnega mesta 
(Z370), delež zaposlitve na 

delovnem mestu (Z550); bruto in 

neto znesek izplačila ter število ur 
za vrste izplačil po tipih izplačil. 

                  

  R06 Življenjska raven             

SURS R.06.01 Porazdelitev dohodka, 
potrošnje in premoženja 

ICW 

Prikaz porazdelitve dohodka, 
potrošnje in premoženja glede na 

tip gospodinjstva. 

Podatki o osebi (EMŠO, starost, 
spol, izobrazba, državljanstvo, 

prvo prebivališče, status 

aktivnosti, poklic, dejavnost, 

velikost in tip gospodinjstva) in 

njenih stanovanjskih pogojih, 

podatki o dohodkih, potrošnji, 
lastništvu nepremičnin in vozil, 

finančnem premoženju. 

Administrativni viri: GURS 
(REN), MZI (MRVL – 

Register vozil in prometnih 

listin), BS (HFCS - 

Raziskava o finančnih 

sredstvih in porabi 

gospodinjstev). Lastni viri 
SURS: EU-SILC, APG, 

DEM-PREB/ČL, SEL-SOC. 

n.s. 2012-2017 2019 

SURS R.06.02 Poraba časa 

APČ 

Prikaz strukture porabe časa Vprašalnik: sodelovanje v 

raziskavi, datum rojstva, spol, 

ime in priimek, naslov do ravni 
MID hišne številke vključno s 

številko stanovanja, razmerje do 

izbrane osebe, vključenost v 

Izbrane osebe in člani 

njihovega gospodinjstva – v 

letu 2019. Administrativni 
viri: FURS (Dohodnina), 

MNZ (CRP), MDDSZ 

(Prejemniki pravic iz 

Obvezno za admin. 

vire; prostovoljno za 

gospodinjstva 

Tekoče leto 2019 
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izobraževanje, status aktivnosti, 

zaposlitveni status, poklic, 
delovno mesto, dejavnost, pot v 

šolo/službo, zdravstveno stanje, 

dolgotrajna bolezen, oviranost 
zaradi zdravstvenih težav, 

splošno zadovoljstvo z življenjem 

in prostim časom, podatki o 
stanovanjskih razmerah, 

lastnostih in lastništvu 

stanovanja, razpoložljivost trajnih 

potrošnih dobrin, mesečni neto 

dohodek gospodinjstva, poraba 
časa po aktivnostih. Podatki iz 

administrativnih / lastnih virov: 

EMŠO, EMŠO staršev, naslov do 
ravni MID hišne številke 

vključno s številko stanovanja, 

višina razpoložljivih sredstev 
(dohodkov) po virih: iz 

zaposlitve, samozaposlitve, 

pokojnine, socialni in družinski 
prejemki, prejemki za 

brezposelnost, štipendije, dohodki 

iz premoženja in kapitala, 
izobrazba, dejavnost, poklic, 

državljanstvo, država rojstva, 

zakonski stan, stopnja 
urbanizacije.  

naslova starševskega varstva 

in nadomestil, socialnega 
varstva in družinskih 

prejemkov, štipendije), 

ZRSZ (Nadomestilo za 
brezposelnost), ZPIZ 

(prejemniki pokojnin). 

Lastni viri SURS: DEM-
PREB/ČL, SEL-SOC, DAK. 

                  

  R07 Izobraževanje             

SURS R.07.01 Satelitski računi za 
izobraževanje 

Zagotavljanje celovite 
informacije o prispevku 

izobraževalnega sektorja k 

nacionalni ekonomiji (set računov 

in tabel, ocena ključnih makro 

ekonomskih kazalnikov). 

Administrativne evidence 
relevantnih resornih institucij, 

statistična raziskovanja, zaključni 

računi in bilance gospodarskih 

družb ter organizacij, podatki 

davčnih služb o poslovanju 

fizičnih oseb, davčne evidence, 
finančna statistika, plačilna 

bilanca. 

Administrativni viri: MIZŠ, 
MF, MDDSZ, MZI idr. 

ministrstva, ACS, CPI, PI, 

CMEPIUS , AJPES, BS, 

FURS. Lastni viri SURS. 

