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izvajalec 
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raziskovanja  
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podatke in do kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  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 Merjenje blaginje 
v Sloveniji 

Kazalniki za merjenje 
blaginje v Sloveniji 

bodo razvrščeni v tri 

skupine: Materialna 

blaginja-osebni 

standard prebivalstva, 

Družbena blaginja in 
Okoljska blaginja. Pri 

pripravi nabora 

kazalnikov bo 
uporabljen 

konceptualni okvir, ki 

ga je razvila strokovna 
skupina 

UNECE/Eurostat/OEC

D in delovno gradivo 
UMAR.  

S kazalniki za merjenje 
blaginje bo možno 

trende gibanja blaginje 

spremljati in bodo 

podpora za pripravo 

ustreznih politik na 

različnih področjih. 

Dopolnitev časovnih 
vrst. Objava 

rezultatov. 

UMAR, 
IVZ, ARSO 

Lastni viri 
sodelujočih 

ustanov. 

n.s. Različno 
razpoložljive 

časovne vrste 

podatkov. 

2014 2014 Partnersko 
sodelovanje 

SURS R1.1.01.01.02 Kazalniki zelene 
rasti 

Zelena rast pomeni, da 
gospodarska rast, 

ustvarjanje novih 

delovnih mest, 
zmanjšanje revščine 

nimajo negativnih 

vplivov na okolje. 
Zelena rast je način 

kako dolgoročno doseči 

trajnostni razvoj. Pri 
oblikovanju nabora 

bodo upoštevane 

mednarodne izkušnje 
na tem področju.  

Kazalniki zelene rasti 
kažejo ali se razvoj 

odvija v skladu z načeli 

trajnosti in bodo 
podpora pri pripravi 

ustreznih politik na 

različnih področjih.  

Priprava nabora 
kazalnikov zelene rasti 

(ob upoštevanju 

mednarodnih 
izkušenj). Priprava 

časovnih vrst. Objava 

rezultatov.  

ARSO, 
MKO 

Lastni viri SURS-a. n.s. Različno 
razpoložljive 

časovne vrste 

podatkov. 

2014 December 
2015 

Partnersko 
sodelovanje 
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IVZ R1.1.01.01.03 Kazalniki zdravja 

in zdravstvenega 
varstva 

Nabor kazalnikov 

zdravja in 
zdravstvenega varstva. 

Zagotavljanje 

kazalnikov zdravja in 
zdravstvenega varstva 

po metodologiji 

Eurostat in DG Sanco v 
skladu s Programom 

EU za področje 

javnega zdravja 2008-
2013 ter predvidoma 

sprejeto novo 
statistično zakonodajo, 

s poudarkom na 

socialno ekonomskih 
determinantah teh 

podatkov. 

Priprava metodologije, 

zbiranje podatkov in 
izračun kazalnikov. 

Sodelovanje v 

interdisciplinarnih in 
medsektorskih 

delovnih skupinah. 

Usklajevanje z 
Eurostatom in DG 

Sanco. 

SURS, MZ Lastni viri IVZ. 

SURS, Fakulteta za 
šport UL 

(športnovzgojni 

kartoni). 30. 6.  

Obvezno Preteklo leto; 

1991-2013 
(športnovzgoj

ni kartoni) 

Letno 2014 Partnersko 

sodelovanje 

IVZ R1.1.01.01.04 Kazalniki na 
področju okolja in 

zdravja 

Na evidencah temelječ 
informacijski sitem in 

sistem različnih 

kazalnikov okolja in 
zdravja – po skupni 

evropski metodologiji 

(ENHIS/UNIPHE). 

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.  

Osvežitev že izdelanih 
kazalnikov. Priprava 

metodologije za nove 

kazalnike. Zbiranje in 
obdelava podatkov, 

objava rezultatov (22 

osveženih ali 
dopolnjenih 

kazalnikov, 2 na novo 

izdelana).  

IVZ, ARSO Lastni viri IVZ. 
ARSO, MZIP, 

SURS 

(sociodemografski 
podatki, vezani na 

določeno 

geografsko 
lokacijo), UKC - 

Onkološki inštitut 

(Register raka 

Slovenije) Rok: po 

dogovoru z 
institucijami.  

Obvezno 2002-2012 Letno 2014 ZVO-1-UPB1, 
UL RS, št. 

39/2006 in 

70/2008; 
Parmska 

deklaracija; 

OECD 
(Council 

Conclusion on 

the 

Environment 

and Health 
20/12/2007), 

EP resolution 

Mid-term 
review of the 

European 

Environment 
and Health 

Action Plan 

2004-2010 
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  R2 SISTEMI RAČUNOV 

  R2.1 EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ 

  R2.1.01 Nacionalni računi 

  R2.1.01.01 Temeljni agregati - letni podatki 

BS, 
SURS 

R2.1.01.01.01 Uvajanje 
Evropskega 

sistema računov 

2010 

Uvajanje Evropskega 
sistema računov 2010. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov v skladu z 

Evropskim sistemom 

nacionalnih in 

regionalnih računov 
2010. 

Spremljanje 
revizijskega procesa, 

preučevanje 

metodologije, zbiranje 

podatkov, priprava 

novih in spremenjenih 
zbiranj, usklajevanje 

rokovnikov. 

n.s. n.s.  n.s. Pretekla leta 2011-2014 2014 32013R0549 

SURS R2.1.01.01.02 Pokojninske 
obveznosti  

Model za ocenjevanje 
pričakovanih 

pokojninskih izdatkov 

pokojninske sheme 
ZPIZ. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov v skladu z 

Evropskim sistemom 
nacionalnih in 

regionalnih računov 

2010. 

Spremljanje razvoja 
metodologije, 

sodelovanje s 

strokovnjaki, 
oblikovanje 

metodoloških izhodišč. 

n.s. Administrativni viri 
ZPIZ in DURS ter 

sekundarni viri 

podatkov.  

Obvezno 31.12. 2011-2017 2017 32013R0549 

SURS R2.1.01.01.03 Računi za 

raziskave in razvoj 

Kapitalizacija izdatkov 

za raziskave in razvoj. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov v skladu z 

Evropskim sistemom 

nacionalnih in 
regionalnih računov 

2010. 

Spremljanje razvoja 

metodologije, 

sodelovanje s 

strokovnjaki, 

oblikovanje 
metodoloških izhodišč, 

priprava izračunov. 

n.s. BS, lastni viri 

SURS-a.  

Obvezno Pretekla leta 2011-2014 2014 32013R0549 

  R2.1.01.06 Bilance stanj nefinančnih sredstev 

SURS R2.1.01.06.01 Bilance stanj 
nefinančnih 

sredstev 

Stanje vrednosti zalog, 
zemljišč, trajnih 

potrošnih dobrin in 

vrednostnih predmetov. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Razvoj metodologije, 
priprava izračunov. 

n.s. Administrativni 
viri: DURS, 

AJPES, MNZ, 

MZIP, GURS. 
Lastni viri SURS-a. 

n.s. Stanje na 
koncu leta. 

2012-2018 2018 32013R0549 
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  R2.1.03 Satelitski računi 

  R2.1.03.01 Satelitski računi 

SURS R2.1.03.01.01 Sistem računov za 
zdravstvo 

SRZ 

Uvajanje revidirane 
SHA metodologije 

(ang. "A System of 

Health Accounts - SHA 
2011"), ki vključuje 

klasifikacije 

zdravstvenih obravnav, 
zdravstvenih 

dejavnosti, financerjev 

zdravstva in virov 
sredstev, nato zajetje 

dejavnosti v račune, 

pravil obračuna 
transakcij, izvoza in 

uvoza zdravstvenih 

storitev, število 
zavarovancev po 

zavarovalnih podlagah, 

obračun cen 
zdravstvenih storitev 

ter opredelitev 

metodologije obračuna 
izdatkov za zdravstvo 

glede na bolezen, spol 

in starost bolnika.  

Spremljanje 
financiranja in izdatkov 

za zdravstvo z 

ustrezno, popolnejšo in 
mednarodno 

primerljivo metodo za 

potrebe oblikovanja 
zdravstvene politike. 

Izpolnjevanje 

mednarodnih potreb po 
podatkih.  

Opredelitev 
metodologije obračuna 

izdatkov za zdravstvo 

glede na bolezen, spol 
in starost bolnika ter 

obračuna posrednih 

stroškov bolezni. 
Sodelovanje pri 

mednarodnih razvojnih 

projektih in 
delavnicah, povezanih 

z implementacijo SHA 

2011 metodologije.  

SURS, IVZ, 
UMAR, 

ZZZS, MZ 

ZZZS, IVZ, 
izvajalci 

zdravstvenih 

storitev, 
institucionalni 

plačniki 

zdravstvenih 
storitev, Lekarniška 

zbornica, 

Zdravniška 
zbornica, Združenje 

zdravstvenih 

zavodov, številne 
zdravstvene 

zavarovalnice, BS, 

MF, AJPES, MZ, 
MDDSZ, MNZ, 

MO, ZPIZ, DURS 

in drugi dajalci 
podatkov ter lastni 

viri SURS-a. Po 

dogovoru. 

Obvezno n.s. 2014 Rezultati 
bodo del 

rednih 

objav. 

Partnersko 
sodelovanje 

  R2.1.04 Statistika ekonomskih odnosov s tujino 

  R2.1.04.01 Plačilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in obveznosti (stanja)  

BS R2.1.04.01.01 Uvajanje 
metodoloških 

novosti MDS in 

OECD v plačilni 
bilanci ter 

mednarodnih 

naložbah in 
obveznostih 

Uvajanje metodologije 
6. izdaje Priročnika 

MDS za plačilno 

bilanco (BPM6) in 4. 
Izdaje Referenčne 

opredelitve tujih 

neposrednih naložb 
(BD4). 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov v skladu z 

uredbo EU glede 
plačilne bilance, 

mednarodne trgovine s 

storitvami in 
neposrednih tujih 

naložb v zvezi s 

posodobitvijo zahtev za 
podatke in opredelitev. 

Spremljanje 
revizijskega procesa, 

preučevanje 

metodologije, zbiranje 
podatkov, priprava 

novih in spremenjenih 

zbiranj, usklajevanje 
rokovnikov. 

n.s. Lastni viri BS. n.s. Pretekla leta 2012-2014 2014 32012R0555 
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  R2.1.05 Statistika finančnih posrednikov in trgov 

  R2.1.05.01 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 2011-2014 Rezultati 
razvojnega 

raziskovanj

a bodo 
upoštevani 

pri rednih 

raziskova-
njih. 

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 2011-2014 Rezultati 
razvojnega 

raziskovanj

a bodo 
upoštevani 

pri rednih 

raziskova-
njih. 

31998R2533, 
32007O0009 

BS R2.1.05.01.03 Izdajanje plačilnih 
bonov 

Podatki o izdaji 
plačilnih bonov s strani 

trgovskih podjetij.  

Spremljanje izdaj 
bonov; za interne 

potrebe BS.  

Priprava raziskovanja. n.s. Trgovska podjetja 
(populacija in roki 

bodo opredeljeni 

naknadno).  

Obvezno Mesec 2014 Rezultati 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 

raziskova-

njih. 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006 

BS R2.1.05.01.04 Posredno merjene 

storitve 

finančnega 
posredništva 

Postopni izračun 

posredno merjenih 

storitev celotnega 
finančnega sektorja. 

Konsistentna izpolnitev 

uredb. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov. 

n.s. Lastni viri BS, po 

potrebi poslovni 

subjekti v S.12. 

Obvezno Četrtletje 2011-2014 Rezultati 

razvojnega 

raziskovanj
a bodo 

upoštevani 

pri rednih 
raziskova-

njih. 

31998R0448, 

32002R1889 
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  R2.2 OKOLJSKA TRAJNOST 

  R2.2.01 Okoljsko ekonomski računi 

  R2.2.01.01 Okoljsko ekonomski računi 

SURS R2.2.01.01.01 Energetski računi  

PEFA 

Računi fizičnih 

energetskih tokov 
spremljajo energetske 

tokove iz okolja v 

gospodarstvo, znotraj 
gospodarstva v obliki 

ponudbe in porabe 

energije v industriji in 
gospodinjstvih, in 

tokove nazaj v okolje.  

