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3954. Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2001–2002

Na podlagi 23.b člena zakona o državni statistiki (Ura-
dni list RS, št. 45/95 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S R E D N J E R O Č N I   P R O G R A M
STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 2001–2002

UVOD

Prvi srednjeročni program statističnih raziskovanj se ne
glede na določilo 23.b člena v skladu s 27. členom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki
(Uradni list RS, št. 9/01) sprejme za obdobje 2001–2002.

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
državni statistiki se spreminja način sprejemanja, metodolo-
ški pristop in vsebina programa statističnih raziskovanj.

Način sprejemanja
Nacionalni program statističnih raziskovanj (Uradni list

RS, št. 70/97) je bil sprejet v Državnem zboru Republike
Slovenije na način, kot velja za sprejem zakona, kar pomeni
nujno ponovno zakonodajno proceduro za vsako spremem-
bo vsebine programa. Ker je bil pripravljen v obliki natančne-
ga kataloga statističnih raziskovanj z veljavnostjo za petletno
obdobje, je njegova togost v današnjem izredno dinamič-
nem okolju ovira za hitro prilagajanje spremembam. Pro-
gram je zdaj pripravljen kot srednjeročni program statističnih
raziskovanj (v nadaljnjem besedilu: SPSR), ki ga za dobo
petih let sprejme Vlada Republike Slovenije in kot letni pro-
gram statističnih raziskovanj (v nadaljnjem besedilu: LPSR),
ki ga določi predstojnik Statističnega urada Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: urad) v soglasju s pooblašče-
nimi izvajalci.

SPSR se praviloma pripravi za petletno obdobje, izje-
moma pa velja za obdobje 2001–2002 zaradi uskladitve z
Državnim programom Republike Slovenije za prevzem prav-
nega reda Evropske unije do konca leta 2002, Srednjeroč-
nim statističnim programom Evropske komisije (Community
Statistical Programme 1998-2002 Commission of the Euro-
pean Communities, Bruselj, 14. 1. 1998) in Statistical
Requierements Compendium, Eurostat, July 1998.

Metodološki pristop
SPSR določa ustrezno statistično pokrivanje nacional-

nih in mednarodnih politik, potreb, nastalih s priključeva-
njem Republike Slovenije Evropski uniji, ter prednosti, pri-
stope, glavna področja in cilje dejavnosti državne statistike.
Zaradi izrednega pomena mednarodne primerljivosti na vseh
področjih statistike, je upoštevanje tekočih potreb in prilaga-
janje bodočim spremembam nujno (pogajanja Republike
Slovenije o pristopu k Evropski uniji, nadzor mednarodnih
institucij, vsakoletna poročila Eurostatu, Evropski komisiji
itd.), olajšano pa je s pripravo primerljivega programa, kot je
to srednjeročni statistični program Komisije Evropske unije
in velja za obdobje 1998-2002 (naslednji srednjeročni pet-
letni statistični program Komisije Evropske unije je že v
pripravi).

Vsebina
Osnovni cilj SPSR je predvideti statistična pokrivanja

potreb po podatkih za uresničevanje politik v času trajanja
programa. Najprej je predstavljena strategija slovenske dr-
žavne statistike (poslanstvo, vizija, vrednote, dolgoročni cilji,
mednarodno sodelovanje, izvajalci državne statistike, prav-
ne osnove, določanje prednosti, človeški in finančni viri),
nato programi statističnih raziskovanj (SPSR in LPSR): stati-
stična infrastruktura (registrsko usmerjena državna statistika
in institucionalna krepitev) in področja ekonomskih, demo-
grafskih in socialnih politik ter politik na področju okolja in
naravnih virov.

Področja politik so povzeta po srednjeročnem statistič-
nem programu Evropske komisije, po področjih Pogajalskih
izhodišč Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k Evrop-
ski uniji in po drugih potrebah države in ostalih uporabnikov.
Najprej je predstavljena vsebina politike v Evropski uniji in
nato v Sloveniji, iz posamezne vsebine politike pa je razvid-
no, katera področja človekovega življenja in dela zajema. V
statistični podpori politiki je razvidno pokrivanje potreb poli-
tik po statističnih podatkih, ki so nepogrešljivi pri procesu
odločanja. Povezava z LPSR je razvidna iz preglednice, kjer
so zapisana statistična področja, v katerih dobimo iskane
statistične rezultate. Sledijo glavne usmeritve v obdobju ve-
ljavnosti programa, ki so podlaga za pripravo razvojnih na-
log, in institucije, ki so izvajalci državne statistike za uresniči-
tev nalog za pokrivanje potreb konkretne politike po stati-
stičnih podatkih. Sledijo še sodelujoče institucije in podatki
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o morebitnih zamudah pri uresničevanju določene naloge
ter vzroki zanjo.

SPSR je temelj za pripravo LPSR, ki je sestavljen iz
rednih in razvojnih nalog, le-te pa so razporejene v poglavje,
področje in modul. Vsaka naloga ima pooblaščenega izva-
jalca, zaporedno številko, ime, vsebino, namen, periodiko
izvajanja, obdobje ali kritični datum, navedbo, kdo je dolžan
dati podatke in kdaj, datum rezultatov in podatek o usklaje-
nosti s predpisi Evropske unije; razvojne naloge imajo tudi
podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.

Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne sta-
tistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in poobla-
ščeni izvajalci:

– Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
– Banka Slovenije,
– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
– Ministrstvo za finance,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-

venije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Za izvajanje programov statističnih raziskovanj imajo

urad in pooblaščeni izvajalci pravico zbirati podatke iz vseh
obstoječih virov.

Za racionalno izvajanje dejavnosti državne statistike
urad in pooblaščeni izvajalci uporabljajo individualne po-
datke z identifikacijo, iz različnih uradnih in drugih adminis-
trativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sektorja (evi-
dence, registri, baze podatkov ipd.), ki se vodijo na podla-
gi zakona ali pisne privolitve posameznika. Registrski orga-
ni so dolžni uradu in pooblaščenim izvajalcem v skladu z
zakonom brezplačno posredovati vse zahtevane podatke.
V primerih, ko teh virov ni na voljo, se za namen pridobiva-
nja podatkov uporabijo drugi viri (obrazci, vprašalniki, an-
ketni listi ipd.).

Povezava med srednjeročnim in letnim programom sta-
tističnih raziskovanj poteka prek klasifikacijskega sistema, ki

vsebuje: politike, poglavja, področja, module, statistična
raziskovanja in razvojne naloge.

Politika
Politika je povzetek nacionalnih1 in mednarodnih2 stati-

stičnih zahtev z vidika političnih potreb. Te potrebe so razde-
ljene na 23 naslovov, ki pokrivajo politike Srednjeročnega
programa statističnih raziskovanj.

Poglavje in področje
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev sta-

tistične vsebine. SPSR in LPSR sta sestavljena iz petih po-
glavij in 50 področij, ki so povzeta po Statistical Require-
ments Compendium, julij 1998, in Community Statistical
Programme 1998-2002, Commission of the European Com-
munities, Brussels, 14. 1. 1998.3

Modul
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del

politik. Uresničuje se s sekundarnimi viri (registri), s primar-
nimi viri (statistične raziskave) ter internimi inputi (ekonom-
ske statistike kot input v nacionalne račune).4 Razdelitev
vsebine je tako kot za poglavja in področja povzeta po
Statistical Requirements Compendium in Community Stati-
stical Programme, dodani pa so moduli za uresničitev speci-
fičnih nacionalnih potreb.

Statistično raziskovanje
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane

raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podat-
kov, pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg
tega zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav,
so pa pomembne za uresničitev statističnega programa.

Razvojne naloge
Razvojne naloge so del “Statističnega raziskovanja”

(področje 22), kot statistična raziskovanja pa so strukturira-
ne na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR.

1 Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k Evropski uniji
2 Community Statistical Programme 1998–2002, Commission of the European Communities, Brussels, 14. 1. 1998
3 Poglavje Statistična infrastruktura v Statističnem programu CEC sestavlja več področij kot v SRC
4 Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni

del vsebine
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Razdelitev statistične vsebine
Poglavje Področje Modul

I
STATISTIČNA
INFRASTRUKTURA

11 Klasifikacije
111 Klasifikacija ekonomskih

Dejavnosti (NACE)
112 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA)
113 Razne klasifikacije
115 Klasifikacije na področju socialnih statistik
116 Klasifikacije za statistike

zunanje trgovine
117 Standardna klasifikacija

teritorialnih enot (SKTE)
11991 Klasifikacije (nacionalni

interes)

12 Izobraževanje statistikov

13 Elektronska
obdelava podatkov

14 Informacijske tehnologije

15 Relacijska baza
podatkov

16 Obveščanje

17 Diseminacija

18 Statistično usklajevanje

19  Mednarodno sodelovanje
191 Mednarodno sodelovanje

in tehnična pomoč Sloveniji
192 Tehnična pomoč državam

bivše Jugoslavije
19991 Tehnična pomoč drugim

državam

20 Priprave na pristop
k Evropski uniji

21 Tehnično sodelovanje
s tretjimi državami

22 Statistično raziskovanje

23 Načrti za reorganizacijo

24 Registri

25 Varstvo podatkov
in statistična zaupnost

251 Varstvo in zaščita podatkov
252 Koordinacija za statistično zaupnost
253 Pravni vidiki zaupnosti
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Poglavje Področje Modul

II
DEMOGRAFSKE
IN SOCIALNE STATISTIKE

31 Prebivalstvo
311 Demografske statistike in projekcije
312 Program popisov v Skupnosti
313 Statistika migracij

32 Trg dela
321 Zaposlenost in brezposelnost
322 Plače in stroški dela

33 Izobraževanje
in usposabljanje

331 Statistika začetnega
izobraževanja

332 Statistika (nadaljnjega)
poklicnega izobraževanja in usposabljanja

34 Kultura
341 Statistika kulture

35 Zdravstvo, varnost
in varstvo potrošnikov

351 Javno zdravstvo
352 Zdravstvo in varnost pri delu
353 Varstvo potrošnikov

36 Življenjska raven
361 Poraba v gospodinjstvih
362 Poraba časa
363 Dohodek, revščina in

socialna izključenost

37 Socialna varnost
371 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne

varnosti: celotni sistem
372 Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne

varnosti: moduli
37991 Statistika družinskih prejemkov in varstva materinstva

(nacionalni interes)
37992 Statistika socialnega varstva (nacionalni interes)

38 Druge socialne
statistike

381 Statistika stanovanj
382 Statistika kriminalitete
383 Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
38991 Statistika volitev in samoprispevkov

(nacionalni interes)
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Poglavje Področje Modul

III
GOSPODARSKE
STATISTIKE
III.1
MAKROEKONOMSKE
STATISTIKE

40 Letni gospodarski računi
401 Evropski sistem računov (ESA)
402 Nacionalni računi: agregati
40991 Raziskovanja nacionalnega

pomena – ni EU direktive
403 Računi države
404 Računi drugih institucionalnih sektorjev
405 Panožni računi – input/output tabele
406 Bilančni računi (vključno s

stanjem osnovnih sredstev

41 Četrtletni in okoljski računi
411 Četrtletni nacionalni računi
412 Okoljski računi

42 Finančni računi
421 Tekoči finančni računi
422 Finančne bilance

43 Spremljanje lastnih virov
431 Pregled lastnih virov bruto nacionalnega proizvoda

(BNP)
432 Spremljanje lastnih virov davka na dodano vrednost

(DDV)

55 Cene
551 Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalniki

dinamike in ravni drobnoprodajnih cen
55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih

(nacionalni interes)
552 Paritete kupne moči (PKM)

III.2
POSLOVNE
STATISTIKE

44 Statistika
poslovanja podjetij

441 Strukturna statistika podjetij
442 Razvoj strukturne statistike podjetij
443 Statistika malih in srednjih podjetij
444 Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij
44991 Raziskovanja nacionalnega

pomena – ni EU direktive
445 Statistika industrijske proizvodnje

(vključno s PRODCOM)
446 Železo in jeklo

45 Energetika in surovine
451 Strukturna statistika

Energetike
452 Kratkoročna statistika

Energetike
453 Obnovljivi viri energije
454 Cene energije
455 Posebne akcije za podporo nove energetske poti

v  Skupnosti
456 Poraba energije in soproizvodnja električne in

toplotne energije
457 Statistika surovin
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Poglavje Področje Modul

47 Notranja trgovina
471 Statistika notranje trgovine

48 Transport
481 Informacijski sistem o

transportu
483 Cestni prevoz blaga
484 Železniški prevoz blaga
485 Pomorski transport
486 Zračni transport
488 Statistika cestnoprometnih nesreč
48991 Raziskovanja nacionalnega

pomena – ni EU direktive

49 Komunikacije
491 Statistika informacijske

družbe
492 Statistika komunikacij, poštnih in telekomunikacijskih

storitev
493 Statistika avdiovizualnih

storitev

50 Turizem
501 Statistika turizma
502 Statistika gostinstva in potovalnih agencij
50991 Raziskovanja nacionalnega

pomena – ni EU direktive

III.3
DENARNE, FINANČNE,
TRGOVINSKE
IN PLAČILNOBILANČNE
STATISTIKE

52 Denar in finance
521 Evro in statistika EMS
522 Strukturni denarni in finančni kazalniki
523 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki
524 Statistika javnega primanjkljaja in dolga
525 Uporaba evra v državni statistiki
52991 Bilance javnega financiranja (raz. nac. pomena, ni

EU direktive)

53 Menjava blaga
531 Menjava blaga med državami članicami (vključno z

EDICOM)
532 Menjava blaga s tretjimi državami
533 Sektorske analize in mednarodne trgovinske

študije
534 Podatkovna baza COMEXT
535 Statistika tarif – Splošne

preference – Lastni viri
536 Proizvodnja statistike trgovine

54 Menjava storitev
in plačilna bilanca

541 Plačilna bilanca
542 Plačilna bilanca institucij Skupnosti
543 Neposredne naložbe in

statistika menjave
povezanih družb

544 Mednarodna trgovina s storitvami
in geografska razdelitev
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Poglavje Področje Modul

IV
KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO
IN RIBIŠTVO

61 Raba tal in podeželje
611 Raba tal
612 Daljinsko zaznavanje

62 Kmetijske strukture
621 Struktura in tipologija kmetij
622 Podatkovna baza EUROFARM
623 Statistika vinogradništva
624 Statistika sadjarstva
62991 Raziskovanja nacionalnega

pomena – ni EU direktive

63 Kmetijski prihodki
in cene

631 Ekonomski računi za kmetijstvo
632 Prihodki kmečkih gospodinjstev
633 Statistika kmetijskih cen
634 Statistika vložka dela v kmetijstvu
635 Sektorska proizvodnja

in model prihodkov v kmetijstvu

64 Rastlinska pridelava
641 Statistika rastlinske pridelave
642 Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki
643 Napoved pridelka (AGROMET)

65 Živinoreja
651 Statistika živinoreje
652 Statistika živalskih proizvodov
653 Bilanca preskrbe za živinorejo
654 Bilanca krme

66 Statistika
živilskopredelovalne
industrije

661 Statistika živilskopredelovalne industrije

67 Druge kmetijske statistike

68 Statistika gozdarstva
681 Statistika gozdarstva

69 Statistika ribištva
691 Statistika ribiškega ladjevja
692 Statistika ulova
693 Izlov in bilanca preskrbe
694 Statistika akvakulture
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Poglavje Področje Modul

V
MEDPODROČNE
STATISTIKE

71 Statistike okolja in kazalniki
711 Okolje in področne statistike
712 Statistika odpadkov in recikliranja
713 Statistika redkih in nevarnih materialov
714 Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
715 Statistika emisij
716 Kazalniki in indeksi pritiska
717 Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
718 Periodično poročanje
719 Okoljska baza podatkov
71991 Statistika komunalnih dejavnosti
71992 Statistika škode zaradi elementarnih nesreč

72 Regionalne
in geografske informacije

721 Ekonomski računi na regionalni ravni
722 Socialne statistike na regionalni ravni
723 Statistika kmetijstva in okolja na regionalni ravni
724 Statistika industrije, storitev

ter raziskovanja in razvoja na regionalni ravni
725 Urbana statistika
726 Podatkovna baza REGIO
727 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)

in podregionalni informacijski sitem (SIRE)
728 Geografski informacijski sistem (GISCO)

73 Znanost in tehnologija
731 Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti
732 Statistika inovacij

81 Gospodarske
in finančne statistike
(DG II)

811 Ankete o poslovnih tendencah

A) STRATEGIJA SLOVENSKE DRŽAVNE STATISTIKE DO
KONCA LETA 2002

1. Poslanstvo
Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam

javne uprave, gospodarstvu in javnosti kakovostne, pravoča-
sne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podat-
ke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter
socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov.
Podatke za domače potrebe in mednarodno izkazovanje
zagotavlja ob optimalnih stroških. Z upoštevanjem statistič-
ne zaupnosti gradi zaupanje uporabnikov in krepi strokovno
neodvisnost.

2. Vizija
– uporabniška usmerjenost,
– obvladovanje elementov kakovosti državne statistike,
– strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni,
– tekoče usklajevanje z mednarodnimi in predvsem

standardi Evropske unije,
– moderni sistemi zbiranja, obdelovanja in izkazovanja

podatkov,
– raziskave in inovacije,
– izboljšanje delovnih pogojev.
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3. Vrednote
– pomen uporabnikov,
– zaupanje uporabnikov in zaposlenih,
– neodvisnost institucije in stroke,
– spoštovanje zasebnosti,
– znanje in izkušnje,
– kakovost statističnih izdelkov in storitev,
– delo v interdisciplinarnih skupinah,
– prijazno delovno okolje.

4. Dolgoročni cilji
– pokrivanje potreb mednarodnega izkazovanja, s pou-

darkom na izpolnjevanju zahtev Evropske unije (“acquis com-
munautaire”),

– pokrivanje potreb ostalih uporabnikov na nacionalni
ravni,

– zadovoljevanje potreb uporabnikov s kakovostnimi
statističnimi podatki, izboljšanje kakovosti storitev, predvsem
pravočasnosti, primerljivosti, uporabnosti, zanesljivosti po-
datkov in preglednosti (transparentnosti) metodoloških pri-
stopov in omejitev,

– usklajevanje metodoloških osnov znotraj slovenske
državne statistike in mednarodno,

– izboljšanje usposobljenosti in pripravljenosti poroče-
valskih enot za dajanje podatkov z uvajanjem novih tehnolo-
gij zbiranja podatkov in z uporabo čim več že zbranih podat-
kov (evidence v javni upravi in podjetjih),

– nadaljnji razvoj registrsko usmerjene statistike,
– projektno, operativno in programsko vodenje,
– povečevanje administrativne usposobljenosti in insti-

tucionalne krepitve,
– dobro razmerje med stroški in učinkovitostjo.

5. Mednarodno sodelovanje
Intenzivno vključevanje v mednarodno statistično oko-

lje, predvsem povezovanje z Eurostatom, statističnimi od-
delki OECD, Statističnim oddelkom ECE, IMF ILO in ISI,
nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi ustvarjalci na po-
dročju statistike v mednarodnem okolju. Urad tudi v letih
2001 in 2002 pričakuje pomoč v okviru programov PHARE
in drugih bilateralnih oblik sodelovanja.