Obvezno Predprejšnje leto 2021 

                  

  R08 Kultura             

SURS R.08.01 Satelitski računi za kulturo Zagotavljanje celovite 

informacije o prispevku 

kulturnega in kreativnega sektorja 

Administrativne evidence 

relevantnih resornih institucij, 

statistična raziskovanja, zaključni 

Administrativni viri: MK, 

MF, MIZŠ, JSKD, NUK, 

SFC, JAK, AKOS, AJPES, 

Obvezno 2016-2018 2020 
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k nacionalni ekonomiji (set 

računov in tabel, ocena ključnih 
makro ekonomskih kazalnikov).  

računi in bilance gospodarskih 

družb ter organizacij, podatki 
davčnih služb o poslovanju 

fizičnih oseb, davčne evidence, 

finančna statistika, plačilna 
bilanca. 

BS, FURS. Lastni viri 

SURS.  

                  

  R09 Zdravje in socialna varnost             

NIJZ R.09.01 Neenakosti v zdravju Prikaz neenakosti v zdravju glede 
na različne sociodemografske 

značilnosti, socioekonomske 

kazalnike in teritorialni vidik. 

Podatki o zdravstvenem stanju in 
determinantah zdravja po 

različnih sociodemografskih in 

socioekonomskih značilnostih 
prebivalcev: EMŠO, stopnja 

dosežene izobrazbe, aktivnost, 

dejavnost zaposlitve, država 
prvega prebivališča, poklic, bruto 

dohodek na člana gospodinjstva, 

zakonski stan, teritorij, tip 
družine, velikost gospodinjstva, 

EMŠO staršev, HS MID 

običajnega prebivališča. Podatki 
o zdravju, zdravstvenem stanju in 

uporabi zdravstvenega sistema: 
absentizem (trajanje in vzrok), 

hospitalizacija (trajanje, glavna in 

spremljajoče diagnoze, opravljene 
storitve), umrljivost (starost v 

času smrti, glavni vzrok smrti, 

zunanji vzrok smrti), perinatalni 
podatki (število otrok, način 

poroda, spremstvo očeta), podatki 

o presejanosti v programu SVIT 
(vključitev osebe, izid 

presejanja), podatki o izdanih 

zdravilih (ATC koda zdravila, 

količina, leto izdaje zdravila). 

SURS (DEM-PREB/ČL, 
SEL-SOC), do 30. 6. Lastni 

viri NIJZ (zbirka podatkov o 

umrlih osebah, zbirka 
podatkov o hospitalizacijah, 

zbirka podatkov o 

zunajbolnišničnih 
obravnavah, zbirka podatkov 

o absentizmu, zbirka 

podatkov o izdanih 
zdravilih). 

Obvezno Prejšnje leto in 
predpreteklo leto za 

dohodek 

2020 

NIJZ R.09.02 Spremljanje obvladovanja 
sladkorne bolezni 

Zagotavljanje kazalnikov 
sladkorne bolezni , 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 

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, št. 

zdravnika, datum izdaje zdravila 
ali med.teh. pripom., ident. 

zdravila, količina in vrednost 

izdanih zdravil na recept, enota 

ZZZS (zbirka podatkov o 
izdanih zdravilih na recept in 

zbirka podatkov o 

medicinskih pripomočkih), 
do 28. 2. in 31. 8. Slovensko 

nefrološko društvo (podatki 

o dializnem zdravljenju 
zaradi diabetične ledvične 

bolezni), Slovenija 

transplant (podatki o 

Obvezno Prejšnje leto 2019 
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zajema podatkov za izračun 

bremena bolezni. 

mere. Pacienti na dializnem 

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

stal. in zač. bival., šol. izob., tip 

dialize, trajanje slad. bolezni, leto 
nastopa slad. bolezni, leto nastopa 

kronične ledvične odpovedi, leto 

prehoda na dializo, leto 
transplantacije. Prejemniki ledvic: 

EMŠO, št. zdrav. zavarov., obč. 

stal. in zač. bival., šol. izob, 

glavna in spremljajoča diagnoza, 

zaplet, datum operacije in 
zaključka epizode. Hospitalizirani 

pacienti zaradi žilnih postopkov 

in amputacij pri sl. bol.: EMŠO, 
št. zdr. zavar., spol, mesec in leto 

roj., obč. stal. in zač biv., regija 

biv., izob., ident. izvajalca, vrsta 
in tip obravnave, vrsta zdrav. 

dejavnosti, premestitev iz, stanje 

/napotitev, glavna in dodatne 
diagnoze, kode postopkov KTDP, 

koda SPP, vrednost SPP uteži, 

datum operacije, začetka in 
zaključka epizode in bolnišnične 

obravnave. 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. 

transplantacijah zaradi 

diabetične ledvične bolezni), 
ZPIZ (podatki o invalidskem 

upokojevanju zaradi 

sladkorne bolezni), SURS 
(DEM-PREB/ČL, SEL-

SOC), do 30. 3. in 31. 8. 