Spremljanje 

energetskih tokov v 
povezavi z 

gospodarskimi 

dejavnostmi 
rezidenčnih enot po 

SKD dejavnostih. 

Nadgradnja 
mednarodno 

primerljive nacionalne 

metodologije. 

Izpopolnitev 

metodologije, prevzem 
in preračun podatkov. 

Preverjanje z 

Eurostatovim IT 
orodjem – PEFA 

builder. Objava 

rezultatov. 

ARSO, 

SURS 

Administrativni vir: 

ARSO Lastni viri 
SURS-a. Oktober. 

Obvezno Predpreteklo 

leto. 

2014 Januar 2015 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R2.2.01.01.02 Računi izdatkov 

za varstvo okolja 
EPEA 

Dopolnitev nacionalne 

metodologije in 
izvajanja okoljskih 

računov EPEA skladno 

z metodologijo 
Eurostata.  

Nadgradnja in 

izpopolnitev računov 
izdatkov za varstvo 

okolja v statističnem 

sistemu. 

Dopolnitev virov 

podatkov in razširitev 
osnovne sheme za 

izdelavo računov 

izdatkov za varstvo 
okolja. 

SURS, 

ARSO, MF, 
MKO, 

CURS 

Administrativni vir: 

ARSO- Junij 2013. 
Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Predpreteklo 

leto 

2014 Januar 2015 Partnersko 

sodelovanje 

SURS R2.2.01.01.03 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). 
Vzajemno 

dopolnjevanje dela z 

drugimi okoljskimi 
računi (EPEA, 

ReMEA).  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in preračun 
podatkov. Izpopolnitev 

metodologije za 
okoljske domene. 

Objava rezultatov.  

n.s. Administrativni 

viri: GZS, ARSO, 
MF, MKO idr. 

Lastni viri SURS-a. 
Marec 2014. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

2014 December 

2014 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS R2.2.01.01.04 Računi izdatkov 
upravljanja 

naravnih virov  

ReMEA 

Računi izdatkov 
upravljanja naravnih 

virov zajemajo 

upravljanje z vodnimi, 
fosilnimi, gozdnimi in 

mineralnimi viri ter z 
biološko 

raznovrstnostjo. 

Spremljanje izdatkov 
rezidenčnih enot, ki se 

ukvarjajo z 

upravljanjem naravnih 
virov po dejavnostih 

SKD in okoljskih 
domenah. 

Proučitev 
administrativnih in 

statističnih virov 

podatkov in 
vzpostavitev 

metodologije za 
okoljsko domeno 

upravljanja z vodami. 

n.s. MF, MKO in lastni 
viri SURS-a. 

December 2013. 

Obvezno 2008-2011 2014 2015 Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R2.2.01.01.05 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.  

Proučitev novih 

administrativnih virov 
podatkov, njihove 

kakovosti in razširitev 

sheme za izdelavo 
nekaj modulov 

združenih okoljsko 

ekonomskih računov 
za gozdove (bilanca 

ogljika, tabele 
ponudbe in porabe lesa 

in lesnih izdelkov). 

SURS, GIS, 

MKO 

Administrativni 

viri: GIS, MKO. 
November tekočega 

leta. Lastni viri 

SURS. 

Prostovoljno Glede na 

razpoložljivost 
podatkov. 

2014 Objava je 

predvidena 
skladno z 

razpoložljiv

ostjo 
podatkov. 

Partnersko 

sodelovanje 

  R2.2.03 Bilance preskrbe 

  R2.2.03.01 Bilance preskrbe 

SURS R2.2.03.01.01 Prehranske bilance  Sklop standardiziranih 

informacij o 

proizvodnji in porabi 
posameznega 

proizvoda (otroška 

hrana, sol, ribe, kvas, 
čaj, kava, ustekleničena 

voda, krma).  

Ugotavljanje stopnje 

samooskrbe oz. 

preskrbe z določenimi 
proizvodi za primer 

izrednih razmer. 

Priprava raziskovanja, 

prevzem in obdelava 

že obstoječih 
statističnih in 

administrativnih virov 

podatkov. 

MO Lastni viri SURS-a 

(statistika 

industrije, zunanje 
trgovine, APG).  

n.s. Preteklo leto 

in leta do 1996  

Na 3 do 4 leta. Objava je 

predvidena 

skladno z 
razpoložljiv

ostjo 

podatkov. 

Sklep Vlade 

RS z dne 16. 

1. 2003 glede 
uveljavljanja 

doktrine 

civilne 
obrambe RS 

  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 Razvoj strukturne 

statistike podjetij 
SSP-R 

Razvoj metodologije za 

spremljanje 
spremenljivk zaposleni 

v ekvivalentu polnega 

delovnega časa in 
delovne ure. 

Zagotavljanje 

mednarodno 
primerljivih podatkov v 

skladu z evropskimi 

standardi o strukturni 
statistiki podjetij.  

Analiziranje podatkov 

in priprava 
metodologije za 

izračun spremenljivk 

zaposleni v 
ekvivalentu polnega 

delovnega časa in 

delovne ure.  

n.s. Lastni viri SURS-a.  n.s. Preteklo leto 2014-2015 2015 32008R0295 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

AJPES R3.1.01.01.02 Strukturni 

vprašalnik 
Poslovnega 

registra Slovenije 

PRS/L 

Podatki o dejanski 

glavni dejavnosti vseh 
poslovnih subjektov, 

vpisanih v PRS, in 

njihovih delov ter o 
drugih pomembnih 

dejavnostih, ki jih 

poslovni subjekti 
dejansko opravljajo. 

Preverjanje v poslovno-

statistične namene za 
pravilno statistično 

izkazovanje glavnih in 

drugih dejavnosti 
poslovnih subjektov. 

AJPES izvede vzorčno 

preverjanje dejavnosti 
na primerih, ki jih 

določita AJPES in 

SURS. Poročilo o 
izvedenem preverjanju 

AJPES pošlje SURS. 

Poslovne subjekte, ki 
so bili vključeni v 

vzorčno preverjanje in 
v PRS nimajo vpisanih 

pravilnih dejavnosti, 

AJPES pozove k 
spremembi v PRS 

vpisanih dejavnosti.  

SURS Podatke sporočajo 

poslovni subjekti, ki 
so vključeni v 

vzorčno 

preverjanje. Prva 
polovica 2014. 

Obvezno Tekoče leto 2014 2014 UL RS, št. 

121-
5175/2006 

  R3.1.02 Kratkoročne poslovne statistike 

  R3.1.02.01 Kratkoročne poslovne statistike 

SURS R3.1.02.01.01 Razvoj 

kratkoročnih 

kazalnikov na 
področju 

industrije, 

gradbeništva, 

trgovine na drobno 

in ostalih storitev 

Spremljanje razvoja 

Uredbe o kratkoročnih 

kazalnikih (STS-R) in 
Uredbe za področje 

poslovnih statistik 

(FRIBS).  

Harmonizacija z 

zahtevami EU. 

Tekoče spremljanje 

dela Eurostata na 

področju STS ter 
prenos razvoja, znanja, 

informacij na SURS. 

Preverjanje kakovosti 

rezultatov in časovnih 

vrst kratkoročnih 

kazalnikov za 
izboljšanje 

zanesljivosti in 

primerljivosti statistike 
kratkoročnih 

kazalnikov. Izpolnitev 

novih zahtev, ki jih 
predvideva FRIBS. 

n.s. n.s.  n.s. n.s. 2013-2016 2014 31998R1165 

SURS R3.1.02.01.02 Indeks storitvenih 
dejavnosti 

Kazalnik kratkoročnih 
sprememb dodane 

vrednosti v storitvenih 

dejavnostih. 

Zagotovitev dodatnih 
informacij za področje 

storitvenih dejavnosti, 

potrebnih za 
kratkoročne analize 

ekonomskega cikla in 

za računanje BDP. 

Spremljanje razvoja 
metodologije za 

izračun indeksa 

storitvenih dejavnosti 
v okviru Eurostata in 

priporočil OECD. 

Izbor ustreznih 
deflatorjev in 

oblikovanje nacionalne 

metodologije. 

n.s. n.s.  n.s. n.s. 2011-2017 2017 oz. v 
skladu z 

zahtevami 

Eurostata. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.1.03 Statistični poslovni register 

  R3.1.03.01 Statistični poslovni register 

SURS R3.1.03.01.01 Razvoj 
statističnega 

poslovnega 

registra 
S_PRS 

Podatki o aktivnih 
pravnih enotah in 

njihovih delih.  

Statistični poslovni 
register je osnova za 

izkazovanje podatkov o 

podjetjih, v 
nadaljevanju pa še 

osnova za vzorčenje, 

naslavljanje 
vprašalnikov in za 

satelitske registre. Z 

dopolnitvami in 
nadgradnjo bo 

omogočenih še več 

funkcionalnosti.  

Priprava IT rešitev in 
postopkov za 

vzpostavitev samega 

registra ter nadaljnji 
razvoj in nadgradnja 

same metodologije. 

n.s. Lastni viri SURS-a. n.s. n.s. 2011 - 2015 2015 32008R0177 

  R3.1.04 Menjava blaga 

  R3.1.04.01 Menjava blaga 

SURS R3.1.04.01.01 Uvajanje 

poenostavljenega 
sistema SIMSTAT 

Preučitev metodološke 

in tehnične 
izvedljivosti prehoda iz 

obstoječega sistema 

Intrastat na 
poenostavljen sistem 

SIMSTAT, s katerim 
naj bi se breme 

statističnega poročanja 

podjetij v primerjavi z 
obstoječim sistemom 

Intrastat bistveno 

zmanjšalo. Razvojni 
projekt koordinira 

Eurostat.  

Nadomestitev sistema 

Intrastat s sistemom 
SIMSTAT, s katerim 

bodo preko izmenjave 

mikropodatkov vse 
države članice EU 

nacionalne podatke o 
prejemih blaga iz držav 

članic EU večinoma 

pridobile iz zrcalnih 
podatkov o odpremah 

blaga drugih držav 

članic EU. 

Opredelitev ključnih 

metodoloških in 
postopkovnih 

(procesnih) vidikov 

prehoda na sistem 
SIMSTAT. Priprava 

pravne podlage za 
SIMSTAT. 

Vzpostavitev tehnične 

(IT) infrastrukture za 
izmenjavo 

mikropodatkov o 

blagovni menjavi med 
državami članicami 

EU. Preučitev 

predvidenih bremen 
statističnega poročanja 

podjetij v sistemu 

SIMSTAT in možnosti 
razbremenitve podjetij, 

analiza vpliva prehoda 

na sistem SIMSTAT z 
vidika zagotavljanja 

kakovosti podatkov. 

Sodelovanje z 
Eurostatom. 

Eurostat, 

države 
članice EU 

Lastni viri SURS-a. n.s. n.s. 2013-2016 2017 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.1.05 Cene 

  R3.1.05.01 Drobnoprodajne cene 

SURS R3.1.05.01.01 Statistika 
drobnoprodajnih 

cen – uvajanje 

novosti 

Modernizacija 
postopkov za zbiranje 

podatkov o cenah (z 

uvajanjem elektronskih 
orodij, z uporabo 

skeniranih podatkov), 

uvajanje nove COICOP 
klasifikacije za 5. raven 

na področju cen 

življenjskih potrebščin 
in PKM. 

Povečati število 
zbranih podatkov in 

informacij. Vzpostaviti 

skupno bazo podatkov 
o cenah, ki se bodo 

uporabljale za različne 

namene v okviru 
statistike cen. S 

podrobnejšo COICOP 

klasifikacijo zagotoviti 
primerljivost podatkov 

na 5. ravni pri ICŽP, 

PKM, APG in 
nacionalnih računih. 

