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  R03 Cene             

SURS R.03.01 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 2020 

                  

  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 
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 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 
ISPAP: šifra proračunskega 

uporabnika (Z350), davčna 

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

številka dela poslovnega subjekta 

Administrativni viri: MNZ 

(CRP) mesečno, 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. Statistični viri: 

ZAP/M, ZAP-RFO, DAK, 

SPRS. 

Obvezno Mesec, 2009-2019 2022 
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(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, ime in 
priimek, datum rojstva, naslov do 

ravni MID številke, vključno s 

številko stanovanja, starost, spol, 
izobrazba, državljanstvo, prvo 

prebivališče, status aktivnosti, 

poklic, dejavnost, velikost in tip 
gospodinjstva) in njenih 

stanovanjskih pogojih, podatki o 

dohodkih, potrošnji, lastništvu in 
vrednosti nepremičnin in vozil, 

finančnem premoženju. 

Administrativni viri: MNZ 
(CRP), GURS (REN, ZVN), 

MZI (MRVL – Register 

vozil in prometnih listin). 
Statistični viri: HFCS - 

Raziskava o finančnih 

sredstvih in porabi 
gospodinjstev, EU-SILC, 

APG, DEM-PREB/ČL, SEL-

SOC, REGISTRSKI POPIS. 

n.s. 2012-2018 2020 

                  

  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, davčne 

evidence, finančna statistika, 
bilance javnega financiranja, 

bilance posebnega dela proračuna 

RS in občin ter drugi 
javnofinančni podatki. 

Administrativni viri: MIZŠ, 

MF, MDDSZ, MZI idr. 

ministrstva, ACS, CPI, PI, 
CMEPIUS , AJPES, BS, 

FURS, ZZZS, UJP, ZPIZ. 

Statistični viri. 

Obvezno Predprejšnje leto 2021 

                  

  R08 Kultura             

SURS R.08.01 Satelitski računi za kulturo Zagotavljanje celovite 
informacije o prispevku 

kulturnega 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 

Administrativni viri: MK, 
MF, MIZŠ, JSKD, NUK, 

SFC, JAK, AKOS, AJPES, 

BS, FURS. Statistični viri.  

Obvezno 2016-2018 2020 
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bilanca. 

                  

  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. 

EMŠO, spol, starost, stopnja 

dosežene izobrazbe, aktivnost, 

dejavnost zaposlitve, država 
prvega prebivališča, 

državljanstvo, poklic, stopnja 

urbanizacije bruto dohodek na 
člana gospodinjstva, zakonski 

stan, regija prebivališča, tip 

družine, velikost gospodinjstva, 
doseganje praga revščine, 

kvintilni razred gospodinjstva, 

število elementov, za katere je 
gospodinjstvo prikrajšano, 

podatki o splošnem zdravstvenem 

stanju, obsegu dolgotrajnih 
zdravstvenih težav in oviranosti 

pri vsakodnevnih aktivnostih 

zaradi zdravstvenih težav, podatki 
o stiku zdravstveno in 

zobozdravstveno službo, podatki 
o blaginji, podatki o bolniški 

odsotnosti, državljanstvo in leto 

priselitve, Medgeneracijski 
prenos prikrajšanosti, lastnosti 

stavbe in stanovanja, finančni 

položaj gospodinjstva, EMŠO 
staršev, HS MID običajnega 

prebivališča, respondent, ki je 

odgovarjal v imenu izbrane 
osebe. 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, 

Administrativni viri: MNZ 

(CRP) do 30.6. Statistični 

viri: DEM-PREB/ČL, SEL-
SOC,EU-SILC, UMRLI, 

SBO, SZBO, 

ABSENTIZEM, 
ZDRAVILA, SVIT, EHIS.  

Obvezno Prejšnje leto in 

predpreteklo leto za 

dohodek 

2021 
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količina, leto izdaje zdravila).  

NIJZ R.09.02 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.  

EMŠO, spol, starost, zak. stan, 

izobrazba, poklic, del. aktivnost, 

dejavnost zaposlitve, dohodki, 
država rojstva osebe, matere in 

očeta, člani gospodinjstva, 

podatki o 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. 

Administrativni viri. 

MNZ(CRP) do 30.9. 

Statistični viri: DEM-
PREB/ČL, SEL-SOC, 

UMRLI, SBO, SZBO, 

ABSENTIZEM, 
ZDRAVILA, SVIT, EHIS.  

Obvezno 2014-2019 2020 

NIJZ R.09.03 Ocena problematične 

uporabe drog 

Ocena pojava problematične 

uporabe drog, spremljanje pojava 

v okolju, ocena potreb za različne 
ciljne skupine. 

EMŠO, ime in priimek, 

SOUNDEX, STIGMA šifra, spol, 

državljanstvo, vrste uporabljenih 
drog, način uporabe drog, vrsta 

stika, vključenost v druge 

programe, obravnave, podatki o 
zdravljenju v CPZOPD, Podatki o 

izdanih zdravilih, podatki o 

bolnišničnih obravnavah in 
zunajbolnišničnih obravnavah, 

datum smrti, osnovni in zunanji 
vzrok smrti.  

Administrativni viri: 

Programi zmanjševanja 

škode (nizkopražni 
programi): podatki o 

frekvenci in vrsti stika 

uporabnikov drog, vrsta 
stika, uporaba drog, NIJZ 

14, MNZ (CRP) do 30.6. 

Statistični viri: UMRLI, 
RECEPTI, SZBO, SBO.  