Lastni viri NIJZ (zbirka 
podatkov o umrlih osebah, 

zbirka podatkov o 

hospitalizacijah, zbirka 

podatkov o 

zunajbolnišničnih 
obravnavah, zbirka podatkov 

o absentizmu, zbirka 

podatkov o izdanih 
zdravilih). 

NIJZ R.09.03 Spremljanje Državnega 

programa presejanja in 

zgodnjega odkrivanja raka 
na debelem črevesu in danki 

(Program Svit) 

Analiza zdravstvenega stanja 

ciljne populacije in ocena 

učinkov programa: doseganje 
ciljne populacije, kakovost 

presejanja in vseh izvedenih 

postopkov, odkrite patologije, 
vrednotenje učinka programa. 

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, datum preiskave, vrsta 

SURS (DEM-PREB/ČL, 

SEL-SOC), 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 tekočega leta.  

Obvezno Tekoče leto 2020 
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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 

zdravljenja, TNM stadij raka, 
lokacija tumorja, histološki tip 

tumorja, intervalni raki (datum 

diagnoze, diagnoza bolezni, TNM 
stadij, histološki tip, lokacija 

tumorja). 

NIJZ R.09.04 Kohortna študija 

zdravstvenega stanja 

prebivalcev glede na 
okoljska tveganja 

Prikaz zdravstvenega stanja in 

zdravstvenega varstva 

prebivalcev Slovenije glede na 
okoljska tveganja. Validacijska 

študija – primerjava anketnih in 

administrativnih virov podatkov.  

Podatki o osebi (EMŠO, spol, 

starost, zak. stan, izobrazba, 

poklic, del. aktivnost, 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, 

Lastni viri NIJZ (zbirka 

podatkov o hospitalizacijah, 

zbirka podatkov o 
zunajbolnišničnih 

obravnavah, zbirka podatkov 

o absentizmu, zbirka 
podatkov o izdanih 

zdravilih). 

Obvezno 2014-2018 2020 
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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. 

NIJZ R.09.05 Ocena problematične 

uporabe drog 

Ocena pojava problematične 

uporabe drog, spremljanje pojava 
v okolju, ocena potreb za različne 

ciljne skupine. 

Podatki o osebi (ime in priimek, 

SOUNDEX, STIGMA šifra, 
datum rojstva, EMŠO, spol, 

državljanstvo, vrste uporabljenih 

drog, način uporabe drog, vrsta 
stika, vključenost v druge 

programe, obravnave, podatki o 

zdravljenju v CPZOPD (NIJZ 
14), podatki o izdanih zdravilih 

(NIJZ 64), podatki o bolnišničnih 
obravnavah (NIJZ 8) in 

zunajbolnišničnih obravnavah 

(NIJZ 2), podatki o umrlih osebah 
(NIJZ 46)). 

Programi zmanjševanja 

škode (nizkopražni 
programi): podatki o 

frekvenci in vrsti stika 

uporabnikov drog, vrsta 
stika, uporaba drog, do 30.6. 

Lastni viri NIJZ (zbirka 

podatkov o umrlih osebah, 
zbirka podatkov o 

zdravljenih uživalcih drog). 

Obvezno 2013-2017 2019 

NIJZ R.09.06 Kazalniki na področju okolja 

in zdravja 

Razvoj in nadgradnja sistema 

kazalnikov okolje-zdravje.  

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.  

ARSO, MOP, SURS (DEM-

PREB/ČL, SEL-SOC - 
sociodemografski podatki, 

vezani na določeno 

geografsko lokacijo), UKC - 
Onkološki inštitut (Register 

raka RS), po dogovoru. 
Lastni viri NIJZ (zbirka 

podatkov o umrlih osebah). 