Proučitev praks drugih 
držav, vzpostavitev in 

testiranje zbiranja 

podatkov o cenah z 
elektronskimi orodji in 

z uporabo skeniranih 

podatkov ter analiza 
zbranih podatkov. 

n.s. Trgovska podjetja 
in druge 

organizacije, ki 

razpolagajo s 
podatki o 

drobnoprodajnih 

cenah in drugimi 
informacijami. 

Obvezno Tekoče leto 2012-2016 Rezultati 
razvojne 

naloge bodo 

upoštevani 
pri 

izvajanju 

rednih 
razisko-

vanj. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS R3.1.05.01.02 Statistika cen 
poslovnih 

nepremičnin 

Študija izvedljivosti ter 
operativni načrt za 

vzpostavitev 

statističnega sistema za 
izračunavanje indeksov 

cen poslovnih 

nepremičnin.  

Postavitev 
metodoloških osnov za 

spremljanje števila in 

gibanja cen zasedenih 
ter nezasedenih 

poslovnih nepremičnin 

in za izračunavanje 

indeksa cen poslovnih 

nepremičnin. 

Proučitev zahtev, 
analiza stanja na trgu, 

raziskava možnih 

virov za pridobivanje 
podatkov, vključitev v 

razvoj metodoloških 

osnov za vzpostavitev 

ustreznih kazalnikov 

za spremljanje cen teh 

nepremičnin. 
Sodelovanje in 

izmenjava podatkov z 

drugimi ustanovami in 
posl. subjekti, ki 

razpolagajo s podatki 

oz. informacijami s 
tega področja. 

GURS, BS, 
Eurostat 

Podjetja, ki 
prodajajo, oddajajo, 

upravljajo ali s 

svojimi storitvami 
oskrbujejo poslovne 

nepremičnine ter 

razpolagajo s 

podatki o prodajnih 

cenah, najemninah, 

lastnostih ter 
infrastrukturni 

opremljenosti 

poslovnih 
nepremičnin 

Obvezno Tekoče leto 2014-2016 Rezultati 
razvojne 

naloge bodo 

upoštevani 
pri 

izvajanju 

rednih 

raziskova-

nj. 

Partnersko 
sodelovanje 

  R3.1.05.02 Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih 

SURS R3.1.05.02.01 Gradbene cene pri 

proizvajalcih 
CENE-GRAD/ČL 

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, 

izmenjava informacij z 
drugimi statističnimi 

uradi. 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 2011-2016 Rezultati 

razvojne 
naloge bodo 

upoštevani 

pri 
izvajanju 

rednega 

raziskova-
nja. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.1.06 Znanost, tehnologija in inovacije 

  R3.1.06.01 Raziskovalno razvojne dejavnosti 

SURS R3.1.06.01.01 Posodobitev 
statistike 

raziskovalno 

razvojne 
dejavnosti 

Sodelovanje z 
Eurostatom, OECD ter 

ustreznimi institucijami 

na nacionalni ravni pri 
aktivnostih, povezanih 

z racionalizacijo in 

metodološkimi 
izboljšavami na 

področju spremljanja 

raziskovalno razvojne 
dejavnosti (RRD) in 

inovacij. 

Racionalizacija, 
prilagajanje vsebine 

raziskovanj potrebam 

politik na nacionalni in 
mednarodni ravni oz. 

na ravni EU (strategija 

Europa 2020), 
izboljšanje kakovosti 

podatkov. 

Postopki za izboljšanje 
kakovosti podatkov: 

vpeljava novih kontrol, 

določenih standardnih 
statističnih metod pri 

objavi podatkov, 

posodobitev 
metodoloških navodil. 

Sodelovanje pri 

izvedbi študij 
izvedljivosti in pilotnih 

raziskovanjih (npr. v 

povezavi z državnim 
financiranjem 

nacionalne 

raziskovalne 
infrastrukture; 

državnega financiranja 

RR na področju IKT). 

MIZŠ, 
UMAR, 

ARRS, 

MGRT, 
FDV 

Lastni viri SURS-a.  n.s. n.s. 2011-2014  Rezultati 
razvojnega 

dela bodo 

upoštevani 
pri 

izvajanju 

rednih 
raziskova-

nj. 

Partnersko 
sodelovanje 

  R3.1.08 Turizem 

  R3.1.08.01 Turizem 

SURS R3.1.08.01.01 Vzpostavitev 
skupnega e-

poročanja v 

turizmu 

Medresorski projekt za 
vzpostavitev skupnega 

e-poročanja podatkov o 

zmogljivostih 
nastanitvenih objektov 

ter prihodih in 

prenočitvah turistov. 

Vzpostavitev enotne 
vstopne točke za 

potrebe poročanja 

poslovnih subjektov s 
področja turizma »e-

Poročanje v turizmu«.  

Sodelovanje pri 
pripravi zakonskih 

podlag za e-poročanje 

v turizmu, 
vzpostavitev registra 

nastanitvenih enot in 

knjige gostov, 
standardizaciji 

obrazcev in poročil, 

elektronskem 
sporočanju podatkov, 

definiranju načina 

izmenjave podatkov 
med pristojnimi 

organi. 

MGRT, 
AJPES, 

MNZ 

n.s. n.s. n.s. 2014 2014 Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2 LJUDJE IN DRUŽBA 

  R3.2.01 Prebivalstvo 

  R3.2.01.01 Prebivalstvo 

SURS R3.2.01.01.01 Podatkovna baza 

socialnih statistik 
PBSS 

Zbirka podatkov o 

demografskih in socio-
ekonomskih 

značilnostih oseb 

(vključno s prejemki), 
njihovih gospodinjstvih 

in stanovanjih, ki bo 

vzpostavljena s 
povezovanjem 

statističnih raziskovanj, 

ki so že navedena v 
rednem delu z 

različnimi 

administrativnimi viri 
podatkov.  

Zagotavljanje 

metodološke in 
informacijske podpore 

za izvajanje 

demografskih in drugih 
statističnih raziskovanj, 

za osveževanje zbirk 

podatkov z 
demografskimi 

vsebinami, obdelavo in 

analizo podatkov ter za 
enostaven in 

standardiziran dostop 

do podatkov. 

Testiranje in evalvacija 

metodoloških rešitev, 
priprava aplikacij, 

začetek redne 

produkcije izbranih 
statističnih 

raziskovanj. 

n.s. MNZ (CRP), IVZ 

(Perinatalni 
informacijski 

sistem, Zdravniško 

potrdilo o smrti in 
poročilo o vzrokih 

smrti), Okrožna 

sodišča, DURS 
(dohodnina), ZPIZ 

(prejemniki 

pokojnin), ZRSZ 
(brezposelne 

osebe), ZZZS 

(zavarovanci), 
MDDSZ 

(prejemniki soc. 

transferov), RIC 
(maturanti in 

nacionalno 

preverjanje znanja), 

OZS, TZS in GZS - 

poklicno in 

strokovno 
izobraževanje. 

Lastni viri SURS-a. 

Sproti po potrebi v 
dogovoru in 

skladno s 

sporazumi, 
sklenjenimi z 

dajalci podatkov, in 

na zahtevo SURS-a. 

Obvezno Četrtletno in 

letno 

2009-2014 December 

2014 - pri 
izbranih 

demografsk

ih razisko-
vanjih 

Partnersko 

sodelovanje 
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Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.01.01.02 Registrski popis 

prebivalstva, 
gospodinjstev in 

stanovanj v RS v 

letu 2015 
REGISTRSKI 

POPIS 2015 

Demografske in 

socioekonomske 
značilnosti 

prebivalstva, izpeljava 

podatkov o 
gospodinjstvih in 

družinah, zagotavljanje 

podatkov o fizičnih 
lastnostih stanovanj ter 

ugotavljanje razmerij 
med bivalnimi prostori 

in stanovalci za 

državno in nižje 
teritorialne ravni. 

Zagotavljanje celovitih 

ter usklajenih podatkov 
o prebivalcih, njihovih 

gospodinjstvih/družina

h ter stanovanjskih 
razmerah, ki bodo 

uporabnikom na voljo 

v krajših časovnih 
intervalih kot so bili do 

sedaj na voljo iz 
popisov prebivalstva, 

ki so se izvajali samo 

na deset let. 

Evalvacija kakovosti 

vhodnih podatkov 
različnih 

administrativnih ter 

statističnih virov, 
uporabljenih v 

Registrskem popisu 

2011. Analiza 
možnosti uporabe 

dodatnih podatkovnih 
virov. Evalvacija 

metodoloških in 

programskih rešitev ter 
prilagoditev oz. 

nadgradnja 

statističnega procesa. 
Evalvacija končnih 

podatkov Registrskega 

popisa 2011. 

n.s. n.s. Obvezno n.s. 2014 30. 4. 2015 Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2.02 Trg dela 

  R3.2.02.01 Aktivno prebivalstvo 

ZRSZ R3.2.02.01.01 Napovednik 

zaposlovanja  

NAP-ZAP 

Napovedi o gibanjih 

zaposlenosti, 

predvidene potrebe po 

delavcih ter težave, s 

katerimi se kot 
delodajalci srečujejo 

pri zaposlovanju. 

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Izdelava vzorca 

poslovnih subjektov, 

izdelava aplikacije za 

vnos in obdelavo 

podatkov, pilotna 
izvedba ankete s 

pomočjo elektronskega 

vprašalnika, 
obveščanje 

poročevalskih enot; 

analiza realizacije 
vzorca in zbranih 

podatkov z vidika 

reprezentativnosti in 
zanesljivosti; uporaba 

in objava podatkov 

glede na rezultate 
analize.  

SURS Izbrani poslovni 

subjekti podatke 

posredujejo v aprilu 

in oktobru. SURS 

sodeluje pri pripravi 
vzorca, analizi 

neodgovora, 

izračunu uteži in 
natančnosti ključnih 

spremenljivk.  

Prostovoljno Pomlad in 

jesen – za 

obdobje 

prihodnjih 6-

tih mesecev 

2014 2014 ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 

ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013, 
partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.02.01.02 Statistika prostih 

delovnih mest – 
razvoj 

raziskovanja 

PDM-R 

Proučitev možnosti 

izvajanja raziskovanja s 
kombiniranjem 

različnih podatkovnih 

virov. 

Ugotavljanje števila 

prostih delovnih mest 
na določeno časovno 

točko (ob koncu 

meseca oziroma v času 
izvajanja raziskovanja) 

in števila zasedenih 

delovnih mest. Podatki 
so pomembni za 

ugotavljanje potreb 
delodajalcev po 

zaposlovanju, stopnja 

prostih delovnih mest 
pa je primerljiv 

kazalnik med državami 

EU.  

Priprava metodologije, 

izdelava elektronskega 
vprašalnika, obdelavo 

podatkov, izvedba 

raziskovanja, zbiranje 
in obdelava podatkov 

ter objava rezultatov. 

n.s. V vzorec izbrane 

enote poslovnega 
subjekta; podatke 

posredujejo 14 dni 

po opazovanem 
časovnem obdobju 

za posamezno 

četrtletje. ZRSZ 
(Sporočilo o 

prostem delovnem 
mestu), MDDSZ 

(Prejemniki pravic 

iz naslova 
starševskih 

nadomestil); oba do 

10. v mesecu za 
pretekli mesec. IVZ 

(Evidenca začasne 

/trajne odsotnosti z 
dela zaradi bolezni, 

poškodb, nege, 

spremstva in drugih 
vzrokov - IVZ 3) do 

30. V mesecu za 

pretekli mesec. 

ZRSZ (NAP-ZAP); 

po dogovoru. Lastni 

viri SURS-a: 
SRDAP. 

Obvezno Četrtletje 2014 2014 32008R0453 

  R3.2.02.02 Plače in stroški dela 

SURS R3.2.02.02.01 Možnost uporabe 

podatkov o prijavi 

in spremembah 
podatkov o plači 

oziroma osnovi, 
nadomestilih, 

plačanem 

prispevku in 
obdobju 

opazovanja 

(obrazec M-4) v 
obstoječih 

raziskovanjih. 

