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V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje
in družba, v podpoglavju R3.2.06 Življenjska raven, v modulu R3.2.06.01 Življenjska raven se pod zaporedno številko
R3.2.06.01.03 doda novo raziskovanje z naslovom SHARE
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba,
v podpoglavju
v modulu
– Raziskava
o zdravju, R3.2.06
procesu Življenjska
staranja in raven,
upokojevanju
v R3.2.06.01 Življenjska raven se pod zaporedno številko
R3.2.06.01.03 doda novo raziskovanje z naslovom SHARE – Raziskava
o
zdravju,
procesu
staranja
in
upokojevanju
v
Evropi
– analiza, ki se glasi:
Evropi – analiza, ki se glasi:

Št.

SURS

Zap.št.

R3.2.06.01.03

Ime in oznaka
raziskovanja
SHARE –
Raziskava o
zdravju, procesu
staranja in
upokojevanju v
Evropi – analiza

Namen

Podatki o anketirani
osebi ter njenih
družinskih članih
(EMŠO, ime in
priimek, datum
rojstva/starost,
državljanstvo,
življenjski cikel,
izobrazba, selitvena in
zaposlitvena
zgodovina, 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
naložbe, dolgovi,
lastništvo drugih
nepremičnin, dohodki
celotnega
gospodinjstva, zamude

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.

Delo v tekočem letu

Priprava podatkov iz
administrativnih in
statističnih virov ter
analiza

Sodelujejo

IER, IVZ

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obveznost
poročanja

Obvezno
IER po dogovoru
(podatki ankete).
Administrativni viri
in registri (DURS,
MDDSZ, MNZ
(CRP), GURS
(REN), ZRSZ,
ZPIZ, ZZZS) po
potrebi in
dogovoru.
Lastni viri SURS

Obdobje
opazovanja
2010/2011

Izvajanje

2013/2014

Rok prve
objave /
uporabe
Rezultati
niso
namenjeni
objavi in
bodo
uporabljeni
za analize s
področja
zaščite in
kakovosti.

Pravne in
druge podlage
Partnersko
sodelovanje

Uradni list Republike Slovenije

Vsebina

57 / 5. 7. 2013

Poobl.
izvajalec

10

Uradni list Republike Slovenije

pri plačevanju
obveznosti, shajanje z
dohodki, izdatki za
prehrano, lastna
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.

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Irena Križman,
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
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