Obvezno 2002-2017 2019 

NIJZ R.09.07 Kazalniki zdravstvenega 
varstva otrok in 

mladostnikov 

Razvoj, nadgradnja in 
zagotavljanje kazalnikov 

zdravstvenega varstva otrok in 

mladostnikov obravnav 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 

ZZZS, ZZS, SURS, 
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 (Register izvajalcev in 

zdravstvenih delavcev v 

zdravstveni dejavnosti). 

Obvezno Prejšnje leto. 
Fakulteta za šport; 

šolsko leto 2017/18 

2019 
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količnikov po izbranem 

zdravniku. Podatki o številu 
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. 

NIJZ R.09.08 Spremljanje 
zunajbolnišničnih obravnav 

eSZBO 

Vsebinska nadgradnja in uvedba 
enotnega sistema za spremljanje 

zunajbolnišničnih obravnav, ki 

zagotavlja zdravstvene podatke 
na ravni posameznega stika 

pacienta z izvajalcem zdravstvene 

dejavnosti. 

Podatki o pacientu (EMŠO, ZZZS 
številka, spol, datum rojstva, 

država stalnega prebivališča, 

občina običajnega prebivališča); 
podatki vezani na obravnavo 

(datum stika, ura prihoda), 

podatki o nosilcu stika (oznaka 
izvajalca, šifra lokacije, VZD); 

podatki o diagnozah in vrsti 

storitev (diagnoze, opravljene 
storitve in postopki), podatki o 

izdanih/prejetih listinah, tipu 
dogodka ter vsebinskem 

področju, podatki o meritvah, 

izvidih preiskav in zdravstvenem 
stanju pacienta. 

Izbrani izvajalci zdravstvene 
dejavnosti za pilotno 

testiranje do 30. 6. 

Prostovoljno Tekoče leto 2020 

NIJZ R.09.09 Ustno zdravje prebivalcev 

Slovenije 

Zagotavljanje ključnih podatkov 

o ustnem zdravju prebivalstva 
(ločeno za otroke 0-18 let in 

ločeno za odraslo populacijo 19-

84 let) ter o uporabi 
zobozdravstvenih storitev. 

SURS - Podatki o anketirancu 

(EMŠO, ime in priimek, v 
primeru otroka (0-18 let) tudi ime 

in priimek ter EMŠO matere, 

spol, starost, naslov (ulica s hišno 
številko, poštna številka, ime 

pošte, številka stanovanja, šifra 
naselja, ime naselja, šifra 

anketnega okoliša, ime anketnega 

okoliša, šifra mestne četrti, ime 
mestne četrti, šifra občine, ime 

občine, šifra statistične regije, 

ime statistične regije), velikost 
naselja, stopnja urbanizacije, utež 

verjetnosti izbora, stratum, 

verjetnost izbora osebe, tel. št., 
zakonski stan, izobrazba, poklic, 

delovna aktivnost, dejavnost 

zaposlitve, dohodki, 
državljanstvo, država rojstva 

SURS (vzorčni okvirji in 

adresarji za anketiranje oseb 
in gospodinjstev-dva vzorca 

prebivalcev glede na 

definicijo v anketi), do 
15.1.2019. SURS (DEM-

PREB/ČL, SEL-SOC), 
izbrana oseba, stara 0-18 let 

(vključno s podatki o njegovi 

materi); izbrana oseba, stara 
19-84 let. Podatke 

posredujejo izbrane osebe 

oz. v primeru ankete otrok, 
njihove matere; vsi do 

30.4.2019.  

Obvezno za SURS, 

prostovoljno za 
izbrane osebe. 

Zadnjih 12 mesecev 

pred dnevom 
anketiranja. 

2020 
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osebe, matere in očeta), podatki o 

gospodinjstvu (število članov 
gospodinjstva, tip gospodinjstva, 

število članov gospodinjstva po 

starostnih skupinah, dohodek 
gospodinjstva); vprašalnik (socio-

demografski podatki o osebi, v 

primeru otrok o materi – spol, 
starost, izobrazba, delovna 

aktivnost, sodelovanje, podatki o 

zdravstvenem stanju zob in ustne 

votline, kajenju in uživanju 

alkohola, življenjskem slogu v 
povezavi z ustnim zdravjem ter 

uporabo zdravstvenih storitev).  