Podatki o zavezancu, 

podatki o zavarovancu 

(EMŠO), podatki o 
plači oziroma osnovi za 

obdobje, za katero so 
prispevki za PIZ 

plačani, podatki o 

nadomestilu za 
obdobje, za katero so 

prispevki PIZ plačani, 

podatki o zavarovalni 
dobi s povečanjem ali 

sezonskem delu, ko so 

prispevki za PIZ 
plačani, podatki o 

obdobju za katero 

prispevki PIZ niso 
plačani.  

Preučitev možnosti 

uporabe podatkov, 

zbranih z obrazcem v 
obstoječih statističnih 

raziskovanjih. 

Nadaljevanje analize. n.s. ZPIZ (Obrazec M-

4). Do 31. 12. za 

preteklo leto. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

2014 Podatki se 

ne objavijo, 

so vhod v 
druga 

raziskova-
nja. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

BS R3.2.02.02.02 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 

Banki Slovenije v 
aprilu.  

Obvezno Tekoče leto 2011-2020 (po 

potrebi). 

Podatki 

bodo 
vključeni v 

nadaljnje 

raziskave. 

Naloga v 

okviru ESCB 

SURS R3.2.02.02.03 Možnosti uporabe 

podatkov iz 
Informacijskega 

sistema za 

posredovanje in 
analizo podatkov o 

plačah v javnem 

sektorju (ISPAP) v 
obstoječih 

statističnih 

raziskovanjih 

Šifra proračunskega 

uporabnika (Z350), 
davčna številka 

zaposlenega v javnem 

sektorju (Z360) in 
ostale šifre, ki se 

začnejo na črko Z; 

vrste izplačil po tipih 
izplačil: A – bruto 

plača – redno delo, B – 

bruto plača – 

nadomestila, C – 

dodatki, D – delovna 
uspešnost, E – bruto 

plača – delo prek 

polnega delovnega 
časa, F – bonitete, G – 

nadomestila v breme 

delodajalca, H – 
nadomestila v breme 

ZZZS, ZPIZ, MO, 

MNZ in sodišča, I – 
povračilo stroškov, J – 

drugi dohodki iz 

delovnega razmerja, K 
– odtegljaji, L – 

nadomestila drugih 

izplačevalcev, M – 
kolektivno dodatno 

pokojninsko 

zavarovanje, N – 
neplačana odsotnost, O 

– dežurstvo, R – 

dodatki za delo v tujini, 
S – 

Preučitev možnosti 

uporabe podatkov v 
obstoječih statističnih 

raziskovanjih. 

Nadaljevanje analize. n.s. MNZ (podatki iz 

ISPAP). Po 
dogovoru. Lastni 

viri SURS-a: 

SRDAP.  

Obvezno 2013-2014 2014 Podatki se 

ne objavijo, 
so vhod v 

druga 

statistične 
raziskova-

nja. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

povračila/nadomestila 

v tujini, T – odtegljaji v 
tujini; EMŠO 

zaposlene osebe, 

matična številka dela 
poslovnega subjekta. 

AJPES, 
SURS 

R3.2.02.02.04 Raziskovanje o 
strukturi plače 

ZAP-RSP 

Podatki o lastnostih 
poslovnih subjektov oz. 

njihovih enotah v 

sestavi: velikost, 

dejavnost, lokacija 

dela, lastništvo, št. 

zaposl. oseb, 
institucionalni sektor. 

Podatki o zaposl. 

osebah: ime in priimek, 
EMŠO, spol starost, 

poklic, šol. izobrazba, 

delovna doba, delovni 
čas, vrsta zaposlitve, 

vrsta kolektivne 

pogodbe. Podatki o 
strukturi plač in 

plačanih urah 

zaposlenih oseb za leto 

opazovanja in za 

reprezentativni mesec: 
bruto plača, izplačila za 

nadure, izplačila 

dodatkov za delo v 
posebnih pogojih, 

izplačila za manj kot 

100% plačano 
odsotnost, izplačila 

gibljivega in 

stimulativnega dela 
place, regres, izplačila 

v naravi, izplačila 

povračil stroškov za 
prevoz na delo in z 

dela, izplačila povračil 

stroškov za prehrano, 
število plačanih ur in 

nadur, število plačanih 

ur za manj kot 100 % 
plačano odsotnost, 

število dni rednega 

letnega dopusta. 

Daje vpogled v 
strukturo plač po 

različnih zaposlitvenih 

in demografskih 

karakteristikah 

zaposlenih oseb 

(starost, spol, poklic, 
šolska izobrazba) in 

karakteristik poslovnih 

subjektov oz. njihovih 
enot v sestavi 

(dejavnost, velikostni 

razred, lokacija). 

Priprava dogovora o 
sodelovanju in 

tehničnega protokola 

med AJPES in SURS, 

priprava metodologije 

elektronskega 

vprašalnika in 
potrebnih podatkovnih 

baz za izvedbo rednega 

raziskovanja v 2015. 
Priprava pogodbe za 

obdelavo osebnih 

podatkov. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 2014-2015 2016 31999R0530 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.02.02.05 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. 

Pridobitev in analiza 

podatkov za leta 2010-
2012 in sklenitev 

dogovora za redno 

prejemanje mesečnih 
podatkov. 

n.s. DURS (podatki iz 

iREK obrazca). Po 
dogovoru. 

Obvezno Mesec, 2010-

2012 

2014 Podatki se 

ne objavijo, 
so vhod v 

druga 

statistična 
raziskova-

nja. 

Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2.03 Izobraževanje 

  R3.2.03.01 Začetno izobraževanje 

SURS R3.2.03.01.01 Posodobitev 
raziskovanj s 

področja 

izobraževanja 

Prilagajanje 
raziskovanj oz. načina 

pridobivanja podatkov 

razvoju 
administrativnih 

evidenc oziroma 

informacijskega 

sistema izobraževanja. 

Racionalizacija 
postopkov, 

razbremenitev 

poročevalskih enot, 
boljša ažurnost 

podatkov. 

Nadaljnje sodelovanje 
z MIZŠ v zvezi z 

možnim prihodnjim 

prevzemanjem 
podatkov iz centralne 

evidence udeležencev 

izobraževanja od 

predšolske vzgoje in 

izobraževanja do 

višješolskega 
strokovnega 

izobraževanja oz. 

glede možnosti za 
razširitev navedene 

evidence in zakonskih 

podlag v zvezi s tem. 

MIZŠ, 
vzgojno-

izobraževal

ne 
institucije 

Administrativni 
viri: MIZŠ, 2014. 

Obvezno n.s. 2013-2014 Rezultati 
razvojnega 

dela bodo 

uporabljeni 
pri 

izvajanju 

rednih 

raziskova-

nj. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.03.01.02 Metodološki 

razvoj statistike 
izobraževanja 

Sodelovanje z 

mednarodnimi 
institucijami (Eurostat, 

OECD, UNESCO-UIS) 

in relevantnimi 
institucijami na 

nacionalni ravni 

(MIZŠ) pri razvojnih 
aktivnostih, povezanih 

z metodologijo oz. 
vsebino poročanja 

podatkov o formalnem 

izobraževanju. 

Zagotavljanje ustreznih 

in kakovostnih 
podatkov za izračun 

mednarodno 

primerljivih kazalnikov 
o izobraževanju kot 

podlage za spremljanje 

in načrtovanje politik 
na nacionalni in 

mednarodni ravni. 

Uvedba mednarodne 

klasifikacije ravni 
izobraževanja/izobrazb

e ISCED 2011 v 

mednarodno 
posredovanje podatkov 

(prilagoditve v 

nacionalnih statističnih 
raziskovanjih/anketah; 

prevajalniki med 
nacionalnimi 

kategorijami izobr. 

programov/izobrazbe 
in ISCED 2011); 

Aktivnosti, povezane s 

prihodnjim uvajanjem 
revidirane klasifikacije 

področij 

izobraževanja/izobrazb
e ISCED (ISCED-F) v 

mednarodno 

poročanje. Aktivnosti 
v povezavi s 

spremljanjem in 

mednarodnim 

poročanjem podatkov 

o kratkotrajni, kreditni 

mednarodni mobilnosti 
diplomantov v 

terciarnem 

izobraževanju 
(komuniciranje z 

višjimi strokovnimi 

šolami, priprava 
vprašalnika in navodil 

za pilotno zbiranje 

podatkov o 
kratkotrajni mobilnosti 

diplomantov višjega 

strokovnega 
izobraževanja, ki bo 

izvedeno v začetku leta 

2014) in priprava 
podatkov o mobilnosti 

študentov oz. 

diplomantov v celotnih 
programih v skladu z 

novo definicijo. 

MIZŠ, 

Visokošols
ki zavodi, 

Višje 

strokovne 
šole 

Lastni viri SURS-a.  n.s. n.s. 2012-2014 Rezultati 

razvojnega 
dela bodo 

uporabljeni 

pri 
izvajanju 

rednih 

raziskova-
nj. 

32008R0452, 

partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2.03.02 Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje 

SURS R3.2.03.02.01 Pilotni modul o 

učni mobilnosti 

mladih v začetnem 
poklicnem 

izobraževanju oz. 

mladih nasploh 

Podatki o osebi: 

EMŠO, ime in priimek, 

spol, starost oz. leto 
rojstva, dosežena 

izobrazba, vključenost 

v izobraževanje, 
podatki o bivanju v 

tujini (v trajanju 

najmanj dveh tednov) z 

namenom učenja- v 

okviru srednjega 

poklicnega oz. 
strokovnega ; srednjega 

splošnega; terciarnega; 

neformalnega 
izobraževanja, oziroma 

o drugem bivanju v 

tujini v povezavi z 
učenjem.  

Testiranje modula 

vprašanj v okviru ADS, 

z namenom prihodnje 
vključitve oz. rednega 

zbiranja mednarodno 

primerljivih podatkov o 
učni mobilnosti v 

okviru anket 

gospodinjstev (ADS ali 

druge ankete 

gospodinjstev) - za 

spremljanje 
zastavljenih ciljev v 

okviru strategije 

Evropa 2020 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

n.s. Izbrane osebe, stare 

18-34 let; prvo 

četrtletje 2014 

Prostovoljno Dosežena 

izobrazba ob 

anketiranju 
(prvo četrtletje 

2014); 

vključenost v 
izobraževanje 

v preteklih 

štirih tednih; 

učna 

mobilnost v 

času 
izobraževanja 

2014 2014 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.03.02.02 Merjenje 

učinkovitosti 
sistema 

izobraževanja in 

usposabljanja za 
izboljšanje 

usposobljenosti 

izobraževalcev 
odraslih - ESS 

projekt 

Podatki o anketirani 

osebi (osnovni 
vprašalnik): osnovni 

podatki o osebi (spol 

starost, leto, mesec, 
država rojstva, znanje 

jezikov), o njeni 

družini in starših; 
podatki povezani z 

doseženo izobrazbo in 
tekočim 

izobraževanjem; 

podatki o zaposlitvi in 
značilnostih le-te oz. o 

iskanju zaposlitve; 

podatki o bruto plači 
oz. dohodku; podatki o 

bralnih, pismenih in 

matematičnih 
aktivnostih na in zunaj 

delovnega mesta, 

podatki o pristopih k 
reševanju 

vsakodnevnih 

nalog/problemov, 

podatki o zdravju; 

merjenje 

zmožnosti/kompetenc 
anketirane osebe 

(reševanje problemov v 

tehnološko bogatih 
okoljih, pismenost, 

matematične, bralne 

spretnosti) preko 
kognitivnega testiranja. 

Namen projekta je 

priprava in izpeljava 
merjenja kompetenc 

odraslih; razvoj 

kazalnikov, analiza 
stanja na področju 

kompetenc odraslih, 

mednarodne 
primerjave; priprava 

priporočil in strokovnih 
podlag za 

izobraževalno in druge 

politike. 