6. Izvajalci državne statistike
Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti državne stati-

stike opravlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: urad) s pomočjo s programom pooblaščenih
izvajalcev programa statističnih raziskovanj, poročevalskih
enot ter s pridobivanjem podatkov iz uradnih in drugih admi-
nistrativnih zbirk podatkov. Izvajalci SPSR so navedeni pri
posameznih politikah programa. Natančna opredelitev na-
log po izvajalcih državne statistike se opredeli v letnem pro-
gramu statističnih raziskovanj.

Statistični urad Republike Slovenije je kot centralno
statistično telo odgovoren za metodološko koordinacijo, ko-
ordinacijo definicij, klasifikacij ipd. Vse večja vključitev admi-
nistrativnih podatkov, s katerimi razpolagajo posamezne in-
stitucije, vodi v decentralizacijo v smislu zbiranja in obdelave
podatkov.

7. Pravne osnove
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95,

9/01), zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01), zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 59/99) ter zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99,
119/00 in 30/01).

8. Določanje prednosti
– zagotavljanje zakonskih obveznosti in usklajevanje s

statističnim “acquis communautaire” kot pogajalska zaveza
za priključitev k Evropski uniji in zadovoljevanje specifičnih
domačih in mednarodnih potreb;

– makroekonomske statistike in poslovne statistike, re-
gionalne statistike, popis prebivalstva, gospodinjstev in sta-
novanj v letu 2002;

– večji statistični in medresorski infrastrukturni projekti;
– institucionalna krepitev in kakovost v statistiki.

9. Človeški in finančni viri
– v Državnem programu Republike Slovenije za pre-

vzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 je
predvidenih 20 novih zaposlitev za potrebe urada, pretežno
z univerzitetno izobrazbo;

– finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Re-
publike Slovenije. Na podlagi zakona o državni statistiki (18.
člen) je urad kot strokovno samostojna vladna služba nepo-
sredno udeležen v postopku priprave in usklajevanja držav-
nega proračuna;

– finančna sredstva iz virov Evropske unije;
– finančna sredstva iz drugih virov.

B) VSEBINA SREDNJEROČNEGA PROGRAMA
STATISTIČNIH RAZISKOVANJ (2001–2002)

1. Statistična infrastruktura
(a) Registrsko usmerjena državna statistika
Statistična infrastruktura je predpogoj za izvajanje sred-

njeročnih in letnih programov statističnih raziskovanj. Regi-
strska usmerjenost slovenske statistike, grajene po vzoru
nordijskih držav, določa obstoj večnamenskih registrov, splo-
šnih klasifikacij in nekaterih univerzalnih identifikacij. Za ra-
cionalno izvajanje državne statistike urad in drugi poobla-
ščeni izvajalci uporabljajo individualne podatke z identifika-
cijo, iz različnih javnih in drugih administrativnih zbirk podat-
kov javnega in zasebnega sektorja (evidence, registri, baze
podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali pisne
privolitve posameznika in jih povezujejo za statistični namen.
Registrski organi in drugi viri podatkov so dolžni v skladu z
zakonom brezplačno posredovati vse zahtevane podatke.
Upoštevanje statistične zaupnosti in varovanja podatkov je
pomemben element registrsko usmerjene statistike. Infras-
trukturni razvojni projekti zahtevajo sodelovanje na državni in
mednarodni ravni.

Registri in zbirke podatkov ter klasifikacije
Eden od pomembnejših administrativnih registrov, ki

ga vodi in izkazuje urad od leta 1997 je Poslovni register
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS). Vzpostavljen je bil
kot podatkovna zbirka, ki je združila podatke prejšnjih regis-
trov (enotnega registra obratovalnic – ERO in registra orga-
nizacij in skupnosti – ROS). Tehnično je realiziran kot rela-
cijska podatkovna baza vseh poslovnih subjektov s sede-
žem na območju Republike Slovenije. Glavni viri podatkov
so administrativni registri registrskih sodišč, različnih zbor-
nic (Obrtne, Zdravniške in Odvetniške zbornice), Ministrstva
za notranje zadeve, ki registrira politične stranke in društva,
ter podatki Davčne uprave Republike Slovenije. Viri posre-
dujejo podatke o pravnih osebah in/ali individualnih podje-
tjih. PRS vsebuje podatke o pravnih osebah (gospodarskih
družbah ter osebah javnega in zasebnega prava) in o fizičnih
osebah, ki samostojno opravljajo dejavnosti. To so samo-
stojni podjetniki posamezniki, razen njih pa še osebe s
samostojnimi poklici, kot so zdravniki, zobozdravniki, odvet-
niki, samostojni umetniki, lekarnarji itd. Glede uporabe regi-
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stra je upoštevano načelo javnosti in splošne uporabnosti.
Vsebina PRS se vodi po predpisanih ali dogovorjenih stan-
dardih, ki zagotavljajo enotnost definicij za posamezne po-
datke. Uporabniki lahko dobijo podatke na različnih medijih
in po različnih merilih. Nekateri uporabniki so na podlagi
podatkov PRS naredili lastne podatkovne baze, ki jih v dolo-
čenem časovnem obdobju ažurirajo. Podatki o zasebnih
kmetijskih proizvajalcih v PRS niso vključeni.

Državni zbor Republike Slovenije je že zaključil prvo
obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnem registru Slovenije.5 Eden ciljev predla-
ganih sprememb zakona je, da se vodenje in razvoj PRS
lahko prenese na novega upravljavca v skladu s sklepom
Vlade Republike Slovenije, ki je bil sprejet ob predlogu
zakona o plačilnem prometu (Poročevalec DZ, št. 85 z dne
15. decembra 1999).

Osnova za vzpostavitev statističnega registra je zakon
o državni statistiki. Sestavlja ga PRS, ki so mu dodane
informacije, potrebne za statistične namene; vsebuje tako
administrativne kot statistične informacije (podatkovni del
PRS vsebuje administrativne in statistične podatke). Te-
hnično statistični register ni poseben register na uradu. Za
potrebe statističnih raziskovanj urad združuje statistične
zapise in podatke iz PRS ter drugih administrativnih baz
podatkov, kot sta statistični register zaposlenih oseb, regi-
ster imetnikov žiro računov, ki ga vodi Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, in register transakcijskih raču-
nov, ki ga vodi Banka Slovenije. Združevanje podatkov
statističnega registra se opravlja sprotno in se uporabi za
določitev aktivnih enot, vključenih v statistični register. V
zadnjih petih letih je urad razvil sistem statističnih ekonom-
skih klasifikacij, ki je usklajen z zahtevami evropske zako-
nodaje. Ogrodje sistema je standardna klasifikacija dejav-
nosti (v nadaljevanju: SKD), ki je usklajena z evropsko
NACE Rev. 1. Urad aktivno sodeluje v Eurostatovi delovni
skupini NACE/CPA, ki skrbi za vzdrževanje in razvoj siste-
ma statističnih ekonomskih klasifikacij, pripravlja skupna
izhodišča za razvrščanje, sodeluje z drugimi delovnimi tele-
si Evropske unije in mednarodnimi institucijami pri razvoju
in usklajevanju statističnih standardov na področju klasifi-
kacij. Na uradu deluje v okviru PRS interna komisija za
razvrščanje poslovnih subjektov po SKD. Komisija pretež-
no rešuje sporne razvrstitve poslovnih subjektov in nadzo-
ruje uporabo SKD za nestatistične namene.

Urad tekoče spreminja in dopolnjuje vse tiste evropske
klasifikacije, ki jih Eurostat zaradi zunanjih – administrativnih
potreb letno usklajuje za potrebe evropske statistike. To sta
predvsem Kombinirana nomenklatura (KN), ki se v evropski
statistiki uporablja za spremljanje zunanjetrgovinske menja-
ve, in Prodcom lista – evropska nomenklatura industrijskih
proizvodov. Urad uporablja obe nomenklaturi pri statistič-
nem spremljanju industrijske proizvodnje in mednarodne
menjave blaga.

Register zaposlenih oseb je bil vzpostavljen na osnovi
podatkov popisa zaposlenih oseb po stanju na dan
31. 12. 1986. Posodablja se s pomočjo prijav in sprememb
prijav za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, statističnih
raziskovanj in različnih baz podatkov. Poleg prijav sta vira
podatkov tudi Centralni register prebivalstva ter PRS. Vzdr-
žuje ga urad.

Kakovost podatkov statističnega registra delovno aktiv-
nega prebivalstva se stalno izboljšuje. Preverja se kakovost
kodiranja podatkov poklica (od leta 2000 podjetja kodirajo
sama). Podatki registra so vir za podatke o zaposlenih in
samozaposlenih osebah in tudi vir za podatke po regijah s
področja statistike dela. Ti podatki bodo vključeni v Eurosta-
tovo regionalno bazo podatkov REGIO.

Leta 1997 je bila sprejeta uredba o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije poklicev6 (v nadaljevanju: SKP), leta
2000 pa še njene spremembe in dopolnitve. Uvedba SKP v
številne statistične raziskave (npr. Anketa o delovni sili), v Stati-
stični register delovno aktivnega prebivalstva in v uradne evi-
dence, kot sta Evidenca potreb po delavcih in Evidenca brez-
poselnih, omogoča pridobivanje podatkov za kakovostnejše
analize o poklicni strukturi trga dela. Po posameznih poklicih in
poklicnih skupinah je možno proučevati razlike v zastopanosti
po spolu, starostnih razredih, dejavnostih in teritoriju. Možna
bo tudi analiza o plačah za različne poklice po SKP.

Klasifikacija izobraževanja, ki jo pripravlja urad v sode-
lovanju s številnimi institucijami iz tega področja, predvsem z
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, se bo uporabljala
za razvrščanje izobrazbe otrok, mladine in odraslih oseb,
pridobljene v začetnem in nadaljnjem izobraževanju ter za
razvrščanje izobraževalne dejavnosti oziroma programov. Te-
meljila bo na veljavnem sistemu izobraževanja v Sloveniji,
omogočala bo povezavo s preteklimi sistemi izobraževanja
in pridobivanja izobrazbe ter mednarodno primerjavo, skla-
dno s kategorijami, opredeljenimi v Mednarodni klasifikaciji
izobraževanja ISCED-1997 (International Standard Classifi-
cation of Education 1997).

Kratka predstavitev najosnovnejših registrov in klasifi-
kacij pojasnjuje, da imamo v Republiki Sloveniji registrsko
usmerjeno evidenčno delovanje javne uprave. Imamo tradi-
cijo in izkušnje pri uporabi registrov, zato lahko lažje sledimo
sodobnim smernicam Evropske unije, katerih osnovna misel
je narediti prijazno državno upravo za uporabnika.

S smotrnim povezovanjem administrativnih evidenc lah-
ko država posameznikom in združenjem zmanjša breme pri
administriranju in pri izmenjavi podatkov.

Baza podatkov SAJPI (skupno administrativno jedro
povezanih identifikatorjev), ki jo vzpostavlja urad, bo na osno-
vi povezanih administrativnih identifikatorjev omogočala učin-
kovito povezovanje administrativnih podatkov v kateri koli
prostor za kateri koli časovni prerez in za potrebe poobla-
ščenih uporabnikov. Tako vzpostavljena baza podatkov SAJ-
PI omogoča ustvarjanje podatkovne dediščine povezanih
podatkov Republike Slovenije za potrebe arhiviranja in ka-
snejšega raziskovanja. Podatki, ki se bodo prevzemali od
različnih administrativnih virov na osnovi identifikatorjev vi-
rov, se bodo hranili in preiskovali ter oddajali pooblaščenim
uporabnikom na osnovi identifikatorjev uporabnikov. Slede-
nje je pomembno zato, ker ne omogoča sekundarnega po-
vezovanja podatkov pri uporabnikih. Varovanje individualnih
in osebnih podatkov bo zagotavljala primerna zakonska,
organizacijska in fizična zaščita. V ta namen pripravlja urad
besedilo predloga zakona o nastavitvi, vzdrževanju, povezo-
vanju in uporabi podatkov iz javnopravnih evidenc.

Razvojne naloge
Poseben poudarek bo na razvoju vzorčenja po standar-

dih za statistične potrebe. Gre za uporabo vzorčnih metod
pri zbiranju podatkov v konkretnih primerih ob predpostavki
sedanjega varstva osebnih podatkov v Sloveniji. Metode
vzorčenja, ki se že uporabljajo, bodo nadgrajene zlasti na
področju poslovnih statistik, saj bodo v večji meri upošteva-
ni vsi statistični registri (zlasti za postanketno ocenjevanje,

5 Poročevalec DZ, Ljubljana, 26. februar 2001, Letnik XXVII,
št. 13, stran 5

6 Standardna klasifikacija poklicev je usklajena z mednaro-
dnim svetovnim standardom International Standard Classification
of Occupations (ISCO-88) oziroma njegovo evropsko različico
(ISCO-88(COM))
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vključno s kalibracijo) na področju kmetijskih in socialnih
statistik. Na podlagi novih metodoloških dognanj, ki so jih
razvili nekateri zahodni statistični uradi, bodo uporabljene
tudi nekatere bolj sofisticirane cenilke parametrov.

Vpeljane bodo standardne metode za merjenje kako-
vosti podatkov v vseh fazah zbiranja in obdelave podatkov.
Najboljši povzetek kakovosti celotne raziskave bo t. i. stan-
dardno poročilo o kakovosti, ki bo vpeljano za večino stati-
stičnih raziskovanj in bo pokrivalo vse možne vrste napak, ki
se pojavljajo v toku procesa statističnega raziskovanja (od
napak vnosa, kodiranja, procesnih napak do vzorčnih in
nevzorčnih napak, vključno z neodgovorom).

Razvite bodo metode za vstavljanje manjkajočih podat-
kov ter seznanjanja uporabnikov, ki so primerne za različne
tipe manjkajočih podatkov in za različne tipe statističnih
raziskovanj. Tudi tu bodo uporabljena spoznanja ter nove
metode, ki so jih razvili (in jih še razvijajo) na nekaterih
zahodnih statističnih uradih, priporoča pa jih tudi Eurostat.
Nove metode v večji meri uporabljajo pomožne spremenljiv-
ke iz statističnih registrov. Postavljeni bodo standardi metod
za vstavljanje podatkov za določene tipe statističnih razisko-
vanj (glede na frekvenco raziskovanja, tip spremenljivk, vire
pomožnih spremenljivk itd.).

(b) Institucionalna krepitev
Institucionalna krepitev je pomemben del infrastruktu-

re, potrebne za kakovostno izvajanje državne statistike. Slo-
venija ima organizacijsko centralizirano in funkcionalno de-
centralizirano statistično ureditev. Institucije, ki so poleg
urada pooblaščene za izvajanje nalog državne statistike,
morajo zagotavljati ločeno izvajanje nalog državne statistike
od drugih aktivnosti teh institucij.

V institucionalno krepitev spadajo predvsem: izobraže-
vanje zaposlenih, uporabnikov in dajalcev podatkov, upora-
ba moderne informacijske tehnologije, sodobne metode vo-
denja, zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov.

Informacijsko tehnološko (IT) infrastrukturo urada tvori
računalniška komunikacijska mreža SURSNET, ki je prek
skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov
HKOM povezana z računalniško in komunikacijsko opremo
Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadalj-
njem besedilu: CVI). V IT infrastrukturo prištevamo tudi si-
stemsko in aplikativno programsko opremo, baze podatkov
in podatkovne strukture ter pripravljene postopke in proce-
dure, ki omogočajo zahtevano funkcionalnost.

Za zaščito in varovanje je bila v letu 2000 na uradu
oblikovana samostojna služba. Služba opravlja svoje naloge
v sodelovanju z izvajalci varnostnih nalog v drugih organiza-
cijskih enotah, v katerih delajo specialisti za posamezna
varnostna področja. Varnostna problematika je tako hori-
zontalno vpeta v organizacijsko sestavo urada.

2. PODROČJA EKONOMSKIH, DEMOGRAFSKIH IN
SOCIALNIH POLITIK IN POLITIK NA PODROČJU OKOLJA

IN NARAVNIH VIROV TER POTREBNA STATISTIČNA
PODPORA

I. PROST PRETOK BLAGA, CARINSKA UNIJA IN ZUNANJI
EKONOMSKI ODNOSI

Vsebina politike
Vzpostavitev enotnega evropskega gospodarskega pro-

stora, zasnovanega na skupnem trgu, je bil osnovni cilj
Rimske pogodbe. Uveljavljen je bil leta 1992 in sloni na
osnovnih svoboščinah: prost pretok blaga, oseb, storitev in
kapitala. Uresničevanje teh svoboščin omogoča, da lahko
proizvodni dejavniki dela in kapitala delujejo brez ovir. Po-

djetja lahko izdelujejo in prodajajo svoje izdelke skladno s
sistemom svobodne konkurence v državi članici, v kateri so
pogoji zanje najbolj ugodni. Podjetja se lahko ustanavljajo
na skupnem trgu, kjerkoli želijo, in črpajo številna sredstva
kapitala, ki obstajajo v vsaki državi članici. Potrošniki imajo
prosto izbiro proizvodov boljše kakovosti in/ali proizvodov
po nizkih cenah, izdelanih v državah članicah. Delavci imajo
boljši dostop do delovnih mest tam, kjer je večje povpraše-
vanje, ter imajo tako večje ugodnosti zaradi boljših delovnih
pogojev in plač. S svojo družino se lahko nastanijo v kateri-
koli državi članici in se tam zaposlijo.7

Spremembe na gospodarskem področju, ki jih nareku-
jejo procesi vključevanja v Evropsko unijo, vključujejo pri-
prave na skupni evropski trg in posledično odpravo vseh
preostalih ovir za prost pretok blaga, storitev, kapitala in
ljudi. Pravna ureditev Republike Slovenije na področju pro-
stega pretoka blaga je delno usklajena s pravnim redom
Evropske unije. V skladu s pogajalskimi izhodišči bo razen
določenih izjem pri zdravilih in nevarnih snoveh uveljavila
predpise do konca leta 2002.8 Na področju politike v zvezi
s carinsko unijo, Republika Slovenija prav tako zahteva pre-
hodno obdobje, ki se nanaša na ohranitev preferencialnega
režima z državami, nastalimi na ozemlju nekdanje SFRJ.9

Prilagajanje slovenske carinske zakonodaje vključuje tudi
pravočasno pripravo tehničnih rešitev za hitro izmenjavo
podatkov in informacij. V skladu s spremembami in dopolni-
tvami zakona o carinski tarifi, ki bodo uveljavljene v letu
2002, bo z letnimi uredbami o kombinirani nomenklaturi
carinske tarife, Slovenija med drugim uvedla enotno bazo
tarifnih podatkov, podobno TARIC. Republika Slovenija že
od leta 1992 uporablja kot tranzitni dokument enotno carin-
sko listino (ECL), katere vsebina in oblika ustrezata vsebini
in obliki skupnega administrativnega dokumenta, od leta
1996 pa se ECL uporablja v vseh carinskih postopkih. Slo-
venija je polnopravna članica Svetovne trgovinske organiza-
cije in podpisnica številnih bilateralnih in multilateralnih spo-
razumov za sodelovanje v splošni liberalizaciji trgovine. Slo-
venija bo ob pristopu k Evropski uniji vstopila v vse medna-
rodnopravne akte, ki jih je z namenom izboljšanja
medsebojnega carinskega sodelovanja sklenila Evropska
unija s tretjimi državami.