                  

  R15 Energetika             

SURS R.15.01 Raba energije v industriji po 
namenih 

Prikaz podatkov o porabi 
posameznih energentov po 

namenih rabe v kmetijstvu, 

rudarstvu, predelovalnih 
dejavnostih, oskrbi z električno 

energijo, oskrbi z vodo ter 
gradbeništvu. 

Raba električne in toplotne 
energije, goriv in izbranih naftnih 

proizvodov, razdeljenih po 

namenih porabe. 

Izbrani poslovni subjekti od 
A do F po SKD 2008, do 

10.3. Lastni viri SURS. 

Obvezno Prejšnje leto 2020 

                  

  R18 Finančno posredništvo             

BS R.18.01 Finančno posredništvo 

nedenarnih finančnih 
posrednikov 

Zagotavljanje podatkov o 

finančnem posredništvu 
nedenarnih finančnih 

posrednikov. 

Podatki iz bilance stanja drugih 

(nedenarnih) finančnih 
posrednikov (OFI) iz 

institucionalnih sektorjev S.123, 

S.124 in S.125. 

Lastni viri BS. n.s. Četrtletje 2019 

BS R.18.02 Statistika vrednostnih 

papirjev 

Zagotavljaje podatkov o 

vrednostnih papirjih. 

Podatki o izdajateljih, imetjih in 

trgovanju z vrednostnimi papirji. 

KDD, lastni viri BS.  Obvezno Mesec 2019 

                  

  R19 Turizem             

SURS R.19.01 Tuji turisti 

TU-TURISTI 

Testiranje novega načina zbiranja 

podatkov o tujih turistih v 
Republiki Sloveniji.  

Podatki o značilnostih prihoda in 

bivanja tujega turista v Sloveniji 
(glavni razlog, način organizacije 

potovanja, čas odločitve, vir 

informacij o Sloveniji); izdatki, ki 
so jih imeli za potovanje v 

Naključno izbrani tuji turisti 

v izbranih nastanitvenih 
obratih. Lastni viri SURS: 

TU/M (podatki o 

nastanitvenih obratih in 
številu gostov). 

Prostovoljno za tuje 

turiste.  

julij–avgust 2019 2020 
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Slovenijo in med bivanjem v 

Sloveniji (tudi struktura 
potrošnje); ocena bivanja v 

Sloveniji. Sociodemografske 

značilnosti tujih turistov (spol, 
starost, država prebivališča, status 

aktivnosti). 

SURS R.19.02 Tuji potniki 

TU-POTNIKI 

Testiranje novega načina zbiranja 

podatkov o tujih potnikih v 

Republiki Sloveniji. 

Vprašalnik Tuji potniki: podatki o 

značilnostih prihoda tujega 

potnika (po državah prebivališča) 

v Sloveniji (glavni razlog, način 

prihoda); izdatki, ki so jih imeli 

med bivanjem v Sloveniji (tudi 
struktura potrošnje), uporaba 

mobilnega telefona v Sloveniji. 

Administrativni viri: podatki 
števcev prometa (šifra mejnega 

prehoda, datum, ura, podatki o 

številu vozil – izstop in vstop v 
Slovenijo), podatki transakcij 

bančnih kartic nerezidentov, 

podatki mobilnih operaterjev, ki 
zagotavljajo javna 

komunikacijska omrežja in/ali 
izvajajo javne komunikacijske 

storitve (anonimizirani in 

agregirani podatki o mobilnih 
klicih, prejetih/poslanih SMS-ih 

ter trajanju podatkovnih sej tujih 

potnikov, turistov in izletnikov).  

Naključno izbrani tuji 

potniki. Administrativni viri: 

MZI – DRSI (podatki 

števcev prometa – do konca 

tekočega meseca za pretekli 

mesec), Banka Slovenije 
(podatki transakcij bančnih 

kartic nerezidentov) – do 30. 

6. 2020, AKOS (podatki 
mobilnih operaterjev, ki 

zagotavljajo javna 

komunikacijska omrežja 
in/ali izvajajo javne 

komunikacijske storitve) – 

do 30. 6. 2020. Lastni viri 
SURS: TR-MEJ/M. 

Prostovoljno za tuje 

potnike, obvezno za 

administrativne in 

sekundarne vire. 

julij–avgust 2019 2020 

                  

  R20 Transport in komunikacije             

SURS R.20.01 Intermodalni transport 

TR-IMT 

Spremljanje obsega 

intermodalnega transporta v 

cestnem, železniškem in 

pomorskem prevozu ter prometu. 