Sodelovanje pri 

pripravi končnega 
osnovnega vprašalnika 

za izvedbo glavne 

mednarodno usklajene 
ankete o kompetencah 

odraslih (PIAAC); pri 

pripravah za izvedbo 
glavne raziskave, 

izdelava vzorca, tisk 
gradiv. 

ACS; 

Univerza v 
Ljubljani: 

Fakulteta za 

družbene 
vede, 

Ekonomska 

fakulteta, 
Filozofska 

fakulteta 

n.s. n.s. n.s. 2013-2015 2015 Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2.04 Kultura 

  R3.2.04.01 Kultura 

SURS R3.2.04.01.01 Posodobitev 
raziskovanj s 

področja statistike 

kulture 

Prilagajanje 
raziskovanj oz. načina 

pridobivanja podatkov 

razvoju 
administrativnih 

evidenc. 

Racionalizacija 
spremljanja podatkov, 

razbremenitev 

poročevalskih enot. 

Sodelovanje z MK pri 
prevzemu relevantnih 

podatkov o dejavnosti 

javnih zavodov s 
področja kulture, ki jih 

MK financira, na 

podlagi letnih poročil 
teh zavodov, ki jih 

poročajo ministrstvu. 

MK  Administrativni viri 
MK (letna poročila 

javnih zavodov s 

področja kulture). 
Marec 2014. 

Obvezno Preteklo leto 2012-2014 10 mesecev 
po obdobju 

opazova-

nja. 

Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2.05 Zdravje 

  R3.2.05.01 Javno zdravje 

IVZ R3.2.05.01.01 Neenakosti v 
zdravju 

Podatki o 
zdravstvenem stanju in 

determinantah zdravja 

po različnih 
sociodemografskih in 

socioekonomskih 

spremenljivkah 
pacientov: EMŠO, 

stopnja zaključene 

izobrazbe, aktivnost, 
poklic, zakonski stan, 

teritorij, tip družine, 

velikost gospodinjstva, 
EMŠO staršev. 

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 staleži, 

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 Lastni vir IVZ. 
SURS: Registrski 

popis 2011, CRP, 

Popis 2002, 
SRDAP, podatki o 

vpisanih študentih, 

o brezposelnih 
osebah in 

upokojencih. 30. 6.  

Obvezno Preteklo leto 2014 2014 Partnersko 
sodelovanje 

IVZ R3.2.05.01.02 Raziskovanje o 

tedenskem gibanju 

umrljivosti 

Značilnosti v zvezi s 

pokojnikom (EMŠO, 

državljanstvo, datum 

smrti, občina bivanja) 
glede na temperaturne 

valove (vročina/ mraz) 

in sezonsko 
(pandemsko) gripo.  

Analiza vpliva 

vročinskih valov, 

mraza in gripe na 

umrljivost prebivalstva 
in posameznih 

populacijskih skupin v 

skladu z metodologijo 
mednarodnega projekta 

EuroMOMO. 

Priprava raziskovanja, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov, 

povezovanje drugih 
baz podatkov z bazo 

podatkov o umrlih.  

n.s. Lastni viri IVZ, 

ARSO 

(temperature), 

MNZ – CRP: 
tedenski podatki o 

umrlih 

Obvezno Teden Po potrebi oz. 

tedensko glede 

na navedene 

okoliščine 

Po potrebi 1 

mesec po 

obdobju 

opazova-
nja. 

Partnersko 

sodelovanje 

IVZ R3.2.05.01.03 Vzpostavitev 

sistema e-

certificiranja 
vzrokov smrti  

Priprava pregleda 

obstoječega stanja v 

Sloveniji na področju 
priprave in obdelave 

poročil o umrli osebi, 

priprava osnovnih 
orodij za testiranje e-

certificiranja, izvedba 

pilotnega zbiranja 
podatkov vključno z 

izobraževanjem 

mrliških preglednikov, 
priprava nacionalnega 

načrta implementacije 

razvitih orodij. 
 

Namen projekta je dvig 

kakovosti zbranih 

podatkov, pospešitev 
celotnega procesa 

zbiranja in kodiranja, in 

izboljšanje kakovosti 
kodiranja osnovnih 

vzrokov smrti. 

Analiza obstoječega 

stanja na področju 

priprave in obdelave 
potrdil o smrti, 

priprava osnovnih 

orodij za testiranje e-
certificiranja, 

izobraževanje izbranih 

koderjev. 

ISM, MZ n.s. n.s. n.s. 2014-2015 2016 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

IVZ R3.2.05.01.04 Spremljanje 

obvladovanja 
sladkorne bolezni 

Prejemniki zdravil in 

med. teh. pripom. 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 

dializi: 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: 

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: 

Zagotavljanje 

kazalnikov sladkorne 
bolezni v skladu z 

mednarodnimi 

metodologijami in 
zahtevami za 

poročanje, ocene 

števila oseb s sladkorno 
boleznijo, značilnosti 

porazdelitve in trendov, 
analize bremena 

bolezni. 

Priprava raziskovanja, 

analiza in združevanje 
različnih zbirk 

podatkov, ocena 

trendov in porazdelitev 
prevalence ter 

incidence sladkorne 

bolezni in zapletov, 
ocena števila oseb in 

ter analize 
zdravstvenih obravnav 

oseb s sladkorno 

boleznijo. 

ZZZS, 

UKC 
Ljubljana - 

Očesna 

klinika, 
Slovensko 

nefrološko 

društvo, 
Slovenija 

transplant, 
SURS, 

ZPIZ 

Lastni viri IVZ. 

SURS, Slovensko 
nefrološko društvo, 

UKC Ljubljana- 

Očesna klinika, 
Slovenija 

transplant, ZPIZ. 

Rok: 30.3. in 31.8 
ZZZS: 28. 2. in 31. 

8.  

Obvezno 2008-2013 2014-2015 11 mesecev 

po obdobju 
opazova-

nja. 

32008R1338, 

partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

EMŠO, št. zdr. zav, 

spol, mesec in leto roj., 
šol. izob., obč. stal. in 

zač. bival., kategorija 

invalidnosti, diagnoza, 
datum odločbe. 

IVZ R3.2.05.01.05 Raziskovanje o 
vplivu vnosa 

jodirane soli v 

Sloveniji na 

epidemiologijo 

ščitničnih bolezni 

Ocena epidemiologije 
ščitničnih bolezni v 

Sloveniji ter ustreznosti 

preskrbe z jodom pri 

odrasli populaciji s 

pomočjo podatkov o 

vnosu jodirane soli, 
jodni preskrbi in o 

pogostnosti ščitničnih 

bolezni. 

Priprava nacionalnih 
smernic za presejanje 

populacije in oceno 

učinkovitosti 

"Nacionalnega 

akcijskega načrta za 

zmanjševanje uživanja 
soli v prehrani 

prebivalcev Slovenije 

za obdobje 2010–
2020". 

Priprava metodologije 
raziskovanja in izbor 

vzorca. 

UKC 
Ljubljana - 

Onkološki 

inštitut 

SURS – izbor 
vzorca - 30. 6. 2014 

Lastni viri IVZ 

Obvezno n.s. 2014-2016 2016 Partnersko 
sodelovanje 

IVZ R3.2.05.01.06 Anketa o 
vrednotenju 

učinkovitosti 

ukrepa Shema 
šolskega sadja 

(SŠS) 

Podatki o izvajanju 
sheme na posamezni 

šoli o sprejemljivosti 

sheme; o spremembi 
stališč, znanj in vedenja 

učencev ter drugih 

deležnikov v shemi 
(staršev, učiteljev, 

pridelovalcev in 

drugih) glede uživanja 
sadja in zelenjave. 

Podatki za vrednotenje 

ukrepa bodo obdelani 
po različnih socialno 

demografskih 

spremenljivkah (spol, 
starost, regija ali občina 

bivališča, ocenjeni 
socialno ekonomski 

status družine otroka 

ali mladostnika in 
drugo). 

Spremljanje in 
vrednotenje izvajanja 

SŠS, sprememb stališč, 

znanja in vedenj 
učencev ter drugih 

deležnikov glede 

uživanja sadja in 
zelenjave kot posledico 

učinkov SŠS v obdobju 

med začetkom in 
koncem posameznega 

šolskega leta ter 

primerjalno med 
posameznimi šolskimi 

leti. Analiza, kako bi 

bilo možno izvajati 
SŠS in po potrebi 

prilagajati tako, da bi 
imeli kar največ koristi 

vsi otroci. 

Priprava metodologije, 
izvedba ankete med 

učenci 4., 6. in 8. 

razredov v šolskih 
letih 2013/14 in 

2014/15 ter izvedba 

ankete med starši, 
učitelji. Analiza in 

objava rezultatov anket 

in poročila.  

MKO, 
MIZŠ, MZ, 

ARSKTRP 

Osnovne šole, ki 
sodelujejo v shemi 

šolskega sadja 

(izvedba ankete 
med učenci, starši, 

učitelji) do konca 

maja 2014 in do 
konca novembra 

2014. SURS: 

Registrski popis 
2011. ARSKTRP: 

podatki o šolah, ki 

so vključene v SŠS 
najkasneje do 

septembra 2014. 

Lastni viri IVZ. 

Prostovoljno 
za učence in 

starše, 

obvezno za 
ostale. 

Šolski leti 
2013/14 in 

2014/15 

Letno 2014 32007R1234, 
32009R0288,

UL RS, št. 64-

2581/2012 in 
št. 7-224/2013 

IVZ R3.2.05.01.07 Analiza tretjega 

presejalnega kroga 
Državnega 

programa 

presejanja in 
zgodnjega 

odkrivanja raka na 

debelem črevesu 
in danki (Program 

Značilnosti odzivnikov 

in neodzivnikov v 
Program Svit (podatki 

o geografskih, 

socioekonomskih in 
sociodemografskih 

spremenljivkah 

pacientov: EMŠO, 
starost, mesec in leto 

Evalvacija učinkov 

Programa Svit: 
doseganje ciljne 

populacije, kakovost 

presejanja in vseh 
izvedenih postopkov, 

odkrite patologije, 

vrednotenje učinka 
programa. 

Nadgradnja 

metodologije, 
pridobivanje podatkov, 

izračun kazalnikov, 

analiza odkrite 
patologije. 

SURS, 

Register 
raka - 

Onkološki 

inštitut 
Ljubljana, 

splošne 

bolnišnice, 
UKC LJ, 

SURS (socio-

demografski in 
socio-ekonomski 

podatki), Onkološki 

inštitut Ljubljana - 
Register raka 

(podatke o vseh 

prijavljenih 
primerih raka 

Obvezno Tekoče leto 2014-2016 2016 UL RS, št. 19-

807/1998, UL 
RS, št. 9-

459/1992, UL 

RS, št. 76-
3348/2008, 

2003/878/EC 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
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Svit) 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 
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 

UKC MB, 

izven-
bolnišnične 

gastroente-

rološke 
ambulante, 

družinski 

zdravniki, 
Medicinska 

fakulteta v 
Ljubljani, 

Inštitut za 

biomedicins
ko 

informatiko 

debelega črevesa in 

danke), splošne 
bolnišnice, UKC 

LJ, UKC MB, 

izven-bolnišnične 
gastroenterološke 

ambulante, 

družinski zdravniki 
(izvidi). Rok: 

december 2014 za 
podatke iz leta 

2014.  



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja  
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Pravne in 
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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). 

IVZ R3.2.05.01.08 Spremljanje 

obvladovanja 
srčno-žilnih 

bolezni v Sloveniji 

z analizo 

geografskih, 

socioekonomskih 
in 

sociodemografskih 

determinant 
neenakosti v 

zdravju in v 

dostopnosti do 
preventivnih 

zdravstvenih 

storitev. 