Med osnovne naloge v predpristopnem obdobju poga-
jalsko izhodišče zunanjih ekonomskih odnosov10 med dru-
gim navaja pripravo ustreznih informacijskih baz.

Od 1. januarja 1993 ni več nobenih carinskih formal-
nosti za trgovino v Skupnosti, posledica pa je vzpostavitev
sistema za zbiranje statističnih informacij o blagovni menjavi
med državami članicami neposredno v podjetjih (INTRA-
STAT). Spremembe in dopolnila carinske zakonodaje, ki so
sledila vzpostavitvi notranjega trga, so zahtevala posodobi-
tev uredb o izpolnjevanju statističnih podatkov o blagovni
menjavi z državami nečlanicami.

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč11:

– pogajalsko izhodišče št. 1 Prost pretok blaga,
– pogajalsko izhodišče št. 25 Carinska unija,

7 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 87

8 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 13

9 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 279

10 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 287

11 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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– pogajalsko izhodišče št. 26 Zunanji ekonomski odno-
si in mednarodna razvojna pomoč.

Statistična podpora politiki
Podatki o blagovni menjavi s tujino so med pomem-

bnejšimi kazalci gospodarskih gibanj za spremljanje bilate-
ralnih in multilateralnih odnosov med državami ter vodenje
ustrezne ekonomske politike v povezavi z menjavo blaga s
tujino. Z njimi proučujemo tako strukturo te menjave kot
njeno časovno dinamiko. Na ravni podjetij se podatki zuna-
njetrgovinske statistike uporabljajo za tržne analize izvoza in
uvoza posameznih proizvodov, pogosto tudi v povezavi s
statistiko predelovalnih dejavnosti. Podatki statistike zuna-
nje trgovine so vhodna informacija za druga makroekonom-
ska področja, kot sta sistem nacionalnih računov in plačilna
bilanca.

Za zagotavljanje ustrezne statistične podpore pri vklju-
čevanju Slovenije v pravni red na področju prostega pretoka
blaga, enotne carinske unije in zunanjih ekonomskih odno-
sov bo državna statistika Republike Slovenije sledila nasled-
njim pomembnim nalogam:

– doseganje čim višje stopnje usklajenosti metodologi-
je statistike zunanje trgovine z metodologijo Eurostata v
zunanji trgovini s tretjimi državami in čim bolj popoln pre-
vzem novih mednarodnih priporočil Statističnega urada pri
ZN (iz leta 1998) za statistiko zunanje trgovine;

– čim boljša kakovost zunanjetrgovinskih podatkov, pri
čemer bo pri preverjanju poudarek na medsebojnem prever-
janju količinskih in vrednostnih podatkov s pomočjo stati-
stičnih metod kot tudi na preverjanju podatkov s pomočjo
zrcalnih analiz med dvema državama partnericama;

– tekoče spremljanje sprememb v metodologiji siste-
ma za zajem zunanjetrgovinskih podatkov med državami
članicami – Intrastat in analiza povezav s sistemi davka na
dodano vrednost;

– postopna vsebinska, organizacijska in kadrovska pri-
prava na prehod spremljanja zunanje trgovine z državami
Evropske unije po sistemu Intrastata v okviru Phare širitve-
nega projekta Eurostata;

– dobro sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo in
po potrebi tudi s Carinsko upravo Republike Slovenije na
področju priprave tarifnih podatkov in vsebinsko spoznava-
nje s tem novim statističnim področjem;

– izboljšanje diseminacije zunanjetrgovinskih podatkov
predvsem s stališča vrste diseminacijskih medijev (COMEXT,
baza v oraclu, diseminacija prek interneta);

– spremembe Kombinirane nomenklature (uvedba do-
datnih merskih enot za merjenje količine pri posameznih
proizvodih in uvedba novih tarifnih oznak za proizvode, ki se
na novo pojavljajo na tržišču ter brisanje proizvodov, pri
katerih je vrednost menjave – intra in ekstra trgovina skupaj
– nizka).

Preglednica 1: Povezava politike »Prost pretok blaga, carinska unija in zunanji ekonomski odnosi« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

I. PROST PRETOK
BLAGA CARINSKA
UNIJA IN ZUNANJI
EKONOMSKI ODNOSI

Glavna področja statistik 53 Menjava blaga
81 Gospodarske in finančne statistike (DG II)

Druga pomembna področja statistik 40 Letni gospodarski računi
41 Četrtletni in okoljski računi
52 Denar in finance
54 Menjava storitev in plačilna bilanca

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002:
– urejanje usklajenosti z zakonodajo Evropske unije in

mednarodnimi priporočili Statističnega urada ZN,
– izboljšanje kakovosti podatkov in kakovosti storitev,
– priprava na Intrastat in Extrastat,
– spremljanje razvoja metodoloških rešitev za nove po-

jave (globalizacija),
– proučevanje novih virov (davek na dodano vrednost),
– spremembe Kombinirane nomenklature,
– pripravljenost na sodelovanje v Eurostatovem projek-

tu “Shuttle Trade” (pojav trgovinskih aktivnosti, lahko pov-
sem legalnih, ki potekajo čez državne meje z namenom, da
se v eni državi ugodno nabavljeno blago v drugi državi proda
z dobičkom).

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Ministrstvo za gospodarstvo.

Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-
treb za uresničevanje te politike:
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Zamud ni, vendar lahko omejeni kadrovski in materialni
viri v prihodnje pomenijo resno oviro pri uresničitvi razvojnih
nalog in projektov, predvsem povezanih s pravočasno pri-
pravo na INTRASTAT.

II. KMETIJSTVO (VKLJUČNO Z RIBIŠTVOM)
Vsebina politike
Kmetijstvo je gospodarski sektor, kjer je stopnja evrop-

ske integracije najvišja. Posege državnih politik v kmetijstvo
je bilo treba spremeniti, da bi zagotovili prosto trgovino ter
prosto konkurenco v kmetijskem sektorju. Vodenje in usmer-
janje skupne kmetijske politike vključuje enotne cene, oro-
dja oblikovanja enotnih cen, skupno financiranje ukrepov in
skupno zunanjo zaščito.12

Za slovenski kmetijski trg so značilna cenovna nesora-
zmerja z ravnijo Evropske unije in “svetovnimi” cenami kot
posledica različnih stopenj zaščite kmetijstva. Možnosti vo-
denja take kmetijske politike so v spremenjenih razmerah
(liberalizacija kmetijskih trgov s sporazumom CEFTA, Evrop-
skim sporazumom, sprejetimi dvostranskimi trgovinskimi spo-
razumi, dogovori GATT/WTO) zelo omejene. Le z reformo in
novim konceptom ukrepov kmetijske politike bo Slovenija
lahko uresničevala okoljevarstvene in prostorske cilje kme-
tijske politike.13

Slovenska kmetijska politika nima razvitih ustreznih me-
todoloških in informacijskih podlag za izvajanje konsisten-
tnega mehanizma tržne zaščite in interventne politike v kme-
tijstvu.14

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč15:

– pogajalsko izhodišče št. 7 Kmetijstvo,
– pogajalsko izhodišče št. 8 Ribištvo.

Statistična podpora politiki
Republika Slovenija je v letu 2000 izvedla popis kmetij-

skih gospodarstev. Popisi so osnova za analizo strukturnih

sprememb na nacionalni in regionalni ravni. Obenem so
zelo pomembni za ostala statistična raziskovanja, ki se izva-
jajo v času med enim in drugim popisom, ker se podatki
uporabljajo kot osnova za izbor vzorcev. Popis je tudi podla-
ga za vzpostavitev administrativnega registra kmetij.

V prihodnje bo pomemben administrativni vir za kmetij-
ske statistike Integrirani administrativni in kontrolni sistem
(IACS – Integrated Administrative and Control System). IACS
podpira izplačila subvencij kmetom in intervencije na trgu v
okviru skupne kmetijske politike EU (CAP). Vendar pa IACS
ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za statistični namen in
ne vključuje kmetij, ki ne prosijo za subvencijo.

Slovenija je bila v letu 2000 vključena v Eurostatov
projekt Agromonetarnih statistik. Glavni namen projekta je
zagotovitev kakovostne ravni ter posledično primerljivosti
podatkov z državami članicami Evropske unije. Delo v okviru
projekta teče vzporedno na štirih podprojektih:

– cene kmetijskih inputov in outputov,
– zaposlenost v kmetijstvu,
– ekonomski računi za kmetijstvo,
– kmetijsko sektorsko modeliranje.
Najobsežnejši del projekta so kmetijski računi, ki so

pomembni za določanje in usmerjanje kmetijske politike. Pri
njihovi pripravi naj bi na ravni Slovenije sodelovale vse insti-
tucije, ki imajo podatke za njihovo izdelavo. Za metodološko
delo na tem področju je odgovoren SURS, ki sodeluje s
Kmetijskim inštitutom.

Reforma skupne kmetijske politike (CAP – Common
Agricultural Policy) bo namenila posebno pozornost zaščiti
okolja in trajnemu gospodarjenju. Vzdrževanje okoljskih fun-
kcij kmetijstva, obnavljanje okolja, ki je že uničeno ali se
uničuje, in izogibanje negativnim vplivom na okolje so njeni
glavni dejavniki. Največji pomen bodo imeli statistični podat-
ki o kakovosti vode in zraka, rabi zemljišč in naravnih virov,
upravljanju odpadkov, hrupu, nevarnih kemičnih snoveh,
zaščiti obale, stanju zemlje, favni in flori in biotopih.

Preglednica 2: Povezava politike »Kmetijstvo (vključno z ribištvom)« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

II. KMETIJSTVO (VKLJUČNO
Z RIBIŠTVOM)

Glavna področja statistik 61 Raba tal in podeželje
62 Kmetijske strukture
63 Kmetijski prihodki in cene
64 Rastlinska pridelava
65 Živinoreja
66 Statistika živilskopredelovalne industrije
67 Druge kmetijske statistike
68 Statistika gozdarstva
69 Statistika ribištva

Druga pomembna področja statistik 53 Menjava blaga
55 Cene
71 Statistike okolja in kazalniki
72 Regionalne in geografske informacije

12 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999, stran 421
13 Strategija RS za vključitev v EU, UMAR 1998, stran 161
14 Dispozicija strategije gospodarskega razvoja Slovenije, dopolnjeno delovno gradivo za razpravo; 26. 3. 1999, Internet, stran 18
15 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU, januar 2000
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– uporaba vseh razpoložljivih administrativnih podatkov

za statističen namen,
– pravočasna diseminacija kmetijskih podatkov na pri-

jazen način za uporabnika in dopolnjevanje podatkov iz stati-
stičnih raziskovanj s podatki iz administrativnih in drugih
virov za prikazovanje celotnega področja kmetijstva v eni
diseminacijski bazi,

– uskladitev SKD s spremembami klasifikacije NACE
Rev. 1, ki se nanašajo na posodobitev skupne kmetijske
politike (CAP),

– uveljavljanje klasifikacije kmetijskih proizvodov na
osnovi klasifikacije CPA (Classification of Products by Activ-
ity) kot nacionalnega standarda,

– nadaljnje prilagajanje metodologij (statistike živinore-
je, vinogradništva, sadjarstva),

– elektronsko pošiljanje podatkov Eurostatu: baza po-
datkov EUROFARM, projekta STADIUM in EDIFLOW,

– sodelovanje v projektu Ekonomskih računov za kme-
tijstvo ter modeliranje: cilj projekta je dvig ravni kmetijskih
računov Slovenije, ki so osnova za sektorsko modeliranje na
področju kmetijstva. Za metodološko delo na področju kme-
tijskih računov je odgovoren Statistični urad Republike Slo-
venije, za delo na področju modeliranja pa Kmetijski inštitut
Slovenije,

– uvedba novega načina spremljanja cen kmetijskih
pridelkov in cen kmetijskega repromateriala (kmetijski pri-
hodki, ekonomski računi za gozdarstvo po novi metodologiji
EAA in EAF – Economic Account for Forestry),

– priprava na novo metodologijo prikaza zaposlenih v
kmetijstvu (zaposleni v kmetijstvu so po tej metodologiji raz-
deljeni na plačane ter neplačane delavce), ki se bo uporab-
ljala od leta 2003,

– sodelovanje pri analizi podatkov, vključenih v kmetij-
ski informacijski sistem (AgrIS – Agricultural Information Sys-
tem), ki ga razvija Eurostat. Osnovni namen modela AgrIS je
reorganizacija letnih kmetijskih statistik v New Cronos, s
čimer bi bila olajšana dostop in uporaba podatkov s strani
uporabnikov,

– kratkoročna napoved indeksa kmetijskega dohodka,
za katerega so pogoj dobri podatki vseh postavk kmetijskih
računov ter podatki o zaposlenosti v kmetijstvu,

– priprava podatkov o pridelavi kmetijskih pridelkov
“majhnih enot”, ki pridelujejo kmetijske proizvode v glavnem
za lastne potrebe, do leta 2003 – podatki so pomembni z
vidika nacionalnih računov ter prehranskih bilanc,

– nadaljevanje dela na Eurostatovem projektu Agromo-
netarnih statistik,

– v letu 2001 zaključek posodabljanja statističnega GIS
pokrovnosti/rabe tal s stanja za leto 1993 na stanje za leto
1997 in v letu 2002 posodobitev le-tega na stanje za leto
2001,

– v letu 2001 izdelava metodologije za oceno kakovo-
sti podatkov v statističnem GIS pokrovnosti/rabe tal – stanje
1997 in v letu 2002 izdelava ocene ter priprava metapodat-
kov na vzorcu.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Kmetijska gozdarska zbornica Sloveni-
je, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijski inštitut Slove-
nije.

III. PROST PRETOK OSEB

Vsebina politike
8.a člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

daje vsakemu državljanu Unije pravico, da se preseli in da
svobodno prebiva na ozemlju držav članic. S tem se ustvarja
evropsko območje mobilnosti, v katerem svoboda gibanja
ne postane samo pravnopolnomočna, ampak tudi vsako-
dnevna stvarnost za ljudi po Evropi, kar zahteva vzajemno
interakcijo politik na področju skupnega trga dela, socialne
varnosti migrantov, svobode ustanavljanja sedeža (to je svo-
boda ustanavljanja in opravljanja dejavnosti samozaposlenih
oseb ter ustanavljanja in vodenja podjetij), priznavanje di-
plom, svobode opravljanja storitev (finančne storitve, ban-
čništvo, zavarovalnice, borze), službe splošnega interesa
(so tržne in netržne, ki jih kot take obravnavajo javne oblasti
in so predmet posebnih obveznosti, ki veljajo za javne služ-
be).16

Trg dela v Republiki Sloveniji je doživel velike spre-
membe že leta 1988, ko se je slovensko gospodarstvo
začelo odpirati. Zavladala je splošna negotovost glede zapo-
slitvenih razmerij in delovnih aranžmajev. Pojavilo se je pre-
cej novih poklicev, zlasti v finančnih storitvah, trgovinski
dejavnosti in upravljanju. S temi signali se je dodobra poruši-
lo tudi vpisno razmerje na univerzitetni ravni med družboslo-
vjem in naravoslovjem ter se krepko nagnilo v prid prvega.17

Delovna migracija je prostorski pojav, ki je v osnovi
izraz družbenoekonomskih razmer ter razlik, istočasno ima
številne socialne učinke, odraža pa se tudi v fizični preobraz-
bi pokrajine. Proučevanje tega pojava združuje torej kar tri
področja: trg dela, regionalni razvoj oziroma regionalne to-
kove ter prost pretok oseb.18

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč19:

– pogajalsko izhodišče št. 2 Prost pretok oseb.

Statistična podpora politiki
Statistika zagotavlja zanesljive in pravočasne informaci-

je o vseh vidikih gibanja prebivalcev z uporabo administrativ-
nih registrov in popisov v kombinaciji s projekcijami prihod-
njih potreb. Z anketo o delovni sili se zberejo podatki o
stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam
podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in
neaktivnega prebivalstva Slovenije. Podatki te ankete in po-
datki Mesečnega poročila o plačah in zaposlenih osebah se
objavljajo v skladu s posebnimi diseminacijskimi standardi
Mednarodnega denarnega sklada.

Za načrtovanje in uresničitev gospodarskega in social-
nega razvoja, upravne dejavnosti ali znanstvenega razvoja,
je treba imeti zanesljive in podrobne podatke o številu, raz-
poreditvi in sestavi prebivalstva tudi za najnižje ravni teritori-
alne členitve države. Predvsem gre za podatke o stavbah in
stanovanjih ter povezavo teh podatkov s podatki o prebival-
stvu, kar zagotavlja popis prebivalstva, gospodinjstev in sta-
novanj, ki bo v Republiki Sloveniji leta 2002. Vsi ti podatki

16 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani od 102 do 116

17 Miroljub Ignjatović, Anton Kramberger, Fleksibilizacija slo-
venskega trga dela, Statistični dnevi 2000, zbornik Statistična
omrežna sodelovanja za večjo evropsko usklajenost in kakovostno
sodelovanje, stran 446

18 Danilo Dolenc, Delovne migracije v Sloveniji, Statistični
dnevi 2000, zbornik Statistična omrežna sodelovanja za večjo
evropsko usklajenost in kakovostno sodelovanje, stran 438

19 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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so hkrati pomembni za Republiko Slovenijo kot kandidatko
za vstop v Evropski uniji, saj predstavljajo pomembno podla-
go za pogajanja in odločitve.

Prostorska mobilnost prebivalstva je pogosto uporab-
ljen izraz, s katerim označujemo gibanje prebivalstva na
določenem območju. Pri tem imamo ponavadi v mislih seli-
tveno gibanje prebivalstva (migracije), ki ga definiramo kot
spremembo prebivališča posameznika (podatki, dobljeni na
podlagi podatkov o prijavi, odjavi, spremembi stalnega pre-
bivališča v Sloveniji ter prijavi začasnega prebivanja v tujini
oziroma o vrnitvi iz tujine ter podatki o priselitvah tujcev).