Podatki o intermodalnem 

transportu, prevozu po železnici, 

cestah in morju – glede na vrsto 

in velikost transportne enote, 

prevožen tovor (tone, tonski 
kilometri). 

Intermodalni logistični 

terminali, poslovni subjekti, 

ki izvajajo cestni, železniški 

in pomorski prevoz ter 

promet blaga – do 30. 4. 
2019. Administrativna vira: 

MZI (MRVL) – do 10. v 

mesecu za prejšnji mesec, 
MZI (podatki o 

kombiniranem prevozu) – do 

30. 4. 2019. Lastni viri 
SURS: TR-PRI/M, TR-

POM/M, TR-ZRA/M, TR-

ZRA/L, TR-LET/M, TR-

Obvezno Predprejšnje leto 2020 
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LET/L, TR-CES-B/T, TR-

ŽEL/ČL, TR-ŽEL/L. 

                  

  R21 Kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo 

            

SURS R.21.01 Popis kmetijstva 2020 

POPIS-KME 

Priprava na Popis kmetijstva 

2020. Pregled administrativnih 

virov podatkov ter določitev 

morebitnih drugih virov podatkov 

za izvedbo delno registrskega 

popisa kmetijstva 2020. 

Podatki o kmetijskih 

gospodarstvih v Republiki 

Sloveniji. Osebni podatki: 

podatki o nosilcu kmetijskega 

gospodarstva in družinskih članih 

(podatki o spolu, starosti, 
zaposlitvenem statusu, izobrazbi 

in drugih poklicnih 

usposabljanjih, trajanju statusa 
nosilca kmetijskega gospodarstva, 

sorodstvenem razmerju do nosilca 

kmetijskega gospodarstva (za 
družinske člane), o dopolnilnih 

dejavnostih, pridobitvi sredstev 

za razvoj podeželja, EMŠO, 
davčna številka, ime in priimek, 

naslov, KMG-MID identifikator 

kmetijskega gospodarstva). 
Podatki o parcelah in stavbah (ID 

parcele/stavbe, površina, raba in 

podatki o lastništvu: EMŠO 
lastnika/solastnika ali MŠ 

podjetja, lastniški deleži). 

Administrativni viri: MKGP 

(tudi ARSKTRP), GURS 

(RPE, REN, Kataster stavb, 

Zemljiški kataster), MNZ 

(CRP), AJPES (PRS), ZGS 

(sestojna karta). Roki so v 
letu časovno različni. Lastni 

viri SURS: Registrski popis 

2018, POPIS-KME, KME-
JUNSTRK, SRDAP, ANP, 

SEL-SOC, DAK, DEM-

PREB/ČL, SREN. 

Obvezno n.s. December 2019 

SURS R.21.02 Bilanci za glavne vrste žit in 

oljnice 

Dopolnitev metodologije bilanc 

za glavne vrste žit in priprava 

nove metodologije bilance za 
oljnice, skladno z novimi 

Eurostatovimi metodološkim 

priporočili.  

Podatki o proizvodnji, potrošnji, 

stopnji samooskrbe in potrošnji 

na prebivalca.  

Administrativni vir: KIS do 

25.11. 

Prostovoljno Prejšnje leto 

(koledarsko). 

2020 

                  

  R22 Okolje             

SURS R.22.01 Vodni računi 

VOD-RAČ 

Vzpostavitev sistema vodnih 

računov za Slovenijo, skladno z 
mednarodnimi priporočili. 

Podatki fizičnih pretokov vode 

med okoljem in gospodarstvom 
ter znotraj gospodarstva. 

Administrativni viri: ARSO, 

Direkcija za vode do 30. 06. 
Lastni viri SURS. 

n.s. n.s. 2020 

SURS R.22.02 Uvoz in izvoz odpadkov Prikaz vrst in količin v Slovenijo 
uvoženih odpadkov in iz 

Slovenije izvoženih odpadkov.  

Podatki o uvozu odpadkov v 
Slovenijo in izvozu odpadkov iz 

Slovenije, razdeljeni po vrstah 

odpadkov in državi izvora (uvoz) 

Administrativni viri: IRSOP, 
ARSO, do 31. 5. 

Obvezno Prejšnje leto 2020 
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oz. državi prevzema (izvoz). 

  