Osebe, ki jih ogrožajo 

kardiovaskularne 
bolezni - KVB: leto 

zajema, mesec zajema, 

občina izvajalca, šifra 

izvajalca, šifra 

zdravstvene službe 
izvajalca, šifra lokacije 

izvajalca, šifra 

zdravnika, datum 
pregleda, ZZZS 

številka zavarovanca, 

EMŠO, datum rojstva 
pacienta, spol pacienta, 

občina stalnega 

bivališča, vrsta 
pregleda, prebolel 

bolezen srca in žilja, 

stanje pacienta, telesna 
višina, telesna masa, 

obseg pasu, indeks 

telesne mase, sistolični 
tlak, diastolični tlak, 

krvni sladkor,, 

holesterol, kajenje, 
družinska 

obremenjenost, 

sladkorna bolezen, 
telesna aktivnost, 

Spremljanje neenakosti 

v obolevanju za SŽB in 
v prisotnosti 

dejavnikov tveganja 

zanje ter spremljanje 

neenakosti v 

dostopnosti in 
vključevanju v 

NPPPSŽB glede na 

geografske, 
socioekonomske in 

sociodemografske 

spremenljivke. Ocena 
vloge Nacionalnega 

programa primarne 

preventive srčno-žilnih 
bolezni (NPPPSŽB) pri 

zmanjševanju 

obolevnosti in 
umrljivosti za SŽB v 

primerjavi z 

medikamentoznim 
zdravljenjem. Ocena 

učinkovitosti 

NPPPSŽB in analiza 
neenakosti v njegovem 

izvajanju po 

geografskih regijah in 
izvajalcih. Analiza 

Priprava raziskovanja, 

združevanje in analiza 
različnih zbirk 

podatkov, analiza 

vloge 

medikamentoznega 

zdravljenja pri 
udeleženih v 

NPPPSŽB, analiza 

umrljivost za KVB 
oseb, vključenih v 

NPPPSŽB z vidika 

neenakosti v 
obolevanju za SŽB, v 

prisotnosti dejavnikov 

tveganja ter v 
vključevanju v 

NPPPSŽB z vidika 

geografskih, 
socioekonomskih in 

sociodemografskih 

determinant. 

ZZZS; 

SURS; 
UKC 

Ljubljana – 

Interna 

klinika, KO 

za kardiolo-
gijo; 

Medicinska 

fakulteta v 
Ljubljani, 

Inštitut za 

biomedicins
ko 

informatiko 

Lastni viri IVZ. 

ZZZS – baza 
podatkov o 

zdravilih, podatki o 

izbranih osebnih 

zdravnikih. SURS – 

podatki o 
socioekonomskih in 

sociodemografskih 

značilnostih 
prebivalcev Rok: 

30. 3. in 31. 8. 

Register oseb, ki jih 
ogrožajo 

kardiovaskularne 

bolezni (ROKVB) 
Rok: 30. 3. in 31. 8.  

Obvezno 2002-2013 2014 Januar 2015 Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

tvegano pitje, stopnja 

ogroženosti, oznaka 
vrste ukrepa – prvega v 

okviru tega pregleda, 

oznaka vrste ukrepa – 
drugega v okviru tega 

pregleda, oznaka vrste 

ukrepa – tretjega v 
okviru tega pregleda, 

udeležba pacienta pri 
izvajanju prvega 

ukrepa, udeležba 

pacienta pri izvajanju 
drugega ukrepa, 

udeležba pacienta pri 

izvajanju tretjega 
ukrepa. Prejemniki 

zdravil pri srčno-žilnih 

boleznih - SŽB 
(hipertenzija, akutni 

miokardni infarkt, 

možganska kap): KZZ, 
spol, mesec in leto 

rojstva, obč. stal. in 

zač.bival., št. lekarne, 

razlog obravnave, šifra 

izbranega osebnega 

zdravnika, št. zdrav. 
zavoda, datum izdaje 

zdravila, ident. 

zdravila, količina in 
vrednost izdanih 

zdravil na recept, enota 

mere. Podatki o umrlih 
osebah - umrljivost za 

SŽB (hipertenzija, 

akutni miokardni 
infarkt, možganska 

kap): značilnosti v 

zvezi s pokojnikom 
(EMŠO, št. zdrav. 

zavar., državljanstvo, 

datum smrti, občina 
bivanja, vzrok smrti – 

osnovni, neposredni) 

Podatki o geografskih, 
socioekonomskih in 

sociodemografskih 

spremenljivkah 
pacientov: EMŠO, 

socioekonomskih in 

sociodemografskih 
karakteristik oseb, ki se 

NPPPSŽB ne 

udeležujejo. 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

starost, mesec in leto 

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

aktivnost, poklic, 

zakonski stan. Podatki 
o izbranem zdravniku 

in izbranem izvajalcu 

zdravstvene dejavnosti 
(ZZZS številka 

zavarovanca, BPI šifra 
izbranega zdravnika, 

BPI šifra izvajalca 

zdravstvene 
dejavnosti).  

IVZ R3.2.05.01.09 Analiza 

zmogljivosti, 
dostopnost in 

izvajanja 

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 zdr. 

varstvu otrok in 

mladostnikov 

(zaposleni po 
izobrazbi, zdravniki 

specialisti in 

specializanti po vrsti 
specializacije) po 

izvajalcu in lokaciji. 

Podatki o številu in 
starostni strukturi 

opredeljenih oseb in 

glavarinskih količnikov 
po izbranem zdravniku. 

Podatki o številu 

pogodbenih timov po 
zdr. dejavnostih po 

izvajalcu in UE. 

Spremljanje 

zdravstvenega varstva 
otrok in mladostnikov 

obravnav na primarni 

ravni s poudarkom na 
razlikah glede na 

območje, izvajalce, 

socialnoekonomski 
položaj.  

Priprava metodologije, 

pridobivanje podatkov, 
obdelava podatkov, 

izračun kazalnikov, 

analize.  

n.s. Lastni viri IVZ. 

ZZZS, ZZS, SURS 
(socio-demografski 

in socio-ekonomski 

podatki). Rok: 30. 
3. in 31. 8  

Obvezno 2010-2013 2013-2015 2014 32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000, 

partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2.06 Življenjska raven 

  R3.2.06.01 Življenjska raven 

SURS R3.2.06.01.01 Raziskovanje o 
porabi v 

gospodinjstvih 

APG 

Osnovni podatki o 
članih gospodinjstva 

(EMŠO, datum rojstva, 

ime in priimek, naslov, 
spol, razmerje do 

nosilca gospodinjstva, 

zakonski stan, 
izobrazba, poklic in 

dejavnost, delovna 

aktivnost, zdravstveno 
stanje). Višina 

razpoložljivih sredstev 

po virih: vsi prejemki 
oseb, oz. denarna 

sredstva ter vrednost 

lastne proizvodnje, 
porabljene v 

gospodinjstvu. Višina 

porabljenih sredstev po 
namenu porabe oz. 

potrošnji in drugi 

izdatki gospodinjstev. 
Količine porabljenih 

izdelkov osebne 

porabe: kupljene 
količine in količine iz 

lastne proizvodnje. 

Vrsta in opremljenost 
stanovanja, druga 

stanovanja 

gospodinjstev. 
Preskrbljenost s 

trajnejšimi potrošnimi 
dobrinami; finančni 

položaj gospodinjstva.  

Izračun ravni in 
strukture porabljenih 

sredstev gospodinjstev, 

ki so osnova za izračun 
osebne porabe 

prebivalstva, izračun 

uteži indeksov cen 
življenjskih potrebščin. 

Podatki so tudi eden od 

virov za izračune 
prehranskih bilanc in 

ekonomskih računov za 

kmetijstvo. 

Analiza izvedbe 
raziskovanja v 2012 in 

študija možnosti 

metodoloških 
sprememb ter načinov 

zbiranja podatkov in 

priprave na izvedbo 
naslednjega 

raziskovanja. Analiza 

kakovosti zbranih 
podatkov. Sodelovanje 

z uporabniki podatkov 

in analiza njihovih 
potreb. 

 n. s.  n.s. 2012 2014 2015 Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.06.01.02 Izboljšanje 

pravočasnosti 
raziskovanja o 

dohodkih in 

življenjskih 
pogojih EU-SILC 

Raziskovanje o 

dohodkih in 
življenjskih pogojih 

EU-SILC je sestavljeno 

iz Ankete o življenjskih 
pogojih in podatkov, 

pridobljenih iz 

administrativnih virov 
in registrov. 

Raziskovanje omogoča 
podrobnejšo analizo 

življenjske ravni in 

longitudinalne 
primerjave. 

Rezultati raziskovanja 

so osnova za izračun 
kazalnikov socialne 

povezanosti ter podlaga 

za druge socialne 
analize. Ena glavnih 

ovir pri tem pa je 

njihova pravočasnost. 
Sedaj so ti dostopni 

najkasneje 12 mesecev 
po koncu obdobja 

izvedbe terenskega 

raziskovanja oz. 24 
mesecev po koncu 

obdobja opazovanja za 

administrativne vire. 

Analiza možnosti 

zgodnejšega 
zagotavljanja 

podatkov. 

n.s. Lastni viri SURS-a 

(EU-SILC). 

n.s. n.s. 2012-2014 2014 32003R1177 

BS, 

SURS 

R3.2.06.01.03 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 

sredstvih, drugih 
dolgovih in kreditnih 

omejitvah, privatni 

podjetniški dejavnosti 
in finančnih naložbah, 

zaposlitvi, 

pokojninskih in 
zavarovalnih policah, 

različnih vrstah 

dohodka, 
medgeneracijskih 

transferjih, porabi 

gospodinjstev. 
 

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 raziskovanja 
na terenu. 

n.s. Terenska anketa. 

Administrativni viri 

ob zaključku 
anketiranja: CRP, 

PRS, SRDAP, 

Dohodnina, ZRSZ, 
MDDSZ, 

Raziskovanje o 

štipendijah. 

n.s. September-

december 

2014 

2014 Rezultati  

bodo 

upoštevani 
pri 

izvajanju 

rednega 
raziskova-

nja. 

Sklep Sveta 

ECB z 240. 

seje 18. 
septembra 

2008. 5.1. člen 

Statuta 
Evropskega 

sistema 

centralnih 

bank in 

Evropske 
centralne 

banke. 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.06.01.04 SHARE – 

Raziskava o 
zdravju, procesu 

staranja in 

upokojevanju v 
Evropi – analiza 

Podatki o anketirani 

osebi ter njenih 
družinskih članih 

(EMŠO, ime in 

priimek, naslov, datum 
rojstva/starost, država 

rojstva, državljanstvo, 

življenjski cikel, 
zakonski stan, 

izobrazba, selitvena in 
zaposlitvena zgodovina 

in status, razmerje med 

člani gospodinjstva). 
Socialne vezi s 

starši/otroci (pogostost 

in vrsta stikov, 
oddaljenost, varovanje 

vnukov). Zdravstveno 

stanje in omejitve v 
zvezi s tem (fizične 

lastnosti, težave pri 

vsakodnevnih 
aktivnostih, 

zdravstvena oskrba, 

pomoč pri 

vsakodnevnih 

opravilih, 

prehranjevalne navade, 
spominske in miselne 

sposobnosti, bolezni, 

obiski pri zdravniku, 
rizično vedenje). 

Finančno stanje (vrsta 

in višina rednih 
prejemkov, drugi 

občasni dohodki, 

prejemanje/nudenje 
finančne ali materialne 

pomoči, hipoteke, 

posojila, prihranki in 
različne naložbe, 

bančni računi, dolgovi, 

lastništvo drugih 
nepremičnin, dohodki 

celotnega 

gospodinjstva, zamude 
pri plačevanju 

obveznosti, shajanje z 

dohodki, izdatki za 
prehrano, lastna 

Analiza sekundarne 

zaščite podatkov 
SHARE za oceno 

tveganja z vidika 

statistične zaupnosti 
Analiza kakovosti 

podatkov SHARE 

zbranih z anketiranjem 
v primerjavi s podatki 

iz registrov in 
administrativnih virov.  

Priprava podatkov iz 

administrativnih in 
statističnih virov ter 

analiza. 

IER, IVZ IER po dogovoru 

(podatki ankete 
SHARE). 