Izraz prostorska mobilnost uporabljamo tudi, kadar želi-
mo opisati tokove delovno aktivnega prebivalstva med krajem
prebivališča in krajem dela, za kar uporabljamo izraz delovna
migracija. Glede na pogostost vračanja delovnih migrantov na
svoje prebivališče jih lahko razdelimo na občasne, tedenske
in dnevne. Podatki o delovnih migrantih se v Sloveniji zbirajo
predvsem s popisi prebivalstva in registri. Podatke o medob-
činski delovni migraciji objavlja Urad iz statističnega registra
delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki na dokaj enosta-
ven način omogoča ocenjevanje števila delovnih migrantov,
ugotavljanje zaposlitvene privlačnosti določenih območij in
smeri tokov delovnih migrantov.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bo državljanom
članicam Unije zagotovljen prost dostop do trga dela v Slo-
veniji. Do tedaj pa zaposlovanje vseh tujih državljanov na
območju Slovenije ureja zakon o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 66/00) z režimom izdaje delovnih dovo-
ljenj. Isti zakon opredeljuje način in vsebino vodenja evi-
denc, iz katerih zagotavljamo podatke o številu in vrsti izda-
nih delovnih dovoljenj ter podatke o številu zaposlenih tujih
državljanov, vključno s pregledi držav, iz katerih prihajajo
zaposleni tujci. Organizirano zaposlovanje slovenskih držav-
ljanov v tujini je v devetdesetih letih praktično zamrlo. Tre-
nutno poteka le na osnovi bilateralnega sporazuma med
Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o zaposlovanju zara-
di poglabljanja poklicnih in jezikovnih znanj, sezonskega
zaposlovanja in zaposlovanja medicinskih sester. Vsako or-
ganizirano posredovanje in zaposlovanje slovenskih držav-

ljanov v tujini na podlagi omenjenega in morebitnih novih
meddržavnih sporazumov je evidentirano, zagotovljeno je
njegovo statistično spremljanje. Sprotno zagotavljanje po-
datkov o zaposlenih tujih državljanih v Sloveniji in slovenskih
v tujini sodi v širši okvir statističnega spremljanja trga dela.

S sprejemom zakona o nacionalnih poklicnih kvalifika-
cijah (Uradni list RS, št. 81/00) je vzpostavljena formalna
možnost pridobivanja javnoveljavnih listin – certifikatov, ki
bodo izkazovali delovno poklicno oziroma strokovno uspo-
sobljenost imetnikov certifikatov. Izdajajo jih posebej poo-
blaščena telesa in ustanove. Listine temeljijo na nacionalno
dogovorjenih standardih in so torej prenosljive v različna
delovna okolja. Zakon je skladen z acquis communautaire
ter primerljiv in usklajen z zakonodajo v državah članicah
Evropske unije. Kot podpora izvajanju in spremljanju zakona
je v izgradnji računalniško podprt informacijski sistem (evi-
dence, registri). To delo vsebinsko sovpada s projekti Evrop-
ske unije, katerih cilj je spodbujanje mobilnosti s pomočjo
transparentnosti diplom, zaključnih spričeval in certifikatov
ter uporabe sodobne informacijske tehnologije (predvsem
interneta) pri izgradnji povezljivih informacijskih sistemov.
Urad bo skladno s svojimi pristojnostmi in načeli registrske
usmerjenosti sodeloval pri tem. Prizadeval si bo, da bodo
novo nastajajoče administrativne podatkovne baze uporab-
ljive za statistična raziskovanja, da bodo vključevale ustrez-
ne identifikatorje, atribute in standardne klasifikacije, ki bo-
do omogočale mednarodno primerljivost podatkov.

Vlada Republike Slovenije je leta 1997 sprejela uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev20 (SKP),
leta 2000 pa še njene spremembe in dopolnitve. Uvedba
SKP v številne statistične raziskave (npr. anketa o delovni
sili), v Statistični register delovno aktivnega prebivalstva in v
uradne evidence, kot sta Evidenca potreb po delavcih in
Evidenca brezposelnih, omogoča pridobivanje podatkov za
kakovostnejše analize o poklicni strukturi trga dela. Po po-
sameznih poklicih in poklicnih skupinah bo možno prouče-
vati razlike v zastopanosti po spolu, starostnih razredih, de-
javnostih in teritoriju. Z uporabo podatkov davčnih evidenc
bo možna tudi analiza o plačah za različne poklice po SKP.

Preglednica 3: Povezava politike »Prost pretok oseb« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

III. PROST PRETOK OSEB

Glavna področja statistik ll Klasifikacije
31 Prebivalstvo
47 Notranja trgovina
48 Transport
49 Komunikacije
50 Turizem
54 Menjava storitev in plačilna bilanca

20 Standardna klasifikacija poklicev je usklajena z mednarodnim svetovnim standardom International Standard Classification of
Occupations (ISCO-88) oziroma njegovo evropsko različico (ISCO-88(COM))
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Re-

publiki Sloveniji v letu 2002,
– nadaljevanje projektov o uporabi podatkov iz admi-

nistrativnih registrov (demografija, trg dela, prejemki, izobra-
ženost in usposobljenost prebivalstva oziroma delovne sile),

– sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino in social-
ne zadeve ter drugimi pristojnimi institucijami pri izgradnji
informacijskega sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

– popolna prilagoditev mednarodnim priporočilom za
področje migracij,

– ureditev časovnih serij za regije in ureditev njihove
dostopnosti na elektronskih medijih oziroma v bankah po-
datkov,

– ureditev statistike o zaposlovanju tujcev.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Center za
poklicno izobraževanje, Odvetniška zbornica, Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Repub-
like Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
Agencija za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij,
Inšpektorat za poklicne kvalifikacije.

IV. PROST PRETOK STORITEV

Vsebina politike
V skladu s 60. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske

skupnosti so storitve “storitve”, kadar se običajno opravljajo
za plačilo, kolikor jih ne urejajo določbe, ki se nanašajo na
prost pretok blaga, kapitala in oseb. Določbe o prostem
pretoku storitev zajemajo vse dejavnosti industrijskega ali
komercialnega značaja ali obrtnike in poklicne dejavnosti.

Finančne storitve – banke, zavarovalnice in borze, pred-
stavljajo velik trg in so nujno potrebne dejavnosti za pravilno
delovanje drugih gospodarskih sektorjev. V skladu z nače-
lom vzajemnega priznavanja velja, da če je finančna storitev
zakonsko dovoljena v eni državi članici, je na voljo tudi
uporabnikom v drugih državah članicah, ne da bi morala biti
v skladu z vsako podrobnostjo zakonodaje države gostitelji-
ce, razen tistih podrobnosti, ki zadevajo zaščito potrošni-
ka.21

Raven razvitosti storitev, povezanih s proizvodnjo (in-
formacijsko-komunikacijske, finančne in poslovne storitve)
odločilno vpliva na učinkovitost in konkurenčnost celotnega
slovenskega gospodarstva ter njegovo vključevanje na med-
narodne trge. V primerjavi z Evropsko unijo Slovenija izrazito
zaostaja prav na tem področju. Razvoj teh storitev je v najve-
čji meri odvisen od ravni izobrazbe in znanja, od sodobne
informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter konkuren-
čnega trga storitev, povezanih s proizvodnjo.22

V Sloveniji je pričakovati, da se bodo tuji ponudniki
bančnih storitev osredotočili predvsem na vsestransko ser-
visiranje večjih in visoko bonitetnih gospodarskih subjektov.
Slovenskemu gospodarstvu bodo ponujali storitve, ki do
zdaj niso bile na voljo na našem trgu ali pa je bil dostop do
teh storitev omejen na ozko omejeno skupino (investicijsko
bančništvo, zbiranje in plasiranje slovenskih prihrankov v
tuje vrednostne papirje).

Okrepljeno tujo konkurenco v Sloveniji lahko pričaku-
jemo tudi na področju zavarovalništva. To še zlasti velja za

različne oblike življenjskega zavarovanja. Aktivnost tujih za-
varovalnic se bo osredotočila na nudenje storitev najkakovo-
stnejšim strankam, to pa so največji in najboljši gospodarski
subjekti ter del prebivalstva z najvišjo kupno močjo.

Trg vrednostnih papirjev, izdaja obveznic in delnic, bo
postal pomembnejši vir financiranja podjetniškega sektorja.
Najkakovostnejši gospodarski subjekti v Sloveniji bodo ver-
jetno uvrščali svoje delnice na primerne borze v Evropi.23

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč24:

– pogajalsko izhodišče št. 3 Prost pretok storitev.

Statistična podpora politiki
Letne in kratkoročne informacije o sektorjih storitev so

bistvene za vodenje in spremljanje notranjega trga. Po drugi
strani so iste informacije potrebne tudi za oceno vpliva med-
narodnih pogajanj na nacionalna gospodarstva in ustanovi-
tev podjetij v tujini, za izboljšanje kakovosti makroekonom-
skih statistik, za analiziranje konkurenčnosti storitvenih pod-
jetij in vpliva na produktivnost ali za spremljanje razvoja za-
poslovanja in za določanje vloge terciarnega sektorja pri
regionalnem razvoju – predvsem dejavnosti poslovnih sub-
jektov, ki se ukvarjajo s prevozi, financami in poslovnimi
storitvami.

Turizem je dejavnost, ki je v svetovnem pomenu v veli-
kem porastu. Analiza gospodarskih razmer in družbenih tren-
dov v turizmu zahteva utrditev statističnega sistema z infor-
macijami, potrebnimi za načrtovanje, tako da bodo številni
operaterji lahko predvideli pristne strateške možnosti. Evrop-
ska direktiva za zbiranje podatkov s področja turizma je
razdeljena na tri dele. Del A in B se nanašata na nastanitve-
no statistiko. Slovenska nastanitvena statistika pokriva sko-
raj vse zahteve, manjše prilagoditve bodo potrebne pri ob-
javljanju podatkov o ležiščih. Del direktive C določa zbiranje
podatkov o potovanjih domačega prebivalstva, kar urad ure-
sničuje s četrtletno anketo o potovanjih domačega prebival-
stva.

V plačilni bilanci Slovenije je zagotovljeno mesečno
statistično spremljanje menjave storitev med rezidenti in ne-
rezidenti, pri čemer so prvi in drugi opredeljeni po enakih
načelih kot v Evropski uniji, prav tako kakor mora tudi sprem-
ljanje plačilnobilančnih tokov v Sloveniji izpolniti enake me-
todološke zahteve kot v državah Evropske unije.

V denarni statistiki so v mesečnih bilancah stanja prika-
zane storitve denarnih finančnih posrednikov, slovenskih
rezidentov, med katere so uvrščene tudi podružnice tujih
bank na slovenskem trgu.

V okvir spremljanja storitev spadajo iz širšega sklopa
denarne statistike po opredelitvi Evropske centralne banke
še statistični podatki o obrestnih merah, vrednostnih papir-
jih, izvedenih finančnih instrumentih in bilancah nedenar-
nih finančnih posrednikov, razen zavarovalnic in pokojnin-
skih družb. Banka Slovenije statistično pokriva navedena
področja, postopna uskladitev z nekaterimi še ne dokon-
čno izoblikovanimi zahtevami Evropske centralne banke na
določenih področjih pa je del prevzema pravnega reda
Evropske unije.

21 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 110, 111

22 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 73

23 Strategija RS za vključitev v EU, UMAR 1998, stran 78
24 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,

januar 2000
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Preglednica 4: Povezava politike »Prost pretok storitev« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

IV. PROST PRETOK STORITEV

Glavna področja statistik 44 Statistika poslovanja podjetij
47 Notranja trgovina
48 Transport
49 Komunikacije
50 Turizem
52 Denar in finance
54 Menjava storitev in plačilna bilanca

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– revizija spremljanja storitev v plačilni bilanci in prila-

goditev raziskav, ki spremljajo storitvene dejavnosti tako, da
se bodo podatki spremljali za »notranji trg« držav Evropske
unije in za tretje države,

– izboljšanje ocen turističnih prilivov in odlivov,
– metodološko usklajevanje na področju denarne stati-

stike s predpisi Evropske unije oziroma zahtevami ECB.
Izvajalec državne statistike: Banka Slovenije, Statistični

urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Banka Slovenije, Ministrstvo za
finance – Sektor za finančni sistem, Agencija Republike
Slovenije za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Ministrstvo za pravosodje – Sektor za pripravo
zakonodaje, Sektor za varstvo osebnih podatkov

Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-
treb za uresničevanje te politike:

Za kakovostno opravljanje nalog, za katere je odgovor-
no Ministrstvo za finance, je treba na tem ministrstvu kadrov-
sko okrepiti statistični oddelek.

V. PROST PRETOK KAPITALA

Vsebina politike
Prost pretok kapitala je bistvena sestavina v izgradnji

velikega evropskega notranjega trga. Liberalizacija plačilnih
transakcij pomembno prispeva k prostemu pretoku blaga,
oseb in storitev. Posojilojemalci, predvsem mala in srednja
podjetja, morajo imeti možnost kar najceneje in najbliže
lastnim potrebam pridobiti kapital; investitorji in dobavitelji
kapitala pa morajo imeti možnost ponuditi svoja sredstva na
trgu, kjer obstaja največji interes. Zato je pomembno, da
države članice sprostijo pretok kapitala in dovolijo, da se
plačila izvedejo v valuti države članice, v kateri ima sedež
upnik ali uporabnik.25

Republika Slovenija spoštuje obveznosti Evropskega
sporazuma o pridružitvi na področju prostega pretoka kapi-
tala, ki zahteva, da Republika Slovenija liberalizira neposre-
dne naložbe in kreditne posle takoj po uveljavitvi Evropske-
ga sporazuma o pridružitvi, portfeljske naložbe pa v štirih
letih po uveljavitvi.

S sprejemom nove devizne zakonodaje leta 1999 so
bile odpravljene številne omejitve tako pri prilivu kot odlivu
kapitala. Zakon je postavil rokovnik dokončne odprave ome-
jitev pretoka kapitala, ki upošteva obveze iz Evropskega
sporazuma o pridružitvi.

Banka Slovenije je nekatere ukrepe liberalizacije že
sprejela. Omilila je omejitve na področju portfeljskih naložb

nerezidentov v Sloveniji, nadaljnja omilitev pa je predvidena
konec leta 2001, dokončna sprostitev pa do konca leta
2002.26

Evropski finančni prostor se ne sme izkoriščati za pra-
nje denarja. Zakonska ureditev na tem področju je v Sloveni-
ji v celoti usklajena z ureditvijo v Evropski uniji. Centralni
organ za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja je Urad
za preprečevanje pranja denarja, ki razpolaga z vsemi, tudi
statističnimi podatki za področje preprečevanja pranja de-
narja in je obenem tudi centralni organ za izmenjavo podat-
kov po Konvenciji Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zase-
gu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem.27

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč28:

– pogajalsko izhodišče št. 4 Prost pretok kapitala.

Statistična podpora politiki
Obstoječa statistika plačilne bilance je ustrezna tudi za

spremljanje prostega pretoka kapitala med rezidenti in nere-
zidenti. Banka Slovenije mesečno zbira, obdeluje in objavlja
podatke o transakcijah na kapitalskem in finančnem računu
plačilne bilance. Ob postopnem sproščanju omejitev kapi-
talskih tokov med rezidenti in nerezidenti ohranja Banka
Slovenije statistični pregled nad temi transakcijami. V skladu
z mednarodnimi metodološkimi standardi omogoča Banka
Slovenije statistično spremljanje plačilne bilance in bilance
stanja mednarodnih naložb, to je finančnih terjatev in obvez-
nosti med rezidenti in nerezidenti oziroma podrobneje sta-
nja neposrednih naložb, kreditiranja, imetij vrednostnih pa-
pirjev in elementov mednarodne likvidnosti med prvimi in
drugimi.

25 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 117

26 Vlada RS, 16. marec 2001, gradivo za 3. zasedanje
Pridružitvenega odbora med RS in EU, ki bo potekalo 3. aprila
2001 v Ljubljani, točka 4. Predpristopna strategija, 4.1.3 Notranji
trg, stran 14

27 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 70

28 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Preglednica 5: Povezava politike »Prost pretok kapitala« s področji statistik

Potrebe politik Področje statistik

V. PROST PRETOK KAPITALA

Glavna področja statistik 31 Prebivalstvo
47 Notranja trgovina
48 Transport
49 Komunikacije
50 Turizem
52 Denar in finance
54 Menjava storitev in plačilna bilanca

je transport dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje
ali omejevanje in zaviranje razvoja družbe kot celote.

Transportna infrastruktura je pomemben del tega siste-
ma. Posodobitev železniške in cestne infrastrukture je prvi
pogoj za ustreznejše vključevanje Slovenije v evropsko tran-
sportno mrežo in ugodnejši pretok potnikov, blaga in stori-
tev po Sloveniji in drugih evropskih državah.

Z raziskovanji s področja statistike transporta se v skla-
du z nacionalnimi in mednarodnimi potrebami zajemajo po-
datki konjunkturnega in strukturnega značaja. Projekt revizi-
je spremljanja cestnega blagovnega transporta je zaključen,
v drugi polovici leta 2001 pa se bosta začela izvajati projekta
(Eurostat) za uskladitev statističnega spremljanja zračnega
in pomorskega transporta z ustrezno evropsko zakonodajo.
Urad je bil vključen v projekt za izgradnjo Nacionalnega
transportnega informacijskega sistema in statistične podat-
kovne baze (projekt MPZ/Phare FC53).

Z upoštevanjem hitrega procesa liberalizacije transpor-
ta v Evropi bo treba v prihodnje, zaradi vse večje uporabe
najsodobnejših tehnologij (EDI, GIS), čim bolj poenostaviti
zbiranje podatkov in tako zmanjšati obremenitev poročeval-
skih enot oziroma enot opazovanja. Pomembno bo sodelo-
vanje predstavnikov urada v delovni skupini za statistiko
transporta (UN/ECE WP.6) pri izgradnji evropskega infor-
macijskega sistema in podatkovne baze na osnovi Združe-
nega vprašalnika za transport (Joint questionnaire/Eurostat,
ECMT, UN/ECE) ter Slovarja standardnih definicij za tran-
sportne statistike (Glossary for transport statistics) kot nje-
gove terminološke in metodološke osnove. Posebna pozor-
nost bo namenjena tudi statističnemu spremljanju trendov in
cen transportnih storitev, kombiniranih prevozov ter prevo-
zov nevarnih tovorov in hitro pokvarljivih živil v okviru prizade-
vanj za ustrezno merjenje vpliva transporta na okolje.

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– izboljšava statistike trgovine z uporabo administrativ-

nih virov,
– prilagoditve pri zbiranju in objavljanju podatkov o na-

stanitvenih zmogljivostih,
– sprememba v neposrednem poročanju rezidentov za

plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb zaradi spre-
membe režima kapitalskih omejitev (sprostitev računov v
tujini za pravne osebe) in poenostavitev poročanja,

– izvedba tehnološkega projekta omogočanja izraču-
navanja plačilne bilance v tolarjih, evrih in po državah v
skladu z zahtevami Eurostata in potrebami domačih upora-
bnikov podatkov.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije, Banka Slovenije, Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Banka Slovenije, Republiški de-
vizni inšpektorat, Urad Republike Slovenije za preprečeva-
nje pranja denarja, Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospo-
darstvo, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za
gospodarsko promocijo in tuje investicije.