Obvezno 2013-2018 2020 

NIJZ R.09.04 Zdravstveno varstvo 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 

količnikov po izbranem 

Administrativni viri: ZZZS, 

ZZS, MDDZS, MIZŠ, 
Fakulteta za šport UL 

(športnovzgojni kartoni), 

Inštitut RS za socialno 
varstvo, MF (kazalniki 

razvitosti občin), NIJZ (NIJZ 

16), do 31. 8.  

Obvezno Prejšnje leto. 

Fakulteta za šport; 
šolsko leto 2018/19 

2020 
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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. 

                  

  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. 

Statistični viri. n.s. Četrtletje 2020 

BS R.18.02 Vrednostni papirji Zagotavljaje podatkov o 

vrednostnih papirjih. 

Podatki o izdajateljih, imetjih in 

trgovanju z vrednostnimi papirji. 

Administrativni viri: KDD 

do petega dne v naslednjem 
mesecu. Statistični viri. 

Obvezno Mesec 2020 

                  

  R19 Turizem             

SURS R.19.01 Tuji turisti 
TU-TURISTI 

Analiza novih podatkovnih virov 
za prikaz osnovnih podatkov o 

tujih turistih v Republiki 

Sloveniji ter njihovih izdatkih.  

Anonimizirani in agregirani 
podatki o mobilnih klicih, 

prejetih/poslanih SMS-ih ter 

trajanju podatkovnih sej tujih 
potnikov, turistov in izletnikov). 

Podatki transakcij bančnih kartic 

nerezidentov (število in vrednost 
plačil nerezidentov v Republiki 

Sloveniji).  

Administrativni vir: AKOS 
(podatki mobilnih 

operaterjev, ki zagotavljajo 

javna komunikacijska 
omrežja in/ali izvajajo javne 

komunikacijske storitve – 2 

meseca po referenčnem 
mesecu). Statistični vir: 

statistika plačil. 

Obvezno za 
administrativni vir.  

2019, 2020 2021 

SURS R.19.02 Tuji potniki 

TU-POTNIKI 

Analiza novih podatkovnih virov 

za prikaz osnovnih podatkov o 

tujih potnikih v Republiki 
Sloveniji ter njihovih izdatkih.  

Podatki o prometu vozil iz 

avtomatskega štetja prometa 

(števno mesto, datum štetja 
časovni interval štetja, vrsta 

vozila glede na vstop/izstop); 

anonimizirani in agregirani 
podatki o mobilnih klicih, 

prejetih/poslanih SMS-ih ter 

trajanju podatkovnih sej tujih 
potnikov, turistov in izletnikov. 

Podatki transakcij bančnih kartic 

Administrativna vira: MZI 

(DRSI) (podatki števcev 

prometa) – 1 mesec po 
referenčnem mesecu); 

AKOS (podatki mobilnih 

operaterjev, ki zagotavljajo 
javna komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo javne 

komunikacijske storitve – 2 
meseca po referenčnem 

mesecu). Statistična vira: 

Obvezno za 

administrativna vira. 

Leto 2019 in 2020. 2021 
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nerezidentov (število in vrednost 

plačil nerezidentov v Republiki 
Sloveniji), število potniških vozil 

po vrstah in število potnikov 

preko cestnih mejnih prehodov na 
meji s Hrvaško.  

statistika plačil, TR-MEJ/M. 

                  

  R20 Transport in komunikacije             

SURS R.20.01 Dnevna mobilnost potnikov 
TR-MOB 

Razvoj, nadgradnja in 
zagotavljanje podatkov o dnevni 

mobilnosti prebivalstva (starega 

15–84 let) v Sloveniji.  

Dnevna mobilnost potnikov 
(pilot) (TR-MOB): podatki o 

poteh po namenu, trajanju, 

razdalji, vrsti uporabljenih 
prevoznih sredstev ter o točki 

kraja začetka in točki kraja konca 

poti ali dela poti. Podatki o 
osebnem vozilu: podatki o vrsti 

goriva in številu oseb v vozilu na 

opisani poti. Podatki o pogostosti 
in razlogih za uporabo oz. 

neuporabo javnih prevoznih 

sredstev. Uporaba prevoznih 
sredstev na električni pogon. 

Sestava gospodinjstva in starost 
članov gospodinjstva izbrane 

osebe. Sodelovanje v 

raziskovanju. Statistični vir: 
EMŠO, naslov do ravni MID 

hišne številke, rojstni datum, spol, 

stopnja izobrazbe, status 
aktivnosti, višina razpoložljivih 

sredstev (dohodkov). 

Izbrani prebivalci Slovenije, 
stari 15–84 let (izbrani 

mesec v 2020). Statistični 

viri: DEM-PREB/ČL, SEL-
SOC, RAVEN-DOH. 

Prostovoljno Mesec 2020 

                  

  R21 Kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo 

            

SURS R.21.01 Bilanci za izbrane vrste žit in 

oljnice 

Dopolnitev metodologije bilanc 

za izbrane 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 Predprejšnje leto 18.6.2020 

                  

  R22 Okolje             
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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. 6. 
Statistični viri. 

n.s. n.s. 2020 

SURS R.22.02 Uvoz in izvoz odpadkov ter 
sekundarnih surovin 

Prikaz vrst in količin v Slovenijo 
uvoženih in iz Slovenije 

izvoženih odpadkov ter 

sekundarnih surovin.  

Podatki o uvozu in izvozu 
odpadkov ter sekundarnih 

surovin, razdeljeni po vrstah in 

državi izvora (uvoz) oz. državi 
oddaje (izvoz). 

Administrativni viri: IRSOP, 
ARSO (baza IS-Odpadki), 

do 31. 5. Statistični viri. 

Obvezno Prejšnje leto 2021 

  