Administrativni viri 

in registri (DURS, 
MDDSZ, MNZ 

(CRP), GURS 

(REN), ZRSZ, 
ZPIZ, ZZZS) po 

potrebi in 
dogovoru. Lastni 

viri SURS. 

Obvezno 2010/2011 2014 Podatki se 

ne 
objavljajo. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

proizvodnja hrane, 

osebni avto). Bivalni 
pogoji (vrsta stavbe, 

lastništvo in velikost 

stanovanja, nadstropje, 
dvigalo, dostopnost). 

Ostalo (subjektivna 

ocena zdravja, osebno 
počutje in 

zadovoljstvo, socialna 
omrežja, prostovoljno 

delo, članstvo v 

društvih, verske 
aktivnosti, uporaba 

spleta, izobraževanje, 

izraba prostega časa, 
mnenje o prihodnosti). 

Lokacija in osnovni 

podatki o anketi in 
poteku anketiranja. 

  R3.2.07 Socialna zaščita 

  R3.2.07.02 Dolgotrajna oskrba 

SURS R3.2.07.02.01 Dolgotrajna 

oskrba 

Prikaz stanja na 

področju dolgotrajne 

oskrbe za nacionalne in 

mednarodne potrebe. 
Podatki o izdatkih, 

prejemnikih in 

izvajalcih storitev 
dolgotrajne oskrbe 

(ločeno po različnih 

kategorijah).  

Vzpostavitev pogojev 

za sistematično 

spremljanje stanja in 

razvoja na področju 
dolgotrajne oskrbe ter 

zagotavljanje podatkov 

za oceno dolgoročne 
rasti javnih izdatkov in 

oblikovanje politik na 

tem področju. 

Preučitev nacionalnih 

in mednarodnih zahtev 

po podatkih s področja 

dolgotrajne nege. 
Definiranje vsebine z 

vidika nacionalne 

zakonodaje in 
mednarodnih 

priporočil. 

Identifikacija, 
pridobitev in analiza 

razpoložljivih virov. 

Razmejitev pristojnosti 
med institucijami 

glede zagotavljanja 

podatkov o dolgotrajni 
oskrbi. Sodelovanje in 

priprava metodoloških 

rešitev med 
sodelujočimi 

institucijami (npr. 

glede prekrivanja 
prejemkov in storitev 

ipd.).  

UMAR, 

MDDSZ, 

ZPIZ, IVZ, 

IRSSV, 
SSZS, 

ZZZS 

Administrativni 

viri: UMAR, 

MDDSZ, MZ ZPIZ, 

IVZ, IRSSV, SSZS, 
ZZZS. Izvajalci na 

področju 

dolgotrajne oskrbe. 
Lastni viri SURS-a. 

Letno oz. po 

potrebi.  

Obvezno Pretekla leta 2014 2014 (v 

okviru 

statistike 

zdravstve-
nih 

računov) 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2.07.05 Invalidi 

SURS R3.2.07.05.01 Invalidi Invalidska podjetja, 

delovni invalidi, 

uživalci pravic iz PIZ, 
varovanci v varstveno-

delovnih centrih, 

oskrbovanci v posebnih 
socialnovarstvenih 

zavodih ipd.. 

Spremljanje položaja 

invalidov v Sloveniji.  

Študij metodologije in 

spoznavanje pristopov 

drugih držav k tej 
problematiki. Priprava 

poročila za Komisijo 

za spremljanje 
akcijskega programa 

za invalide (API) pri 

MDDSZ.  

n.s. Administrativni 

viri: IVZ, MDDSZ, 

UEM, ZPIZ, ZRSZ, 
Sklad za 

vzpodbujanje 

zaposlovanja 
invalidov. Lastni 

viri SURS-a. Sproti 

po potrebi v 

dogovoru in 

skladno s 

sporazumi, 
sklenjenimi z 

dajalci podatkov in 

na zahtevo SURS-a. 

Obvezno Letna oz. 

večletna 

2014 Rezultati 

bodo 

objavljeni 
ob drugih 

objavah s 

področja 
socialnih ali 

demograf-

skih 

statistik. 

Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2.08 Stanovanja 

  R3.2.08.01 Stanovanja 

BS, 
SURS 

R3.2.08.01.01 Baza nepremičnin 
SREN 

Podatki o stavbah, 
delih stavb, 

stanovanjih, lastnikih 

(EMŠO), bremenih 

(npr. hipotekah), 

uporabnikih, parcelah. 

Zagotavljanje podatkov 
za področja 

stanovanjskih statistik, 

gradbenih statistik, 

statistike cen in 

nacionalnih računov, 

mikrosimulacijskega 
modela, različnih 

analitičnih baz kot tudi 

za pripravo vzorcev. 
Spremljanje in analiza 

stanja na področju 

nepremičnin. 

Prevzemanje podatkov 
iz REN, analiza 

kakovosti podatkov, 

urejanje in 

povezovanje podatkov 

z drugimi 

administrativnimi in 
statističnimi viri. 

Proučitev možnosti 

prevzema izbora 
podatkov iz Zemljiške 

knjige. Sodelovanje z 

GURS-om in drugimi 
institucijami na 

različnih metodoloških 

področjih. 

n.s. Administrativni 
viri: GURS (REN), 

Vrhovno sodišče 

(Zemljiška knjiga). 

Lastni viri SURS-a 

(demografska baza, 

statistike 
gradbeništva, Popis 

2011). Četrtletno in 

po potrebi 
zgodovinski 

podatki.  

Obvezno Stanje konec 
posameznega 

četrtletja. 

2011-2015 Najkasneje 
konec 2015 

32008R0763 

SURS R3.2.08.01.02 Ocena graditve 

nestanovanjskih 
stavb  

Podatki o lokaciji in 

velikost 
nestanovanjskih stavb, 

število etaž, 

opremljenost z 
napeljavami. 

Opredelitev po Enotni 

klasifikaciji vrst 
objektov (CC-SI). 

Nadomestitev 

dosedanjega vira 
podatkov (gradbena 

dovoljenja) za izračun 

letne ocene dokončanih 
nestanovanjskih stavb 

iz baze nepremičnin 

(oz. posredno iz REN). 

Priprava izračunov in 

analiza rezultatov.  

n.s. Lastni viri SURS-a 

(GRAD-STAVBE, 
baza nepremičnin).  

n.s. Pretekla leta 2012-2014 2014 32008R0763 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
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Izvajanje Rok prve 
objave / 

uporabe 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS R3.2.08.01.03 Bilanca 

stanovanjskega 
sklada iz REN 

Podatki o dokončanih 

in obstoječih 
stanovanjskih stavbah 

in stanovanjih iz REN 

Morebitna 

nadomestitev 
dosedanjega vira 

podatkov (gradbena 

dovoljenja in 
dovoljenja za rušitve) 

za izračun ocene 

stanovanjskega sklada 
iz baze nepremičnin oz. 

posredno iz REN) in 
spremljanje kakovosti 

REN (ažurnost vpisov 

novih stanovanj). 

Priprava izračunov in 

analiza rezultatov. 

n.s. Lastni viri SURS-a 

(GRAD-BSS, baza 
nepremičnin). 

n.s. Preteklo leto 2011-2014 Najkasneje 

konec 2014 

Partnersko 

sodelovanje 

  R3.2.09 Kriminaliteta 

  R3.2.09.01 Kriminaliteta 

SURS R3.2.09.01.01 Metodološki 

razvoj statistike 
kriminalitete 

Sodelovanje z 

Eurostatom in 
relevantnimi 

agencijami v okviru 

ZN ter ustreznimi 
institucijami na 

nacionalni ravni pri 

aktivnostih, povezanih 

z vzpostavitvijo 

oziroma razvojem 

sistema primerljivih 
statistik s področja 

kriminalitete v 

Sloveniji in na ravni 
EU. 

Poenotenje, 

posodobitev 
spremljanja podatkov 

na nacionalni ravni ter 

mednarodna 
primerljivost podatkov. 

Posredovanje 

podatkov in meta 
podatkov Eurostatu, 

agencijam ZN iz 

obstoječih virov oz. 
raziskovanj. Testiranje 

enotne EU 

klasifikacije kaznivih 

dejanj.  

MP, MNZ-

Policija, 
tožilstva, 

sodišča, 

Uprava za 
izvrševanje 

kazenskih 

sankcij, 

Urad za 

preprečevan

je pranja 
denarja idr.  

Administrativni 

viri: MNZ-Policija, 
MP, sodišča, 

tožilstva, MF 

(UPPD).  

Obvezno Pretekla leta 2014  Rezultati 

revizije 
bodo 

upoštevani 

pri rednih 
raziskova-

njih. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.2.09.01.02 Revizija statistike 

pravosodja 

Prenova nabora 

podatkov, ki jih zbira 
SURS za potrebe 

državne statistike od 

Vrhovnega državnega 
tožilstva (v e-obliki) in 

sodišč (preko 

vprašalnikov na 
papirju) oz. njihova 

uskladitev glede na 
razpoložljivost 

podatkov in zahteve na 

nacionalni ravni in na 
ravni EU. Pridobivanje 

podatkov od 

Vrhovnega sodišča RS 
v e-obliki na podlagi 

vzpostavljenih 

informatiziranih 
evidenc. 

Prenova, 

racionalizacija 
spremljanja podatkov 

in razbremenitev 

poročevalskih enot. 

Dogovor glede nabora 

podatkov in glede 
posredovanja podatkov 

v e-obliki tudi s strani 

Vrhovnega sodišča. 

Vrhovno 

državno 
tožilstvo 

RS, 

Vrhovno 
sodišče RS, 

okrožna 

državna 
tožilstva, 

okrožna in 
okrajna 

sodišča 

Administrativni 

viri: Vrhovno 
državno tožilstvo 

RS, Vrhovno 

sodišče RS  

Obvezno Preteklo leto 2014 Rezultati 

bodo 
upoštevani 

v okviru 

rednih 
raziskova-

nj 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.2.11 Klasifikacije na področju socialnih statistik 

  R3.2.11.01 Klasifikacije na področju socialnih statistik 

IVZ R3.2.11.01.01 Šifrant vrst 
zdravstvenih 

storitev 

VZS 

Šifrant VZS se 
uporablja kot 

povezovalni šifrant 

med obstoječimi 
šifranti zdravstvenih 

storitev (npr. šifrant 

zdrav. storitev za 
razvrščanje v čakalne 

sezname, šifrant vrst 

obiskov, šifranti 
storitev za obračun v 

specialistični 

zunajbolnišnični in 
drugih dejavnostih, 

klasifikacija 

terapevtskih in 
diagnostičnih 

postopkov, poseben 

šifrant storitev CT in 
MR). Uporablja se na 

področju napotovanja 

in komunikacije med 
izvajalci zdravstvene 

dejavnosti in pacienti, 

ter pri vodenju čakalnih 
seznamov in 

objavljanju čakalnih 

dob. 

Obvezen nacionalni 
standard za razvrščanje 

vrst zdravstvenih 

storitev v uradnih 
zbirkah podatkov in v 

statističnih 

raziskovanjih. 

Priprava šifranta, 
priprava na uvajanje v 

nekatera statistična 

raziskovanja. 

ZZZS, MZ n.s. n.s. n.s. 2014 2014 Partnersko 
sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 uvoza in 

izvoza odpadkov 

Spremljanje uvoženih 

in izvoženih količin 
nevarnih in nenevarnih 

odpadkov. Iskanje 

najprimernejšega vira 
za pridobivanje teh 

podatkov s pomočjo 

Agencije RS za okolje 
ter s pomočjo 

Eurostata, ki bo v 

prihodnjih letih 
pripravljal in 

nadgrajeval 

metodologijo za 
zbiranje teh podatkov. 

Usklajevanje 

raziskovanj z EU 
uredbo o statistiki 

odpadkov, ki zajema 

tudi uvoz in izvoz 
odpadkov. 

Dopolnitev obstoječih 

raziskovanj o 
odpadkih, analiza 

podatkov obstoječega 

vira, iskanje in analiza 
drugih 

administrativnih virov.  