VI. TRANSPORT

Vsebina politike
Evropska unija je razvila Skupno prometno politiko, ki

vključuje ukrepe in pobude na treh temeljnih področjih: (i)
izboljšanje kakovosti prometnih storitev z razvojem poveza-
nih in konkurenčnih prometnih sistemov, ki temeljijo na na-
prednih tehnologijah in bodo prispevale k varstvu okolja in
boljši varnosti, (ii) izboljšanje delovanja notranjega trga v
smislu povečanja učinkovitosti, vendar ob ohranjanju social-
nih standardov in (iii) širjenje zunanje razsežnosti z izboljše-
vanjem prometnih povezav s tretjimi državami in pospeševa-
nje pristopa subjektov Evropske unije na druge prometne
trge.

Prometna politika Evropske unije je osnova za pre-
strukturiranje te dejavnosti v Sloveniji. Glavni cilj je izboljšati
zanesljivost in gospodarnost prometnih storitev, ki bodo
upoštevale varnost vseh udeležencev v prometu, smotrno
uporabo energije, regionalni razvoj in varstvo okolja.29

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč30:

– pogajalsko izhodišče št. 9 Transport.
Statistična podpora politiki
Učinkovitost gospodarstva vsake države je odvisna

predvsem od delovanja njenega transportnega sistema, saj

29 Strategija RS za vključitev v EU, UMAR 1998, strani 104,
107

30 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Preglednica 6: Povezava politike »Transport« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

VI. TRANSPORT

Glavna področja statistik 48 Transport

Druga pomembna
področja statistik 49 Komunikacije

50 Turizem
71 Okolje

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
Slovenska statistika transporta je na splošno precej

dobro prilagojena potrebam UN/ECE ter v večji meri tudi
Evropski uniji, kar je že do zdaj zahteval specifičen, pred-
vsem povezovalni značaj te gospodarske panoge. Prilagodi-
tve statističnim zahtevam iz ustrezne evropske zakonodaje
in s tem novi metodološki pristopi so predvideni predvsem
na naslednjih področjih:

– pomorski in pristaniški transport / Pharov pilotni pro-
jekt 2001/2002,

– kontejnerski in drugi kombinirani prevoz (intermodal-
ni koncept),

– zračni in letališki transport / Pharov pilotni projekt
2001/2002,

– klasifikacije blaga, transportnih sredstev in držav,
– cestni javni prevoz in prevoz za lastne potrebe,
– cestni in železniški blagovni tokovi,
– vplivi transporta na okolje,
– podatki na regionalni ravni.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za promet, Ministr-

stvo za notranje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Slovenske železnice, d.d.

Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-
treb za uresničevanje te politike:

Področja statistike storitvenih dejavnosti so statistično
še slabo pokrita. Za uresničitev vseh nalog so predvideni
dodatni kadrovski in materialni viri.

VII. SKUPNA PRAVILA KONKURENCE, OBDAVČENJA
IN PRIBLIŽANJA ZAKONOV

Vsebina politike
Politiko konkurence imajo normativno urejena vsa raz-

vita gospodarstva. Država skuša vplivati na nastanek trga,
njegovo oblikovanje ali uravnavanje delovanja z namenom
doseganja dveh ciljev, ki sta v zagotavljanju tržne pravičnosti
in učinkovitosti. Konkurenčna zakonodaja uravnava delova-
nje monopolov in ostalih oblik prevladujočega položaja: kar-
telov, vertikalnih omejitev in združitev, ki pripeljejo do ome-
jevanja konkurence, zajema pa tudi prepovedi, ki se nana-
šajo na dejanja nelojalne konkurence.

Pogodba o EGS je želela doseči uvedbo in spoštova-
nje pravila davčne nevtralnosti v trgovini Skupnosti, t.j. ena-
ko davčno obravnavanje domače proizvodnje in uvoza iz
drugih držav članic. Davčno poenotenje je mogoče doseči
le postopno, v skladu s konvergenco držav članic. Za skupni
trg je nujna uskladitev strukture prometnih davkov in kot
rezultat tega davčna nevtralnost, t.j. enako obravnavanje
domačih izdelkov in proizvodov, uvoženih iz drugih držav
članic.

Uskladitev stopenj DDV-ja ter struktur in stopenj troša-
rin leta 1992 je pomenila velik preobrat v davčnih prihodkih
držav članic, ki so v veliki meri črpali iz posrednih davkov.
Uskladitev le-teh je zelo pomembna ne le za nemoteno
delovanje notranjega trga, pač pa tudi za konvergenco go-
spodarskih položajev v državah članicah. Na področju nepo-
srednega obdavčevanja bo proces usklajevanja še trajal. Ta
vrsta usklajevanja tudi ni tako bistvena za proces gospodar-
ske integracije, kot je uskladitev posrednega obdavčevanja,
ker te razlike ne motijo trgovine znotraj Skupnosti kot razlike
med posrednimi davki. Potrebna je le uskladitev davka na
dohodek pravnih oseb in davka na prihranke, če naj bi
omogočili podjetjem v različnih državah članicah, da uživajo
pogoje lojalne konkurence in da se kapital giblje prosto brez
motenj zaradi obdavčevanja.31

Za majhne države bi morala biti politika konkurence
zaradi majhnosti domačega trga in odprtosti specifična in
predvsem podrejena mednarodni konkurenčnosti gospo-
darstva. V procesu približevanja Evropski uniji se slovenska
konkurenčna zakonodaja prilagaja konkurenčni zakonodaji
Evropske unije, vendar pa – ob uresničevanju svojega glav-
nega cilja, ki je zaščita konkurence – pri operativnem izvaja-
nju zasleduje tudi cilj povečanja konkurenčnosti slovenske-
ga gospodarstva.

Z mednarodno pogodbo se je Slovenija zavezala, da
bo v svoji normativni ureditvi in praksi spoštovala evropsko
ureditev državnih pomoči (mikroekonomsko prerazdeljeva-
nje nacionalnega dohodka v korist posameznih podjetij ali
skupin podjetij) že pred vstopom v Evropsko unijo. Za ta
namen je bil sprejet zakon o nadzoru državnih pomoči (Ura-
dni list RS, št. 1-1/2000) in ustanovitev institucij predho-
dnega in naknadnega nadzora nad državnimi pomočmi. Po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo oziroma po vključitvi slo-
venskih podjetij v notranji trg Evropske unije bo Slovenija na
področju državnih pomoči izgubila skoraj vse možnosti vpli-
vanja pri odločanju – razen skupinskih izjem bo o državnih
pomočeh odločala Evropska komisija v Bruslju.32

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč33:

– pogajalsko izhodišče št. 5 Pravo gospodarskih družb,
– pogajalsko izhodišče št. 6 Konkurenca in državne

pomoči,
– pogajalsko izhodišče št. 10 Obdavčitev.

31 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 239, 240

32 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani 96, 99, 100

33 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Statistična podpora politiki
Le če so na voljo harmonizirane, integrirane in dovolj

podrobne informacije, bodo državne institucije lahko pre-
prečile nelojalno konkurenco, podjetjem omogočile oceno
njihove konkurenčnosti, gospodarskim analitikom pa zago-
tavljale pomembne podatke za sprejemanje političnih odlo-
čitev.

Pritisk na ocenjevanje posrednih davkov bo v prihod-
njih letih naraščal. Sistem, pri katerem bi bili prejemki od
davka na dodano vrednost razporejeni glede na makroeko-
nomska merila, bi temeljil na podatkih iz nacionalnih raču-
nov. Kar zadeva statistične podatke, mora imeti država po-
polne, zanesljive in ažurne informacije o transakcijah, ki so
podvržene neodbitnemu davku na dodano vrednost.

V trgovini med državami članicami Evropske unije se
bo davek na dodano vrednost za zdaj še vedno pobiral v
namembni državi. Po skupnem sistemu davka na dodano
vrednost uvoz morda ne bo imel več stopnje, ki velja v državi
uvoznici, ampak stopnjo, ki velja v državi izvora. Da bi dose-
gli ta cilj, se bodo morale vlade v vmesnem času sporazume-
ti o sistemu kompenzacije med državami članicami Evrop-
ske unije, katerega namen je, izogniti se izgubi prejemkov.
Zato je treba dokončati harmonizacijo makroekonomskih
agregatov, ki jih uporabljajo nacionalni računi.

Preglednica 7: Povezava politike »Skupna pravila konkurence, obdavčenja in približanja zakonov« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

VII. SKUPNA PRAVILA KONKURENCE,
OBDAVČENJA IN PRIBLIŽANJA
ZAKONOV

Glavna področja statistik 40 Letni gospodarski računi
44 Statistika poslovanja podjetij
53 Menjava blaga

Druga pomembna področja
statistik 45 Energetika in surovine

47 Notranja trgovina
48 Transport
49 Komunikacije
63 Kmetijski prihodki in cene
64 Rastlinska pridelava
65 Živinoreja
66 Statistika živilskopredelovalne industrije

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– zagotovitev mednarodno primerljivih podatkov o dr-

žavnih pomočeh in davkih v skladu z ESA 95. V okviru
postavitve metodologije za obračun državnih pomoči je tre-
ba analizirati vse podatkovne vire. Na podlagi tega se bo
določila metodologija obračuna subvencij, ki bo v skladu z
ESA 95,

– izboljševanje metodologije obračuna davkov po obra-
čunski vrednosti in izgradnja sistema statistike davkov, ki bo
podpora ugotavljanju lastnih virov proračuna Evropske unije.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo –
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ministr-
stvo za finance.

Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-
treb za uresničevanje te politike:

Za kakovostno opravljanje nalog, za katere je odgovor-
no Ministrstvo za finance, je treba kadrovsko okrepiti stati-
stični oddelek.
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VIII. EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA

Vsebina politike
Ekonomska in monetarna unija je napredna stopnja

gospodarske integracije, ki vključuje skupno denarno politi-
ko in tesno usklajene gospodarske politike držav članic.
Temeljiti mora na skupnem trgu blaga in storitev, vendar je
tudi sama potrebna za pravilno delovanje skupnega trga, saj
spremembe v menjalnih tečajih med državami članicami ovi-
rajo prodor na kapitalske trge, motijo skupni kmetijski trg,
skupnemu industrijskemu trgu pa preprečujejo, da bi bil v
celoti primerljiv z notranjim trgom.34

V prvi fazi, do vstopa v Evropsko unijo, Slovenija ohra-
nja monetarno suverenost (samostojno monetarno politiko,
režim deviznega tečaja in ustrezno temu samostojno deviz-
notečajno politiko). Vendar je de facto zmanjšanje suvere-
nosti prisotno s sprejetim pogojem, da do vstopa pride do
popolne liberalizacije tokov kapitala, ki jo Slovenija postopo-
ma in pospešeno že izvaja. Z vstopom v Evropsko unijo
Slovenija formalno obvezno vstopa tudi v evropsko monetar-
no unijo (EMU), vendar z derogacijo glede evra. Ni nujno, da
bo Slovenija takoj ob vstopu vstopila v evropski tečajni me-
hanizem (ERM 2 – mehanizem za uravnavanje deviznih te-
čajev, ki sloni na načelu fiksnih, vendar prilagodljivih teča-
jev), ki je kot eden od Mastriških konvergenčnih kriterijev
kot najmanj dvoletna čakalnica potreben pred vstopom v
območje evra. Za pristop k ERM 2 in k območju evra lahko
Evropska unija postavlja različne pogoje. Po vključitvi v ob-
močje evra se sodelovanje v evropski monetarni politiki kaže
kot sodelovanje pri pripravi in sprejemanju odločitev Evrop-
ske centralne banke (ECB – skupaj s centralnimi bankami
držav članic bo sestavljala Evropski sistem centralnih bank –
ESCB) ter pri izvajanju enotne evropske monetarne politike.

Dohodkovne politike držav članic Evropske unije so v
nacionalni pristojnosti, zato se z vstopom v Evropsko unijo
slovenska dohodkovna politika ne bo bistveno spremenila.
Njen cilj bo nižja rast bruto plač na zaposlenega od rasti
produktivnosti dela, kar naj bi prispevalo k zaviranju inflacije
in ustvarjanju pogojev, ki bodo podjetjem omogočala pove-
čanje vlaganj v tehnologijo, trge in človeški kapital ter posle-
dično krepitev konkurenčnosti in povečevanje zaposlenosti.

Suverenosti Slovenije na področju fiskalne politike se
zožuje prostor že pred vstopom v Evropsko unijo. Osnovni
cilj politike je postopno odpravljanje javnofinančnega pri-
manjkljaja. Slovenija bo samostojno odločala o strukturi jav-
nih financ (Viri javnih financ so obvezne dajatve, drugi viri in
primanjkljaj. Ni pravila, po katerem bi lahko sodili, katera
višina je prava, ne kakšna je primerna struktura. Edino splo-
šno pravilo je, naj ne bo primanjkljaja ali naj bo ta čim
manjši). Zasebnemu sektorju je treba bolj kot doslej omogo-
čiti, da se vključi v izvajanje in tudi financiranje javnih dobrin
in storitev.35

Slovenija zagotavlja v glavnem strokovno in metodolo-
ško neoporečne podatke institucionalnega sektorja države v
širšem smislu (General Government) o presežku/primanj-
kljaju in dolgu države Eurostatu v skladu z roki in na način,
kot ga določa acquis. Enote sektorja države so opredeljene
v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev
(SKIS, Uradni list RS, št. 56/98), ki je pripravljena v skladu
s sistemom nacionalnih računov ESA 95.36

S sprejetjem zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in 124/00) je v Sloveniji predvideno štiriletno
javnofinančno načrtovanje. Dosedanji razdrobljeni sistem jav-
nega financiranja (načrtovanje proračunskih izdatkov po mi-
nistrstvih) bo v prihodnosti zamenjal sistem načrtovanja po
programskih sklopih. S to spremembo se bo težišče kvanti-

tativne medministrske borbe za javnofinančna sredstva pre-
maknilo na kvalitativno raven, in sicer k oblikovanju ustrez-
nejših programskih sklopov, in s tem doseglo večjo raciona-
lizacijo trošenja javnofinančnih sredstev.37

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč38:

– pogajalsko izhodišče št. 11 Ekonomska in monetar-
na unija,

– pogajalsko izhodišče št. 28 Finančni nadzor.

Statistična podpora politiki
Izvajanje ekonomske in monetarne unije zahteva zelo

tesno statistično spremljanje ekonomskega konvergiranja
držav članic in držav kandidatk.

Prva naloga bo nadaljevanje in dopolnitev naporov za
harmonizacijo statistik o konvergenčnih merilih. Cilj ohrani-
tve stabilnosti cen pomeni, da je treba v skladu z uredbo
Sveta (EC) št. 2494/95 zagotoviti kakovostno in primerljivo
merilo inflacije, to je harmonizirani indeks cen življenjskih
potrebščin (HICP).

Za majhno in odprto državo, kot je Slovenija, so v zvezi
z gospodarsko in denarno unijo pomembne vse makroeko-
nomske statistike, med njimi tudi statistike gospodarskih
odnosov s tujino (plačilne bilance in stanja mednarodnih
naložb), širše denarne statistike in finančnih računov, za
katere skrbi Banka Slovenije. Statistika gospodarskih odno-
sov s tujino je najbolj razvita in usklajena z metodološkimi
zahtevami Evropske unije, zato je razvojno delo na tem
področju posvečeno predvsem prilagajanju sproščanja pre-
toka kapitala in spremembam v gospodarskih tokovih. Na
področju denarne statistike je glavni poudarek na popolni
prilagoditvi zahtevam ECB kot nujni predpogoj za vstop v
EMU. Na področju statistike finančnih računov pa zahteva
zgodnja razvojna faza najprej ureditev ustrezne podatkovne
podlage za ključne institucionalne sektorje v skladu z meto-
dologijo ESA 95 na četrtletni ravni.

Spremljanje proračunskega primanjkljaja in državnega
dolga bo izvedeno na osnovi računov države, sestavljenih v
skladu z metodologijo ESA 95, ki jo je odobril Svet (uredba
(EC) št. 2223/96) v juniju 1996. Pregledani bosta harmoni-
zacija in primerljivost, da bodo sprejemalcem odločitev za-
gotovljene visoko kakovostne in primerljive statistike. Sprem-
ljanje gospodarske situacije je pokazalo, da je treba nadalje-
vati s harmonizacijo nacionalnih računov in proizvodnjo vseh
tabel, kot predpisuje odločba Sveta o ESA 95. Obveznost
Slovenije je, da Eurostatu in Komisiji že v fazi priključevanja
zagotavlja čim večji nabor podatkov po ESA 95, ki je obve-
zen standard za članice. Prednost, dana zaposlovanju, ki je
po členu 2 Pogodbe eden od ciljev ekonomske in monetar-
ne unije in je izrecno povezan s členi 102-103, pomeni
poleg tega nadaljnje napore slovenske statistike dela za
izboljšanje na tem področju. Sestavljanje četrtletnih računov
v tekočih in stalnih cenah na zelo primerljivi osnovi je potreb-
no za spremljanje dogovora o stabilnosti in rasti.

34 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran127

35 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani od 32 do 36

36 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 185

37 Ana Murn, Načrtovanje državnih pomoči v okviru industrij-
ske in javnofinančne politike, zbornik Statistični dnevi 2000, Stati-
stična omrežna sodelovanja za večjo evropsko usklajenost in ka-
kovostno sodelovanje, stran 248

38 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Nadaljevalo se bo zagotavljanje podatkov za obračuna-
vanje BDP po kupni moči. Nadaljevalo se bo delo v zvezi s
kratkoročnimi kazalniki, ki so potrebni za vodenje denarne
politike; indeksi proizvodnje, trgovine, zaposlenosti, prihod-
kov in cen kot tudi denarni in finančni kazalniki za državo in
za potrebe denarne unije kot celote.

Slovenija je 2. avgusta 1996 pristopila k posebnim
standardom Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Stati-
stični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Urad
za makroekonomske analize in razvoj ter Banka Slovenije so
se obvezali, da bodo pripravljali in objavljali podatke v skladu
z zahtevami IMF. Banka Slovenije se je kot nacionalni koor-
dinator zavezala, da bo usklajevala delo med institucijami,
vzdrževala nacionalno stran s sumarnimi podatki na interne-
tu, na katero se navezujejo IMF spletne strani, in nadzorova-
la izpolnjevanje standardov, katerih bistvo je v doseganju
metodološke ustreznosti, zajema obdobja, pravočasnosti
objave oziroma izpolnjevanje vnaprejšnje določitve datuma

objave. IMF je marca 1999 pripravil enotno obliko poroča-
nja podatkov o stanju mednarodnih rezerv in mednarodne
likvidnosti posamezne države, kar Slovenija že izpolnjuje.
Statistična standarda za zunanji dolg in Makroindikatorje
nadzora pa sta še v pripravi.

Ministrstvo za finance (statistika javnih financ) – potre-
bna je vzpostavitev povezav med podatki Ministrstva za fi-
nance, Davčne uprave Republike Slovenije in Carinske upra-
ve Republike Slovenije, da bi lahko prikazovali javnofinan-
čne transakcije po obračunski vrednosti in približali sprem-
ljanje javnofinančne statistike metodologiji ESA 95,
omogočili izdelavo transparentnega prikaza povezav med
premoženjsko bilanco in bilancami javnofinančnih tokov,
med drugim za potrebe poročila o presežnem primanjkljaju
in dolgu (Excessive Deficit Procedure) in finančnih računov
Slovenije. Ti podatki bodo omogočili tudi hitro prilagoditev
na novo metodologijo Mednarodnega denarnega sklada GFS
2001.39

Preglednica 8: Povezava politike »Ekonomska in monetarna unija« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

VIII. EKONOMSKA
IN MONETARNA UNIJA

Glavna področja statistik 40 Letni gospodarski računi
41 Četrtletni in okoljski računi
42 Finančni računi
52 Denar in finance
54 Menjava storitev in plačilna bilanca
55 Cene

Druga pomembna področja
statistik 32 Trg dela

44 Statistika poslovanja podjetij
53 Menjava blaga
81 Poslovne tendence

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– oblikovanje posebnega harmoniziranega indeksa cen

življenjskih potrebščin in njegovo nadaljnje usklajevanje s
predpisi, ki bodo v okviru Evropske unije sprejeti v tem
obdobju,

– izboljševanje kakovosti in pravočasnosti obračunava-
nja četrtletnega BDP v stalnih cenah po proizvodni in izdat-
kovni metodi,

– postavitev metodologije za obračunavanje četrtletne-
ga BDP po tekočih cenah po proizvodni metodi in obračuna-
vanje makroekonomskih agregatov,

– postavitev metode in obračunavanja četrtletnega BDP
po dohodkovni metodi in ostalih obračunov, ki so opredelje-
ni v naboru podatkov za Eurostat,

– izboljševanje kakovosti podatkovnih virov in obraču-
nov državnega primanjkljaja in dolga,

– nadaljevanje uvajanja evropskega sistema računov,
– izboljšava kakovosti podatkovnih virov za obračun

nacionalnih računov,
– nadaljevanje projekta Ocenjevanje stanja vrednosti

osnovnih sredstev in njihove amortizacije pri netržnih proiz-
vajalcih v sektorju država (A10), popis osnovnih sredstev v
finančnem in nefinančnem sektorju ter pri samostojnih po-
djetnikih,

– nadaljevanje projekta Izgradnja sistema proizvajalče-
vih cen v delu, ki zadeva zbiranje izvoznih cen v predeloval-

nih dejavnostih z namenom njihove vključitve v indeks indus-
trijskih proizvodov pri proizvajalcih,

– prilagajanje statistike gospodarskih odnosov s tujino
v skladu z realizacijo plana liberalizacije kapitalskih tokov v
procesu pridruževanja Evropski uniji,

– usklajevanje denarne statistike z zahtevami ECB,
– uvajanje virov in postopna priprava četrtletnih finan-

čnih računov.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije, Ministrstvo za finance, Banka Slovenije, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za finance, Urad Vla-
de Republike Slovenije za makroekonomske analize in raz-
voj, Ministrstvo za gospodarstvo, Banka Slovenije, Ministr-
stvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za promet in zveze.

Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-
treb za uresničevanje te politike:

Za kakovostno opravljanje nalog, za katere je odgovor-
no Ministrstvo za finance, je treba na tem ministrstvu kadrov-
sko okrepiti statistični oddelek.

39 Alenka Jerkič, Barbara Knapič, Statistika javnih financ v
Sloveniji, zbornik Statistični dnevi 2000, Statistična omrežna so-
delovanja za večjo evropsko usklajenost in kakovostno sodelova-
nje, stran 549
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IX. SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA

Vsebina politike
Ustanovitev carinske unije je vodila k veliki rasti trgovi-

ne znotraj Skupnosti, ki se je razvila v največjega svetovnega
uvoznika in izvoznika. Pravila GATT (Splošni sporazum o
carinah in trgovini) in razni mednarodni sporazumi, sklenjeni
v njegovem okvirju, predstavljajo pravno podlago za instru-
mente in ukrepe lastne trgovinske politike Skupnosti, zlasti
na področju carin in izvajanja zaščitnih, protidumpinških in
protisubvencijskih ukrepov. Izvajanje skupne trgovinske po-
litike spada na področje pristojnosti Skupnosti (113. člen
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti).

Skupna carinska stopnja (Common Customs Tariff –
CCT) je ključ do trgovinske politike Skupnosti. Pomembni
so tudi dogovori o skupnem uvozu in zaščitnih ukrepih, ki
prispevajo k zagotavljanju izenačene konkurence za podje-
tja Skupnosti, saj jim nudijo dostop do enakih cen za uvože-
ne surovine in uravnavajo količine in cene izdelkov konku-
rence.

Svetovna trgovinska organizacija (STO), ustanovljena
leta 1995, naj bi postopno nadomestila GATT in prevzela
vse sporazume, sprejete pod njenim okriljem ter reševala
trgovinske spore na vsestranski osnovi.40

Glavna cilja politike ekonomskih odnosov Slovenije s
tujino bosta tudi v Evropski uniji: (i) povečati konkurenčnost
domačih podjetij na tujih trgih in (ii) ohraniti privlačnost do-
mačega trga za tuje investitorje. Politika ekonomskih odno-
sov s tujino se bo izvajala na treh ravneh: (i) nacionalni, (ii)
nadnacionalni (EU) ter (iii) mednarodni ravni (STO, OECD
itd.). Krepitev globalne orientacije pomeni bistveno poveča-
nje gospodarskega sodelovanja Slovenije z ZDA, delno (s
posameznimi proizvodi) pa tudi z Japonsko in vodilnimi drža-
vami v razvoju. Pomen gospodarskega sodelovanja s temi
državami ni le v odpiranju njihovih trgov za slovenske proiz-
vode, temveč je sodelovanje z njimi pomembno tudi z vidika
širših razvojnih impulzov (tehnologija, drugi inputi) sloven-

skemu gospodarstvu (slovenska politika internacionalizacije
je vse pomembnejša za razvoj in povečevanje konkurenčno-
sti podjetniškega sektorja – vhodne in izhodne neposredne
tuje investicije – NTI).41

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč42:

– pogajalsko izhodišče št. 26 Zunanji ekonomski odno-
si in mednarodna razvojna pomoč.

Statistična podpora politiki
Multilateralna pogajanja na področju trgovske politike

potekajo v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in
trgovini (GATT) in v okviru Svetovne trgovinske organizacije.
Bilateralna pogajanja bodo tako dobljeno sliko dopolnjevala.

Statistika mora zagotavljati standard, ki je enak ali celo
boljši kot pri partnerjih. Potrebne so popolne, hitre in podro-
bne informacije o blagovni trgovini. Naloga Skupnosti je, da
obstoječi informacijski sistem vzdržuje na visoki ravni učin-
kovitosti, čemur se morajo države kandidatke podrediti (pri-
lagoditi).

V zvezi s Splošnim sporazumom o trgovini in storitvah
(GATS) bodo razvite statistike mednarodne trgovine s stori-
tvami, neposrednih tujih naložb in trgovine v tujih podružni-
cah. Treba je razviti statistiko, ki bo merila vpliv globalizacije
gospodarstva. (Proučitev možnih virov podatkov. Podatki
centralne banke, s katerimi nadzirajo tekoče poslovanje in
gibanje kapitala s tujino – podatki v plačilnih bilancah – so
preveč zbirni. Med IMF in OECD so razlike v definicijah
povezav med podjetji. OECD meni, da je za proučevanje
globalizacije ključno, kdo je končni uporabnik rezultatov
poslovanja, kar pa ni vedno lahko ugotoviti zaradi zapletenih
finančnih in drugih poslovnih povezav med podjetji pa tudi
razlik v zakonodaji med državami, ki ureja to področje.)
Najtežje je meriti finančno posredništvo. Za tuje neposredne
investicije ni pravega vira podatkov. Posebna pozornost bo
namenjena učinkom metodologije, sistemu zbiranja podat-
kov ipd. na druga statistična področja.

Preglednica 9: Povezava politike »Skupna trgovinska politika« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

IX. SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA

Glavna področja statistik 24 Registri – Statistika globalizacije
53 Menjava blaga
54 Menjava storitev in plačilna bilanca

Druga pomembna področja
statistik 42 Finančni računi

52 Denar in finance

40 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999, strani od 505 do 508
41 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december 2000, Internet, stran 101, 102, 70, 71
42 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU, januar 2000
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Glavne usmeritve za obdobje 2001–2002
– izvajanje novosprejetih mednarodnih konceptov in

definicij za statistiko trgovine,
– razvoj kazalnikov za merjenje vpliva globalizacije go-

spodarstva na podjetja, trg dela in statistiko trgovine,
– spremljanje rezultatov statističnega programa Evrop-

ske unije, ki v zvezi s Splošnim sporazumom o trgovini in
storitvah (GATS) predvideva razvoj statistik mednarodne tr-
govine s storitvami, neposrednih tujih naložb in trgovine v
tujih podružnicah.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo.

X. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE

Vsebina politike
Glede na različne gospodarske strukture držav članic

Skupnosti so bili njihovi socialni problemi na samem začet-
ku, in so do neke mere še danes, precej različni. Na začet-
ku ne bi bilo mogoče, in to drži tudi danes, zaupati evrop-
skim institucijam naloge, da rešijo vse socialne probleme
držav članic. Taka rešitev je v marsičem odvisna od gospo-
darske politike, ki je še vedno v veliki meri v rokah posamič-
nih vlad. Ko pa proces evropske integracije napreduje in
države članice pomembne instrumente gospodarske in de-
narne politike prepuščajo Evropski uniji, se ta vse bolj zave-
zuje, da bo dosegla socialni napredek za vse narode, ki jo
sestavljajo.43

Nova razvojna paradigma kot svoj osnovni cilj postavlja
povečanje blaginje vseh prebivalcev Slovenije in večjo kako-
vost življenja. S tem jasno izraža orientacijo na človeka, na
njegove potrebe in interese in na njegov razvoj v najširšem
pomenu besede. Temelje socialnega razvoja je Slovenija na
ravni definiranja sektorskih ciljev, razvojnih usmeritev in stra-
tegij pretežno določila s sprejemom nacionalnih programov
šolstva, zaposlovanja, zdravstva, stanovanjske preskrbe in
socialnega varstva in v določenem delu tudi povezala s
sprejemom programa boja proti revščini in socialni izključe-
nosti.44 Sprejela je tudi reformo sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in opredelila novo strategijo zapo-
slovanja in reševanja problemov brezposelnosti.45

Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 2000–2001
sledi usmeritvam politike zaposlovanja v Evropski uniji, kate-
re osnovni stebri so: povečevanje zaposljivosti prebivalstva
(prvi steber), pospeševanje podjetništva (drugi steber), po-
speševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in
podjetij (tretji steber) in zagotavljanje enakih možnosti za
zaposlovanje (četrti steber). Nacionalna strategija “Predlog
strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika zapo-
slovanja in programov za njeno uresničevanje” (predlog za
3. branje) je kot osnovne cilje postavila dvig izobrazbene
ravni prebivalstva, zmanjševanje neskladij na trgu dela, rast
zaposlenosti ob zmanjšanju brezposelnosti ter hitro ponov-
no vključevanje brezposelnih v programe ali ponovno zapo-
slitev.

Pomembna značilnost politike zaposlovanja postaja tu-
di njena regionalizacija. Oblikovanje razvojnih partnerstev na
ravni regij, ki bi se ukvarjale tudi z vprašanji zaposlovanja, je
ena izmed pomembnih nalog v prihodnjih letih. Kljub težnji
po skladnem regionalnem razvoju in vključevanju lokalnih
potencialov, se bo sedanja regionalna selitvena mobilnost
delovne sile v prihodnjih letih morala povečati za zagotavlja-
nje večje izkoriščenosti razpoložljivih človeških virov in dru-
gih razvojnih dejavnikov.

Sedanja skromna selitvena mobilnost v Sloveniji ni po-
vezana le s tradicijo in kulturo, temveč tudi z obsegom,
strukturo, izkoriščenostjo in dostopnostjo stanovanjskega
sklada. Več kot 90% gospodinjstev živi v stanovanjih, ki so v
njihovi lasti oziroma v lasti staršev ali sorodnikov (v letu 1995
v Evropski uniji 56%). Tako velik delež lastniško zasedenih
stanovanj in skromna ponudba tako zasebnih najemnih kot
tudi socialnih in neprofitnih stanovanj zavirajo mobilnost de-
lovne sile.46

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč47:

– pogajalsko izhodišče št. 13 Socialna politika in za-
poslovanje.

Statistična podpora politiki
Področje socialne politike pokriva državna statistika

med drugim:
– s podatki, dobljenimi na podlagi ankete o porabi v

gospodinjstvih, ki med drugim omogočajo določitev struktu-
re izdatkov in dohodkov gospodinjstev, prikazovanje stano-
vanjskih pogojev in drugih kazalnikov življenjske ravni. Anke-
ta se uporablja tudi kot vir za izračun praga revščine in
deleža gospodinjstev, ki živijo pod tako izračunanim pragom
ter ugotavljanje, katere kategorije gospodinjstev so v relativ-
no slabšem položaju glede na vsa gospodinjstva in tako tudi
bolj ranljiva glede revščine;

– s povezovanjem administrativnih in statističnih virov
podatkov gospodinjstev s podatki o dohodkih, kar omogoča
ugotavljanje porazdelitve dohodka med gospodinjstvi, dolo-
čitev praga revščine na osnovi izključno denarnih dohodkov-
nih virov in druge socialnoekonomske analize;

– s povezovanjem administrativnih in statističnih virov
podatkov delovno aktivnih oseb s podatki o plačah, kar
omogoča ugotavljanje strukture plač glede na različne zapo-
slitvene karakteristike;

– s spremljanjem prihodkov in dohodkov programov
socialne varnosti v skladu z metodologijo EU ESSPROS
(European System of Integrated Social Protection Statistics).
Namen te raziskave je na mednarodno primerljiv način pri-
dobiti finančne podatke o virih sredstev in vrstah pomoči po
vseh področjih in znotraj njih še po posameznih programih
socialne varnosti, ki se izvajajo v Sloveniji in ki izvirajo bodisi

43 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran183

44 Konec leta 1997 je britanska vlada ustanovila Oddelek za
socialno izključenost, ki poroča neposredno ministrskemu pred-
sedniku. Definicija socialne izključenosti, ki jo uporablja je oznaka
za to, kaj se zgodi, ko posamezniki ali območja trpijo zaradi velike
koncentracije problemov kot je brezposelnost, pomanjkanje izo-
brazbe, nizek dohodek, neprimerno stanovanje, visoka stopnja
kriminala, slabo zdravstveno stanje ali razpad družine. Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve je v svoji publikaciji, izdani leta
2000, “Porgram boja proti revščini in socialni izključenosti” stran
16, zapisalo, da socialna izključenost predstavlja enega novejših
konceptov, ki so se porodili v okviru analiziranja socialne politike in
njenih učinkov v družbi ter se primarno veže na koncept državljan-
stva in socialnih pravic posameznika. Socialna izključenost se
razume kot institucionalen problem oziroma problem pomanjkljive
ali neustrezne socialno-politične regulacije. Ali drugače – socialna
izključenost je znak nepopolnega zagotavljanja oziroma neuresni-
čevanja socialnih pravic državljank in državljanov

45 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 44

46 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani 55, 56

47 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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iz obveznih ali prostovoljnih zavarovanj ali iz proračunskih
sredstev;

– z anketo o porabi časa bodo zagotovljeni podatki o
strukturi porabe časa oseb (po spolu in starosti) in družin
oziroma gospodinjstev, ki so osnova za ocenjevanje netrž-
nega in neplačanega dela, za razvoj socialnih računov, za
določanje družinske politike, politike do starejših ljudi itd.;

– z merjenjem socialne izključenosti, kjer ne gre samo
za “vsestransko pomanjkanje”, ampak tudi za največje mož-
no pomanjkanje. To pomeni, da so ljudje izključeni iz dru-
žbenih procesov na sploh. Najbolj ekstremni primeri so brez-
domci, ljudje, ki si ne morejo sami pomagati ali poiskati
pomoči zaradi težav z mamili, alkoholom, ljudje, ki živijo
odrezani od okolice. Merjenje izključenosti v teh ekstremnih
primerih je zelo težko ter predstavlja za statistiko velik izziv,
saj posamezniki, ki so izključeni do te mere, po pravilu tudi
niso zajeti v anketah ter administrativnih evidencah. Eurosta-
tov pristop do statistike socialne izključenosti izhaja iz defini-
cije revščine, ki jo je sprejela Evropska komisija, in sicer:

“Revne so osebe, družine in skupine oseb, katerih sredstva
(materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim ne
omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v
kateri živijo.”

Statistična podpora boju proti revščini ni le v zbiranju
podatkov o denarnem dohodku, ampak tudi o socialnem in
ekonomskem ozadju, v katerem živijo revni.

Področje zaposlovanja pokriva državna statistika med
drugim:

– z anketo o delovni sili, ki je najobsežnejše uradno
anketiranje gospodinjstev v Sloveniji in jo državni statistični
urad izvaja četrtletno in skladno z navodili Mednarodne or-
ganizacije za delo (ILO) ter zahtevami Statističnega urada
Evropske unije (Eurostata). Namen ankete je zbrati podatke
o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam
podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in
neaktivnega prebivalstva Slovenije;

– s povezovanjem podatkov, dobljenih s pomočjo an-
ket, registrov in drugih administrativnih virov.

Preglednica 10: Povezava politike »Socialna politika in zaposlovanje« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

X. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE

Glavna področja statistik 24 Registri
31 Prebivalstvo
32 Trg dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
36 Življenjska raven
37 Socialna varnost
38 Druge socialne statistike

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– izvedba ad hoc modela o dolžini in obliki delovnega

časa v letu 2001,
– priprava in izvedba ad hoc modela o zaposlitvah inva-

lidnih oseb v letu 2002,
– razvoj aktivnosti na področju socialne izključenosti

(poleg anket tudi drugi viri podatkov, zagotavljanje regional-
nih podatkov),

– izvedba ankete o stroških dela za leto 2000 (direktni
in indirektni stroški dela – vključeni tudi stroški v naravi – v
podjetjih, družbah in organizacijah in med samostojnimi po-
djetniki posamezniki),

– priprava metodologije in izračun četrtletnih indeksov
stroškov dela,

– izgradnja statističnega registra stanovanj,
– izboljšanje kakovosti podatkov statističnega registra

delovno aktivnega prebivalstva,
– priprava metodologije in implementacija statističnega

registra registrirano brezposelnih oseb,
– priprava metodologije in izvajanje statističnega regi-

stra aktivnega prebivalstva,
– priprava metodoloških osnov za merjenje novih kate-

gorij aktivnega prebivalstva (podzaposlene osebe, teledelav-
ci itd.),

– metodološke priprave na izvedbo ankete o strukturi
plač,

– spremljanje razvoja metodologij za posamezne mo-
dule v okviru statistike prihodkov in odhodkov programov
socialne varnosti,

– usklajevanje evidenc o socialno-varstvenih zavodih
med SURS in Skupnostjo socialno-varstvenih zavodov,

– pridobivanje podatkov o delovanju centrov za social-
no delo neposredno iz baze socialnega varstva pri Inštitutu
za socialno varstvo.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo, Vlada Republike Slovenije – strokovne službe, Urad
Vlade Republike Slovenije za enake možnosti, Ministrstvo za
zdravje, Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri
delu, Center za poklicno izobraževanje, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zdravstveni in-
špektorat Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, Carinska uprava Republike Slovenije, Inšpektorat
Republike Slovenije za delo.