ARSO Administrativni vir: 

ARSO. 1. 9. 

Obvezno Preteklo leto 2014 Podatki 

bodo 
objavljeni v 

sklopu 

rednih 
raziskova-

nj. 

32002R2150, 

32010R0849 

SURS R3.3.01.01.02 Posebne vrste 
odpadkov 

Spremljanje podatkov o 
posebnih vrstah 

odpadkov – odpadni 

električni in elektronski 

opremi, odpadnih 

vozilih, odpadni 

embalaži, odpadnih 
baterijah in nevarnih 

odpadkih. 

Uskladitev objave 
podatkov z 

mednarodnimi 

objavami. 

Dopolnitev obstoječih 
podatkov o odpadkih, 

pridobitev podatkov od 

administrativnega vira 

in priprava objave 

pridobljenih podatkov. 

MKO Administrativni vir: 
MKO. 20.6. 

Obvezno Preteklo leto 2014 Oktober 
2014 

32002R2150, 
32008L0098, 

32006R1013 

SURS R3.3.01.01.03 Statistika 

nastajanja 

odpadkov hrane 

Statistika odpadne 

hrane se osredotoča na 

nastale količine 
odpadne hrane, tako v 

gospodinjstvih kakor 

tudi v industriji ter na 
načine ravnanja z 

odpadno hrano. 

Vzpostavitev statistike 

podatkov o odpadni 

hrani, ki bi lahko 
pripomogla k večjemu 

osveščanju in 

manjšemu odmetavanju 
hrane. 

Dopolnitev obstoječih 

raziskovanj o odpadkih 

iz proizvodnih in 
storitvenih dejavnosti, 

zbiranje podatkov, 

obdelava podatkov, 
analiza podatkov in 

objava podatkov. 

ARSO Administrativni vir: 

ARSO. 1.9. 

Obvezno Preteklo leto 2014 Podatki 

bodo 

objavljeni v 
sklopu 

rednih 

raziskova-
nj. 

32002R2150, 

32010R0849 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.3.01.02 Vode 

SURS R3.3.01.02.01 Revizija vodnih 

statistik 

REV-VOD 

Izpolnjevanje zahtev po 

podatkih s področja 

vodnih statistik s 
poudarkom na pregledu 

administrativnega vira 

podatkov o javni 
kanalizaciji.  

Prevzem podatkov iz 

administrativnega vira 

in izboljšava in 
dopolnjevanje 

nacionalnih zahtev ter 

mednarodnih 
vprašalnikov za objavo. 

Analiza podatkov iz 

administrativnih virov 

(MKO) za 
popolnjevanje 

manjkajočih podatkov 

pri izpolnjevanju 
mednarodnih 

vprašalnikov in analiza 

zahtev zunanjih 

uporabnikov ter 

prilagoditev objave 

podatkov le-temu.  

MKO MKO. Lastni viri 

SURS-a. Junij 

2014. 

Obvezno Preteklo leto 2014 Podatki 

bodo 

objavljeni v 
sklopu 

rednih 

raziskova-
nj. 

32000L0060 

  R3.3.01.04 Izdatki za varstvo okolja 

SURS R3.3.01.04.01 Spremljanje 

subvencij in 

transferjev s 
poudarkom na 

industrijskih 

dejavnostih 

Izpopolnjevanje 

spremljanja subvencij 

in transferjev s 
poudarkom na 

industrijskih 

dejavnostih. 

Pridobitev podatkov o 

subvencijah in 

transferjih s poudarkom 
na industrijskih 

dejavnostih. 

Proučitev 

administrativnih virov 

podatkov, možnosti 
njihove uporabe za 

vključitev v okoljske 

račune v industriji. 

n.s. Administrativni 

viri: MF in druge 

institucije, ki 
razpolagajo z 

zahtevanimi 

podatki. 3. 12. 2014 

Obvezno Preteklo leto 2014-2015 2015 32011R0691 

  R3.3.02 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

  R3.3.02.01 Struktura kmetijskih gospodarstev  

SURS R3.3.02.01.01 Izračun tipa 

kmetovanja in 
ekonomske 

velikosti 

kmetijskih 
gospodarstev na 

podlagi 

ekonomskega 
merila 

Razvoj lastnega 

izračuna ekonomske 
velikosti in tipa 

kmetovanja kmetijskih 

gospodarstev na 
podlagi standardnega 

rezultata. Vsebinsko 

nalogo določa EU 
zakonodaja, ki 

predpisuje enotno 

metodologijo.  

Priprava tehnične 

rešitve za standardne 
izračune na podlagi 

metodologije EU. 

Priprava metodoloških 

osnov, načrtovanje in 
analiza potrebnih 

aktivnosti. 

n.s. Lastni viri SURS-a. n.s. n.s. 2013 - 2016 2017 32008R1166, 

32008R1242 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

  R3.3.02.05 Kmetijske cene 

SURS R3.3.02.05.01 Cene in zakupnine 

kmetijskih 

zemljišč 

Razvoj metodologije za 

spremljanje cen in 

najemnin kmetijskih 
zemljišč (za rabi njive 

ter trajno travinje) v 

RS. Analiza 
razpoložljivih 

sekundarnih virov 

podatkov. Izračun 

povprečnih cen in 

zakupnin njiv oziroma 

trajnega travinja za leti 
2013 in 2014 na nivoju 

kohezijskih regij. 

Objava podatkov in 
posredovanje podatkov 

Eurostatu. 

Razvoj metodologije za 

potrebe spremljanja 

podatkov o cenah in 
zakupninah kmetijskih 

zemljišč po 

metodologiji Eurostata 
ter zagotovitev letnih 

podatkov o ceni in 

zakupnini njiv ter 

trajnega travinja. 

Preučitev metodologije 

Eurostata. Analiza 

razpoložljivih 
sekundarnih virov 

podatkov. Priprava 

metode izračuna. 

SURS, 

GURS, 

MKO, 
DURS, 

Združenje 

sodnih 
izvedencev 

in cenilcev 

kmetijske 

stroke 

Slovenije, 

KGZS 

GURS, DURS, 

MKO, Združenje 

sodnih izvedencev 
in cenilcev 

kmetijske stroke 

Slovenije. V 
različnih obdobjih v 

letu 2014. 

Obvezno Preteklo leto 2013 - 2015 December 

2015 

Partnersko 

sodelovanje 

  R3.3.03 Energetika 

  R3.3.03.01 Strukturna statistika energetike 

SURS R3.3.03.01.01 Obnovljivi viri 

energije 

Podatki na področju 

uporabe obnovljivih 

virov energije: lesna 

biomasa, bioplin, 

vetrna energija, sončna 
energija, geotermalna 

energija itd.  

Izboljšanje statistike 

obnovljivih virov 

energije in pridobitev 

in poenotenje 

podatkov.  

Analiza stanja, iskanje 

obstoječih 

administrativnih virov 

in njihova sistematična 

vključitev v statistiko 
energetike.  

IJS, MZIP, 

FS 

Administrativni 

viri: MZIP, IJS, 

Geološki zavod 

Slovenije. 

September 2014. 

Obvezno Tekoče in 

pretekla leta. 

2014 Rezultati 

razvojne 

naloge bodo 

upoštevani 

pri objavah 
rednih 

raziskova-

nj. 

32009L0028, 

32008R1099  

  R3.3.04 Transport 

  R3.3.04.01 Kopenski transport 

SURS R3.3.04.01.01 Merjenje obsega 

cestnega prometa - 
vozni kilometri 

Mobilnost potnikov s 

poudarkom na obsegu 
opravljenih voznih 

kilometrov domačih in 

tujih vozil na 
slovenskih cestah. 

Proučitev možnosti 

evropsko usklajenega 
rednega zbiranja 

podatkov o opravljenih 

voznih kilometrih 
cestnih vozil na 

teritoriju Slovenije 

(tudi razvojni projekt 
Eurostata).  

Proučitev evropskih 

priporočil in dobrih 
praks drugih držav ter 

domačih možnosti (viri 

in metode) za redno 
zbiranje tovrstnih 

podatkov. Sodelovanje 

pri aktivnostih delovne 
skupine Eurostata. 

n.s. Administrativni 

viri: DRSC, MZIP 
in ostali viri.  

Obvezno Različna 

obdobja glede 
na vire. 

2012-2014 Predvido-

ma 2015. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

  R3.4.03 Geografski informacijski sistem 

  R3.4.03.01 Geografski informacijski sistem 

SURS R3.4.03.01.01 Geokodirani 

statistični podatki 

Razvoj postopkov za 

pridobivanje, 
prikazovanje in 

posredovanje 

statističnih podatkov v 
geografskem prostoru.  

Zagotavljanje 

učinkovitega 
pridobivanja podatkov, 

učinkovitega 

kartografskega 
prikazovanja in 

posredovanja podatkov. 

Vzpostavitev nove 
oblike komunikacije z 

različnimi uporabniki v 

okviru celovitega 
geostatističnega portala 

SURS-a.  

Vzpostavitev delujoče 

aplikacije STAGE 
(STAtistika in 

GEografija) v 

produkcijskem okolju 
SURS-a z možnostjo 

prikazovanja, 

poizvedovanja in 
prenosa geostatističnih 

podatkov skladno s 

specifikacijami za 
omrežne storitve iz 

direktive INSPIRE. 

Vzpostavitev storitve 
GIS podatki za prenos 

geostatističnih 

podatkov za 
naprednejše GIS 

uporabnike v obliki in 

metapodatkovnimi 

opisi skladnimi z 

direktivo INSPIRE. 

Optimizacija procesov 
kreiranja 

geostatističnih 

podatkov na SURS. 
Naloge se izvajajo v 

okviru razvojnega 

projekta SURS-a 
STAT&GIS in 

Eurostatovega granta 

(Eurostat grant 2012, 
Theme 5.05, Merging 

statistics and 

geospatial information 
in Member states) 

Geodetski 

inštitut, 
Evropski 

forum za 

geostatistik
e, GURS 

Administrativni 

viri: MNZ (CRP), 
GURS (RPE), 

AJPES (PRS), IVZ, 

ZPIZ, ZZZS, MZIP, 
MGRT, DURS. 

Lastni viri SURS-a. 

n.s. n.s. 2013 in 2014 Rezultati 

bodo 
uporabljeni 

pri 

izvajanju 
rednega 

raziskova-

nja. 

Partnersko 

sodelovanje 



RAZVOJNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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 

 

 

SURS R3.4.03.01.02 Mobilne statistike Razvoj infrastruktur in 

sistemov za prevzem, 
obdelavo in 

diseminacijo podatkov 

operaterjev, ki 
zagotavljajo javna 

komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 
javne komunikacijske 

storitve.  

Proučiti možnost 

vključitve podatkov 
operaterjev, ki 

zagotavljajo javna 

komunikacijska 
omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 

storitve, kot novega 
vira v uradni statistični 

proces z vidika 
natančnejše umestitve 

obstoječih statističnih 

podatkov v prostor in 
čas ter z vidika 

dodajanja novih 

statističnih vsebin. 
Ugotoviti potencialne 

omejitve SURS pri 

obdelavi tovrstnih 
podatkov. 

Vzpostavitev testne 

infrastrukture za 
prevzem podatkov 

operaterjev, ki 

zagotavljajo javna 
komunikacijska 

omrežja in/ali izvajajo 

javne komunikacijske 
storitve. Razvijanje 

postopkov in 
metodologij za njihovo 

obdelavo in 

diseminacijo. Naloga 
se izvaja v okviru 

granta Eurostata 

(Eurostat grant 2013, 
Theme 08.1.43. 

Merging statistics and 

geospatial information 
in Member states). 

Operaterji, 

ki 
zagotavljajo 

javna 

komunika-
cijska 

omrežja 

in/ali 
izvajajo 

javne 
komunika-

cijske 

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-a. 

Obvezno n.s. 2014 in 2015 2015 Partnersko 

sodelovanje 

 

 

 