XI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADINA

Vsebina politike
Znanje postaja vse bolj pomemben proizvodni tvorec in

dejavnik nacionalne konkurenčnosti, povečanje vlaganj v
znanje in človeka pa je nujno za prehod v družbo, temelječo
na znanju. Zadostna vlaganja v človeški dejavnik so predpo-
goj za povečanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva
(tehnološkega razvoja, razvoja informacijske in storitvene
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družbe, reforme javne uprave), hkrati pa so pomembna za
zmanjševanje sedanjih in bodočih problemov na trgu dela,
zmanjševanje socialne izključenosti ranljivih skupin prebival-
stva, zagotavljanje pogojev za večjo kakovost bivanja in us-
tvarjanja socialne povezanosti.

Evropska unija prepušča članicam popolno suverenost
pri urejanju nacionalnih izobraževalnih sistemov, vendar pa
vstop v Evropsko unijo, zagotavljanje večje konkurenčnosti
in nezadovoljivo stanje, ki se je pokazalo pri ocenjevanju
funkcionalne pismenosti slovenskega prebivalstva, kažejo
potrebo po zagotavljanju kakovostnega izobraževanja na
vseh ravneh.

Hitrega tehnološkega razvoja in zaostanka v ravni izo-
braženosti slovenskega prebivalstva ne moremo zmanjševati
zgolj s podaljševanjem začetnega izobraževanja in poveče-
vanjem vključenosti mlade generacije v srednje, dodiplom-
sko in postdiplomsko izobraževanje, temveč ga lahko obvla-
damo z istočasno večjo vključenostjo odraslih v izobraževa-
nje in uveljavitvijo koncepta vseživljenjskega učenja.48

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč49:

– pogajalsko izhodišče št. 18 Izobraževanje, usposab-
ljanje in mladina.

Statistična podpora politiki
Vlada Republike Slovenije je že sprejela standardno

klasifikacijo poklicev, urad pa si že nekaj časa prizadeva
pripraviti tudi nov nacionalni sistem klasifikacije izobraževa-

nja. Velike spremembe na področju izobraževanja ter neka-
teri drugi dejavniki terjajo in hkrati omogočajo nove pristope
in rešitve izgradnje klasifikacijskega sistema. Kot edina dol-
goročna smiselna rešitev je priprava standardne klasifikacije
izobraževanja, organizirana kot statistična podatkovna baza,
ki bi se “avtomatično” polnila iz obstoječih uradnih oziroma
administrativnih zbirk podatkov.50 Klasifikacija bo zagotavlja-
la ustrezno primerljivost z Mednarodno standardno klasifika-
cijo izobraževanja ISCED-1997, ki je standard za zbiranje in
posredovanje mednarodno primerljivih statističnih podatkov
o izobraževanju.

Na področju izobraževanja in usposabljanja prinaša v
slovensko nacionalno okolje precej novosti že omenjeni
zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (III. Prost pretok
oseb). Te novosti bo treba ustrezno umestiti in povezati z
obstoječimi in novo nastajajočimi sistemi. To velja tudi za
odnos do nove standardne klasifikacije izobraževanja oziro-
ma do priprave enotnega novega statistično analitičnega
orodja, ki bo na ustrezen, mednarodno primerljiv način zaje-
mal ožje pojmovano “šolsko izobrazbo” ter širše pojmovano
kvalifikacijsko usposobljenost slovenskega prebivalstva.

Za oblikovanje tekoče in razvojne politike na področju
izobraževanja ter za upravljanje, delovanje in financiranje
izobraževalnega sistema nasploh so pomembni ustrezni po-
datki. Ti so pomembni tudi za ugotavljanje njegove učinkovi-
tosti, kakovosti in primerjavo z drugimi državami. Z novimi
tehnologijami se predvideva občutno zmanjšanje klasičnega
papirnatega zbiranja in objavljanja podatkov.

Preglednica 11: Povezava politike »Izobraževanje, usposabljanje in mladina« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADINA
Glavna področja statistik 11 Klasifikacije

31 Prebivalstvo
32 Trg dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
36 Življenjska raven
37 Socialna varnost
38 Druge socialne statistike

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– nadaljnje prilagajanje vsebine raziskovanj s podro-

čja izobraževanja in usposabljanja zahtevam in metodolo-
škim spremembam oziroma novostim Eurostata, OECD in
UNESCA,

– predstavitev rezultatov raziskave o nadaljnjem izobra-
ževanju in usposabljanju zaposlenih, usklajene z drugo med-
narodno raziskavo o nadaljnjem poklicnem usposabljanju
zaposlenih – CVTSII (Phare projekt),

– proučitev možnosti zajema podatkov o začetnem in
nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju po me-
todologiji Evropske unije (VET) iz obstoječih virov ob sodelo-
vanju zunanjih institucij,

– izdelava nacionalnega sistema klasifikacij s področja
izobraževanja, usklajenega (primerljivega) z ISCED 97,

– spremljanje prehoda iz izobraževanja in usposablja-
nja v zaposlitev prek vključitve dodatnega modula vprašanj v
Anketo o delovni sili,

– priprava za sodelovanje pri ad hoc modelu leta 2003
o vseživljenjskem izobraževanju,

– sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport pri izgradnji nacionalnega izobraževalnega informacij-

skega sistema ter prilagajanje raziskav oziroma metodologi-
je zajema podatkov razvoju informacijskega sistema,

– razvoj kazalnikov s področja izobraževanja in uspo-
sabljanja za prijaznejši prikaz podatkov s tega področja za
uporabnike, za spremljanje politik in mednarodne primerjave,

– izgradnja statističnega registra kvalifikacij.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za šolstvo, znanost

in šport, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževa-
nje, Andragoški center Slovenije, Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje.

48 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani od 50 do 52

49 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

50 Tanja Domijan, Nov pristop k pripravi nacionalne standar-
dne klasifikacije izobraževanja, Statistični dnevi, zbornik Statistič-
na omrežna sodelovanja za večjo evropsko usklajenost in kako-
vostno sodelovanje, stran 78
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XII. PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Vsebina politike
Enakost pri obravnavanju se na širokem območju, ki ga

je ustvaril enotni trg, ne nanaša samo na vse državljane
držav članic, ampak tudi na državljane tretjih držav. Tako se
svoboda gibanja nanaša na vse tiste, ki se nahajajo na
ozemlju skupnosti. Zato morajo imeti države članice skupna
pravila za tujce, ki prestopijo njihove meje, in za njihovo
obravnavanje na ozemljih držav članic.

Člen K v Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije oprede-
ljuje vrsto področij skupnega interesa na področju pravoso-
dja in notranjih zadev. Ta so: prehod zunanjih meja; pogoji
za vstop in gibanje državljanov tretjih držav; pogoji bivanja za
te osebe na ozemlju držav članic; azilska politika; politika
priseljevanja; boj proti nedovoljenemu priseljevanju; bivanje
in delo; boj proti odvisnosti od nedovoljenih drog; sodno
sodelovanje v civilnih zadevah; sodno sodelovanje v kazen-
skih zadevah; policijsko sodelovanje.

Policijsko sodelovanje je osredotočeno predvsem na
preprečevanje terorizma in boj proti njemu, na boj proti
nezakonitemu prometu z nedovoljenimi drogami (Enota Eu-
ropola za nedovoljene droge – Europol Drugs Unit – EDU)
in drugim resnim oblikam mednarodnega kriminala.51

Pravni red Republike Slovenije je na področju pravoso-
dja in notranjih zadev že v veliki meri usklajen s pravnim
redom Evropske unije. Določeni ukrepi so še potrebni na
področju (i) migracij in azila (za izmenjavo podatkov in infor-
macij o migracijskih gibanjih bo vzpostavljen Informacijsko-
dokumentacijski center), (ii) za izvajanje Schengenskega
sporazuma, (iii) za boj proti organiziranemu kriminalu in (iv)
za mednarodno sodelovanje – pravno sodelovanje v kazen-
skih zadevah, pravno sodelovanje v civilnih zadevah, med-
narodno policijsko sodelovanje in carinsko sodelovanje.52

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč53:

– pogajalsko izhodišče št. 24 Pravosodje in notranje
zadeve.

Statistična podpora politiki
Temeljni pogoj za mednarodno primerljive podatke o

statistiki kriminalitete so urejeni sistemi uradnih statistik kri-
minalitete znotraj države (državnega urada za statistiko, poli-
cije, tožilstev, sodišč, zaporov), dopolnjeni z viktimološkimi
anketami in povezani z družbenopolitičnimi, ekonomskimi in
socialnimi podatki.

Z Anketo o viktimizaciji (metodologija UNICRI), katere
namen je spremljanje temnega polja kriminalitete, bo urad
zbiral podatke o posameznih deliktih (tatvine, ropi, vlomi
ipd.), mnenja ter stališča o prijavljanju le-teh policiji, zado-
voljstvu oziroma nezadovoljstvu žrtve z delom policije po
prijavi, o splošni oceni dela policije, kaznovalni in obrambni
naravnanosti prebivalstva in odgovornosti žrtve za kaznivo
dejanje.

Z namenom statističnega spremljanja odgovornosti
pravnih oseb (v skladu z novo kazensko zakonodajo) je urad
uvedel dve novi raziskovanji, za kateri bodo posredovali
podatke okrožna državna tožilstva ter okrožna in okrajna
sodišča za postopke, ki so zaključeni.

Za popolno in enotno spremljanje organiziranega krimi-
nala in korupcije na nacionalni ravni je poleg težavnosti pri
odkrivanju tovrstne kriminalitete problem tudi v neenotnosti
definicij, predvsem organiziranega kriminala (tudi v medna-
rodnem merilu ni enotne definicije).

Za poenoteno spremljanje kriminalitete v Sloveniji je
treba vzpostaviti (informacijski) enoten sistem informatizira-
nih dogodkov med policijo, tožilstvi, sodišči in zapori.

Preglednica 12: Povezava politike »Pravosodje in notranje zadeve« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XII. PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Glavna področja statistik 31 Prebivalstvo
32 Trg dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
36 Življenjska raven
37 Socialna varnost
38 Druge socialne statistike

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– pridobitev vseh definicij organiziranega kriminala, ki

se pojavljajo v Sloveniji; v sodelovanju s strokovnjaki določe-
nih področij se izdela predlog enotne definicije organizira-
nega kriminala na nacionalni ravni,

– uvedba dveh novih raziskovanj (v skladu z novo ka-
zensko zakonodajo) o pravni osebi, zoper katero je posto-
pek po kazenski ovadbi in predhodni postopek za kaznivo
dejanje končan (SK-5), in o

– pravni osebi, zoper katero je postopek za kaznivo
dejanje pravnomočno končan (SK-6),

– izvedba in predstavitev rezultatov mednarodne anke-
te o viktimizaciji 2001 (v nacionalnem vprašalniku so bila
mednarodnemu sklopu vprašanj dodana še vprašanja o od-
govornosti žrtve za kaznivo dejanje in razširjen sklop vpra-
šanj o korupciji),

– priprava metodoloških izhodišč za zasnovo informa-
cijskega sistema, katerega cilj je vzpostavitev informatizira-

51 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 484, 485

52 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, strani 265, 273

53 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

nih dogodkov med policijo, tožilstvi, sodišči in zapori, če bo
predhodno uresničena ustrezna zakonska podlaga,

– prevzemanje podatkov za vprašalnike SK-2 in SK-4
od sodišč v elektronski obliki.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za pravosodje, sodi-
šča, tožilstva, zapori, Ministrstvo za notranje zadeve, Inštitut
za kriminologijo pri Pravni fakulteti.
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XIII. KULTURA

Vsebina politike
128. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

opredeljuje, da mora Skupnost prispevati k razcvetu kultur
držav članic s spoštovanjem njihove nacionalne in regional-
ne raznolikosti ter sočasno postavlja v ospredje skupno
kulturno dediščino. Delovanje je usmerjeno k spodbujanju
sodelovanja med državami članicami.

Za izvoz kulturnih dobrin zunaj Skupnosti, ki so umetni-
škega, zgodovinskega ali arheološkega pomena, je potre-
bna izdaja izvozne licence, ki jo izda država članica, na
ozemlju katere se pravno nahaja kulturna dobrina. V istem
smislu je zagotovljeno vračilo kulturnih dobrin, ki so bile
protipravno odstranjene z ozemlja države članice.

Zaščitene so tudi avtorske pravice (Zelena knjiga o
avtorskih in povezanih pravicah v informacijski družbi).

Avdiovizualni sektor, ki zajema programsko proizvod-
njo in distribucijo (programska oprema) ter izdelavo opreme
(strojna oprema), je komisija v svoji Beli knjigi o rasti, konku-
renčnosti in zaposlovanju opredelila kot velik potencial za
povečanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Pri spodbujanju pospešenega razvoja visokih televizij-
skih storitev direktiva Evropske unije opredeljuje tehnične
zahteve, ki jim morajo ustrezati vse televizijske storitve, in niz
pravil, ki urejajo dostop do pravil digitalne plačljive televizije.
Določena je tudi minimalna usklajenost o oglaševanju (pre-

mori, trajanje, oglaševanje za določene izdelke, etična pra-
vila), sponzorstvo, zaščita mladoletnih oseb, pravica do od-
govora. Država članica mora zagotoviti, da si zavodi za radi-
odifuzijo rezervirajo večinski del časa oddajanja za evropska
dela, razen določenih vrst programa.54

Ena izmed ključnih opredelitev Republike Slovenije na
področju kulture je, da postane z dnem pridružitve sloven-
ščina eden od uradnih jezikov Evropske unije v skladu z
načeli ohranjanja kulturne identitete, enakopravnosti evrop-
skih kultur, kulturne avtonomije narodov ter načela enako-
pravnosti držav članic.55

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč56:

– pogajalsko izhodišče št. 20 Kultura in avdiovizualna
politika.

Statistična podpora politiki
Državna statistika uresničuje raziskovanja o delovanju

kulturnih institucij in drugih organizatorjev kulturne dejavno-
sti v skladu z nacionalnimi potrebami in mednarodnimi pripo-
ročili.

Predvidene so posodobitve pri spremljanju avdiovizual-
ne dejavnosti, pripravi primerljivih statističnih kazalnikov, ugo-
tavljanju vpliva tehničnega razvoja in gospodarske rasti na
kulturo ter spremljanju pomena prodiranja kulture tudi na
druga področja, npr. v izobraževanje, zaposlovanje (ustvarja-
nje novih delovnih mest), infrastrukturo, promet, turizem itd.

Preglednica 13: Povezava politike »Kultura« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XIII. KULTURA

Glavna področja statistik 34 Kultura

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– spremljanje razvoja mednarodno poenotenih meto-

dologij, ki jih za to področje pripravlja Eurostat,
– uskladitev spremljanja dejavnosti muzejev po (novem)

zakonu o kulturni dediščini.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za kulturo – Uprava

Republike Slovenje za kulturno dediščino, Arhiv Republike
Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve.

XIV. JAVNO ZDRAVSTVO

Vsebina politike
Med javnim zdravjem ter socialnimi in okoljskimi politi-

kami obstajajo pomembne povezave. Te zadevajo predvsem
negativne učinke revščine, brezposelnosti in socialne izklju-
čenosti na zdravje, vse večje pritiske na sisteme zdravstva in
socialne zaščite, ki jih povzročajo demografske spremem-
be, še posebno staranje prebivalstva, vlogo preventivnih in
rehabilitacijskih zdravstvenih programov ter boljšega vklju-
čevanja v družbo ter učinek okolja na javno zdravje.

Prednostna področja za ukrepe na področju javnega
zdravja v Evropski uniji so: rakava obolenja, zasvojenost z
mamili, AIDS in druge prenosljive bolezni, spodbujanje zdra-
vega življenja, izobraževanje in usposabljanje, nadzor nad
boleznimi in zbiranje zanesljivih zdravstvenih podatkov.57

V Republiki Sloveniji je bil maja 2000 sprejet nacional-
ni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdra-

vje za vse do leta 2004, katerega temeljni cilj je ohranjanje,
krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. Država mora ustva-
riti take pogoje življenja družin in posameznikov, da bodo za
zdravje lahko skrbeli. Ti pogoji so predvsem kreativno in
dostojno plačano delo, ki bo posameznika zadovoljevalo ter
mu omogočalo kakovostno življenje nad ravnijo revščine, da
bo imel dovolj časa in sredstev za telesno in duševno rekre-
acijo ter za počitek in da bo živel v prijaznem okolju za ljudi,
tolerantnem do vseh različnosti v družbi.

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč58:

– pogajalsko izhodišče št. 23 Varstvo potrošnikov in
zdravja.

54 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 468 do 472

55 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 222

56 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

57 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 217, 218

58 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Statistična podpora politiki
Spremljanje zdravstvenega varstva je povezano z nje-

govim nadzorom. Kakovostna povezava med obema je, ko
zdravstvena statistika pokaže na probleme v zdravstvenem
varstvu, na podlagi analize pa se raziščejo vzroki zanje in
najdejo rešitve.59

Načrtovane so dejavnosti za uresničitev serije primerlji-
vih podatkov o zdravstvu in zdravstvenih determinantah, ki

Preglednica 14: Povezava politike »Javno zdravstvo« s področji statistik

Potrebe politik Področje statistik

XIV. JAVNO ZDRAVSTVO

Glavna področja statistik 35 Zdravstvo, varnost
in varstvo potrošnikov
37 Socialna varnost

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– razvoj metod in orodij, potrebnih za analizo in poro-

čanje o zdravstvenem statusu, trendih in determinantah ter
učinkih zdravstvenih politik.

Izvajalec državne statistike: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za zdravje, Statistič-
ni urad Republike Slovenije.

XV. ZAŠČITA POTROŠNIKOV

Vsebina politike
Prizadevanja za vzpostavitev notranjega trga Skupnosti

so se pokazala kot učinkovita orientacijska točka prave poli-
tike za zaščito zdravja in fizične varnosti potrošnikov – nujen
je bil sprejem splošne zakonodaje za zagotavljanje varnosti
posameznikov kot uporabnikov izdelkov ne glede na izvor
le-teh (splošna varnost proizvoda). Vsebine v zvezi s splošno
varnostjo izdelkov in zdravjem potrošnikov so vključene tudi
v drugih politikah, predvsem v kmetijski politiki (definiranje
mlečnih in nadomestnih mlečnih izdelkov, ureditev organ-

skih izdelkov, veterinarske težave, spodbujanje izdelkov vi-
soke kakovosti in na splošno prehranska politika. Ob “bo-
lezni norih krav” je Skupnost sprejela odločitev, da zakonski
okvir zajame celotno prehransko verigo “od kmetije do krož-
nika”), procesu vzpostavitve notranjega trga (strojna opre-
ma, prehrambeni izdelki, gradbeni materiali) ter zdravstveni
politiki (ukrepi za boj proti kajenju). Prizadevanja so usmerje-
na v boljšo zaščito fizične varnosti potrošnika in boljšo zago-
tovitev obveščanja.60

Zakon o varstvu potrošnikov je bil v Republiki Sloveniji
sprejet marca 1998 in s pravno ureditvijo Evropske unije ni v
celoti usklajen.

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč61:

– pogajalsko izhodišče št. 23 Varstvo potrošnikov in
zdravja.

Statistična podpora politiki
Politika zaščite potrošnikov prvič nastopa kot samo-

stojna politika v predlogu petletnega statističnega programa
Evropske komisije 2003-2007. Statističnim usmeritvam ko-
misije, ki so še v razvoju, bo izvajalec državne statistike
sledil z letnimi programi statističnih raziskovanj.

59 Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slo-
venije – zdravje za vse do leta 2004, maj 2000, Internet, Zbirke
Državnega zbora RS – sprejeti akti, strani 1, 2, 70

60 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 475, 476

61 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

pokrivajo področja, kot so zdravstveni status (vključno z
invalidnostjo, smrtnostjo, nesrečami in vzroki smrti), življenj-
ski slog in zdravstvene navade, zdravstveno varstvo in ukrepi
za varovanje zdravja. Načrtovano delo poteka v sodelovanju
z mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za področje jav-
nega zdravstva, predvsem Svetovno zdravstveno organizaci-
jo (WHO) in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD).

Preglednica 15: Povezava politike »Zaščita potrošnikov« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XV. ZAŠČITA POTROŠNIKOV

Glavna področja statistik 35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
36 Razdelitev prihodkov in življenjski pogoji

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– Izdelava metodoloških osnov za spremljanje varstva

potrošnikov.
Izvajalec državne statistike: Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo –

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije.
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XVI. ENERGETIKA

Vsebina politike
Energetska politika Skupnosti se je začela oblikovati leta

1974, saj se je komisija šele po izbruhu naftne krize (1973)
zavedla nevarnosti svoje odvisnosti od uvožene nafte.

Energetska politika je pomembna, ker pomeni osnovo
za gospodarske in družbene dejavnosti v industrializiranih
državah. Cena energije ne vpliva le na industrijske panoge, ki
so njene velike porabnice, temveč na industrijo kot celoto in
celo na življenjske stroške državljanov, predvsem zaradi učin-
ka cen energije na cene prevoza in ogrevanja. Evropska
energetska politika spoštuje načelo subsidiarnosti in okoljske
zahteve, hkrati pa želi vplivati na proizvodnjo in porabo energi-
je, da bi zagotovila gospodarsko rast in zaščitila blaginjo
državljanov unije. Zato mora po eni strani zagotoviti nemoteno
delovanje enotnega trga na področju energentov in storitev,
po drugi strani pa mora državam članicam unije zagotavljati
dobavo sorazmerno poceni in zanesljivih (s strateškega in
okoljskega vidika) virov energije. Evropska energetska politi-
ka se tako vrti okoli dveh osi: delovanja notranjega energet-
skega trga in zagotavljanja oskrbe z energijo.62

V Sloveniji je elektrogospodarstvo še vedno skoraj po-
polnoma v državni lasti, v sektorju nafte in plina je lastništvo
porazdeljeno med državo, sklade in zaposlene, v primeru
distribucije plina pa tudi med zasebne delničarje. Problem ni
le lastništvo, temveč vsaj toliko tudi tržna struktura. Energet-
ski zakon, sprejet v letu 1999, in pripadajoči podzakonski
akti omejujejo gospodarske javne službe samo na področja
prenosa električne energije in plina ter na področje distribu-
cije električne energije. Proizvodnja električne energije se
bo izvajala kot tržna dejavnost.

Energetska intenzivnost v Sloveniji je dvakrat nižja od
povprečne v Evropski uniji, delež izvoza, ki temelji na narav-
nih virih, je večji od tistega, ki bi si ga Slovenija lahko
privoščila brez pomembnejših zalog že doslej ekonomsko
zanimivih mineralnih in energetskih surovin.

Varstvo okolja je ključna dejavnost za izboljšanje obno-
ve okoljskega kapitala, ki bo podprt v prepletu inštrumentov
javnofinančne, industrijske, cenovne, zunanjetrgovinske in
drugih politik.63

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč64:

– pogajalsko izhodišče št. 14 Energija.

Statistična podpora politiki
S spremembami, ki jih v statistični sistem prinaša libe-

ralizacija energetskega sektorja, se pojavljajo nove spre-
menljivke, ki jih je treba spremljati, npr. cene na ravni proiz-
vodnje, prenosa in distribucije, ekonomski in finančni po-
datki, konkurenca, zadovoljstvo porabnikov ipd. Povečalo
se bo tudi število dejavnosti na tem področju npr. trgovanje,
prodaja na debelo, prodaja na drobno ipd. Z novimi aktiv-
nostmi bodo nastopili tudi novi udeleženci, npr. upravljavci
prenosnih in distribucijskih omrežij, trgovci, regulatorji. Po-
sledica tega bodo novi ekonomski in socialni cilji, kot so
enotni trg, trajnostni razvoj, energetska učinkovitost, zaščita
porabnikov. Vzdrževati bo treba sedanji statistični sistem,
zadovoljiti pa bo treba tudi zahteve, ki jih prinašajo spre-
membe v zvezi z liberalizacijo.

V okviru evropskega programa Phare je potekal od
leta 1995 projekt “Harmonizacija statistike energetike v
državah v tranziciji”. Prva faza je bila namenjena pregledu
zbiranja podatkov s področja energetike v državah v tran-
ziciji. V drugi fazi je bila v letu 1997 uresničena Anketa o
porabi energije in goriv v gospodinjstvih. Tretja faza je
bila zaključena leta 1999, njen cilj pa je bil vzpostavitev
harmoniziranega sistema zbiranja podatkov o porabi in
stroških za energijo v predelovalnih dejavnostih in grad-
beništvu, proizvodnji energije in o cenah energentov pod-
jetij za oskrbo in distribucijo energentov. Po končani tretji
fazi harmonizacije je statistika energetike že v precejšnji
meri usklajena z evropskim statističnim sistemom, treba
pa bo uskladiti še področje porabe energentov v prome-
tu, kmetijstvu in na področju storitev. Prav ta področja pa
so v državah članicah Evropske unije najšibkejši člen
energetske statistike. Na teh področjih potekajo posa-
mezni pilotni projekti. Zato bodo področja porabe ener-
gentov v prometu, kmetijstvu in storitvah v Sloveniji har-
monizirana z evropskim statističnim sistemom, ko bodo
znani rezultati pilotnih projektov in podana priporočila za
nadaljnje delo.

Preglednica 16: Povezava politike »Energetika« s področji statistik

Potrebe politik Področje statistik

XVI. ENERGETIKA

Glavna področja statistik 45 Energetika in surovine

Druga pomembna področja statistik 44 Statistika poslovanja podjetij
48 Transport
64 Rastlinska pridelava
65 Živinoreja
66 Statistika živilskopredelovalne industrije
71 Statistike okolja in kazalniki

62 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999, stran 367
63 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december 2000, Internet, strani 20, 42, 81
64 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU, januar 2000
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– spremljanje sprememb zakonodaje na področju sta-

tistike cen plina in električne energije,
– spremljanje razvoja liberalizacije trga energentov in ko

bo obseg trgovanja to dopuščal, razširitev z listo kazalnikov
liberalizacije, verjetno po letu 2002, prek sosveta za statistiko
energetike še naprej slediti potrebam različnih skupin upora-
bnikov in po potrebi prilagoditi vsebino vprašalnikov.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Agencija za energijo, EGS-RI,
ELES, Geoplin.

XVII. TELEMATIČNA OMREŽJA

Vsebina politike
Pojav informacijske družbe temelji na dinamičnem in

kontinuiranem napredku informacijsko-komunikacijskih te-
hnologij (ITkT)65 ter na ključni vlogi znanja in visoko zmoglji-
vem telekomunikacijskem omrežju. Prehod v informacijsko
družbo pa v osnovi ni tehnološki, ampak izrazito razvojni
problem z globokimi ekonomskimi, kulturnimi in socialnimi
razsežnostmi, ki bo odprl mnoge dileme glede načina dela,
načina komuniciranja v zasebnem in družbenem življenju,
načina zadovoljevanja potreb, procesov odločanja, večje
decentralizacije upravljanja in vodenja, vključenosti/izklju-
čenosti v informacijsko družbo.66

Evropski sporazum o pridruženem članstvu med evrop-
skimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije na eni strani in Republike Slovenije
na drugi strani, opredeljuje v 84. členu področje pošte in
telekomunikacij na načelni ravni in ne podaja specifičnih
zahtev. 67. člen zgoraj navedenega sporazuma se nanaša
tudi na javno podjetje Telekom Slovenije, d. d., ki ima pravi-
co izključnega opravljanja določenih telekomunikacijskih sto-
ritev in je obvezen. V skladu z določbami veljavnega zakona
o telekomunikacijah je javnemu podjetju izključna pravica
opravljanja storitev prenehala s 1. 1. 2001.67

Za informacijsko družbo je značilen dinamičen razvoj
industrije informacijsko-komunikacijske opreme ter visok in
naraščajoč delež storitev v BDP, ki tudi v Sloveniji že dosega
okoli 60 odstotkov BDP. Že danes mnoga podjetja v Slove-

niji intenzivno uporabljajo informacijsko-komunikacijsko te-
hnologijo za povečanje konkurenčnosti. Vse širša uporaba
novih storitev, povezanih z elektronskim poslovanjem, ki jih
uporabljajo tako gospodarstvo, javni sektor, državna uprava
kot državljani, bo samo še povečala količino podatkov, ki se
prenašajo z obstoječo informacijsko-telekomunikacijsko in-
frastrukturo.

Poleg informacijsko-komunikacijskih storitev se v razvi-
tih državah krepi tudi pomen poslovnih in finančnih storitev,
ki imajo skupaj visoko dodano vrednost ter povečujejo učin-
kovitost celotnega gospodarstva in družbe.68

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč69:

– pogajalsko izhodišče št. 19 Telekomunikacije in in-
formacijske tehnologije.

Statistična podpora politiki
– Prva naloga je razumeti eksploziven razvoj elektron-

skega poslovanja in uporabiti elektronske komunikacije,
elektronska sporočila, formatiranje in druge oblike zbiranja
in izmenjave ustrezno klasificiranih evidenc med poslovnimi
subjekti in sektorji v državi in mednarodno za ustrezne krat-
koročne pa tudi strukturne statistične raziskave. To pomeni
kontroliran vstop uradne statistike v omrežje, ustrezne pravi-
ce za varovanje in izmenjavo podatkov na osnovi zakona.

– Drugi ali mogoče nekoliko bolj odmaknjeni problem
pa bo statistično meriti novo ekonomijo ali ekonomijo infor-
macijske družbe. Brez metodoloških sodelovanj z velikim
svetom to ne bo možno, zato bodo akcije v prihodnjih dveh
letih, ki bodo statistično zajele ta problem, izredno pomem-
bne in pričakujemo, da se bodo tudi poslovni subjekti, ki so
neposredni nosilci telekomunikacij transporta in takih stori-
tev, in nekateri bolj pomembni nosilci za informacijsko druž-
bo, vključili v tako delo.70

Ustanovitev sistema primerljivih podatkov o avdiovizual-
ni industriji in trgu kot tudi komunikacijski infrastrukturi in
storitvah je potrebna za oceno novih politik, izvajanje in
spremljanje notranjega trga in konkurenčnosti na teh po-
dročjih.

Na področju statistike zvez spremlja urad le področje
poštnih in telekomunikacijskih storitev – pri zadnjih storitve
fiksnega telefonskega omrežja in mobilno telefonijo, ki se
bodo odprle trgu s privatizacijo Telekoma Slovenije (predvi-
doma v letu 2001).

Preglednica 17: Povezava politike »Telematična omrežja« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XVII. TELEMATIČNA
OMREŽJA

Glavna področja statistik 48 Transport
49 Komunikacije

Druga pomembna področja statistik 73 Znanost in tehnologija

68 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani 11, 58, 59, 60

69 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

70 Ocena stanja na področju evropeizacije državne statistike
in državna statistika pri spremljanju razvoja nove (omrežne) ekono-
mije – sklep Vlade RS ob obravnavi predloga zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o državni statistiki, Poročevalec, št. 55,
27. julij 2000, strani 25, 26

65 Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta
2001 do leta 2004, CVI, verzija 0,92, december 2000

66 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani 11, 58, 59, 60

67 Vlada RS, 16. marec 2001, gradivo za 3. zasedanje
Pridružitvenega odbora med RS in EU, ki bo potekalo 3. aprila
2001 v Ljubljani, točka 4. Predpristopna strategija, 4.1.8 Teleko-
munikacije, stran 1
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– razvoj modela elektronskega povezovanja javnoprav-

nih podatkov (skupno jedro povezanih identifikatorjev),
– izpolnjevanje obveznosti v okviru Evropske pobude

za povezovanje evropskih evidenc v okviru projekta IDA
(Interchange of Data between Administrations – IDA je tudi
ideja, ki naj povezuje poslovanje množice javnopravnih or-
ganizacij v uniji in med članicami. Del tega zadeva izmenjavo
podatkov med statističnimi uradi),

– proučitev metodoloških osnov za spremljanje infor-
macijske družbe in avdiovizualnih storitev,

– prilagoditev statistike telekomunikacijskih storitev gle-
de na prihodnje spremenjene razmere (privatizacija Teleko-
ma Slovenije); vključitev novih ponudnikov telekomunikacij-
skih storitev, nova omrežja in storitve (mobilna omrežja,
storitve na temelju internetovega protokola, omrežja CaTV) v
ustrezna raziskovanja.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za informacijsko druž-
bo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za
finance, Ministrstvo za pravosodje, Urad Republike Sloveni-
je za intelektualno lastnino, Urad Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje, Center Vlade Republike Slo-
venije za informatiko, Direkcija za poslovno informacijsko
središče, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije.

XVIII. INDUSTRIJA71

Vsebina politike
Globalizacija gospodarstev in trgov, ki zajema krepitev

mednarodne konkurence, ne omogoča le doseganja večjih
ekonomij obsega, temveč tudi specializacijo za določene
tržne dele. V kontekstu te globalizacije morajo biti evropska
podjetja pripravljena na nastop v mednarodni konkurenci.
Delovna storilnost v Skupnosti zaostaja za industrijo v ZDA in
na Japonskem. Gospodarski subjekti in organi oblasti v
Evropi morajo biti zato bolj pozorni na dejavnike, ki vplivajo
na storilnost: tehnološki razvoj, investicije v raziskovanje in
razvoj, stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, ceno in usposob-
ljenost delovne sile, vodstvene sposobnosti in organizacijo
proizvodnje.

Ob globalizaciji trgov in konkurenci se mora evropska
industrija pripraviti tudi na izzive nove industrijske revolucije,
ki je posledica razvoja informacijske in telekomunikacijske
tehnologije. Zaradi njiju postaja tradicionalno ločevanje med
elektroniko, informacijsko tehnologijo, telekomunikacijami
in avdiovizualnimi sektorji vse bolj zastarelo. Te tehnologije
odpravljajo meje med sekundarnim in terciarnim sektorjem,
tj. med industrijo in storitvenimi dejavnostmi, kar bo povzro-
čilo daljnosežne spremembe.

Učinkovito tržno gospodarstvo zahteva, da morajo glav-
no pobudo in odgovornost za strukturno prilagajanje nositi
gospodarski subjekti. Državni organi naj bi nastopali pred-
vsem kot katalizator za inovacije. Industrijska podjetja mora-
jo od državnih organov pričakovati jasne in predvidljive ra-
zmere za svoje dejavnosti. To pomeni, da državni organi
lahko sprejmejo spremljajoče ukrepe, ki bodo olajšali in
pospešili proces prilagajanja, zlasti na področju zagotavlja-
nja infrastrukture (izobraževanja, energetike, telekomunika-
cij, raziskovanja), vendar nikoli ne morejo sprejemati odloči-
tev namesto poslovnega sektorja.72

Republika Slovenija je po osamosvojitvi takoj začela s
procesom prestrukturiranja in privatizacije industrije, preo-
blikovanjem v moderno, na tržnih zakonitostih temelječo in
tehnološko sodobno dejavnost.73

Mala in srednje velika podjetja tvorijo skoraj 99% in-
dustrijske strukture Skupnosti ter 70% skupne zaposlenosti
v zasebnem sektorju držav članic.74 Industrija ima v Republi-
ki Sloveniji v svoji sestavi 6283 gospodarskih družb, od tega
392 velikih, 640 srednjih in 5251 majhnih.

V zadnjih štirih letih je potekal proces intenzivnega
prestrukturiranja, v katerem se je v obdobju od 1996 do
1999 zmanjšalo število zaposlenih za 5,3%, hkrati pa so se
povečali produktivnost, tehnična opremljenost in bruto do-
dana vrednost.75

Cilji ekonomske politike v Sloveniji na področju podjet-
niškega sektorja so: (i) pospešiti nove domače in tuje vstope
podjetij ter oblikovati pogoje za hitrejši razvoj podjetniškega
sektorja in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, (ii)
dokončati tranzicijsko prestrukturiranje podjetniškega sek-
torja s konsolidacijo lastništva, z vzpostavitvijo učinkovite
lastniške strukture in vladanja podjetij, oziroma z uveljavitvijo
pravih dolgoročnih lastnikov v podjetjih in (iii) dokončno
rešiti problem izgubarskih podjetij brez perspektive.76

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč77:

– pogajalsko izhodišče št. 15 Industrijska politika,
– pogajalsko izhodišče št. 16 Mala in srednja podjetja.

Statistična podpora politiki
Z raziskovanji s področja statistike predelovalne dejav-

nosti, ki upošteva nacionalne in mednarodne potrebe, se
zajemajo podatki konjukturnega in strukturnega značaja. Po-
datki se zagotavljajo z mesečno in letno raziskavo s podro-
čja industrijske proizvodnje ter z mesečno anketo o poslov-
nih tendencah v predelovalnih dejavnostih kot tudi z dvakrat
letno anketo o investicijah v industriji.

V okviru projekta revizije statistike industrije je izpeljan
prehod statističnih raziskovanj na osnovi standardne klasifi-
kacije dejavnosti, ki zagotavlja usklajenost z evropsko klasi-
fikacijo dejavnosti NACE Rev.1. Hkrati s klasifikacijo dejav-
nosti je bila prevzeta nova nomenklatura industrijskih proiz-
vodov, ki zagotavlja usklajenost tudi z evropsko listo indus-
trijskih proizvodov (PRODCOM List).

Za potrebe oblikovanja finančno-monetarne politike,
za podporo pri usmerjanju poslovne politike podjetij ter za
analize kratkoročnih ciklov v gospodarstvu bomo v skladu s
programom Evropske unije razvijali kratkoročne statistike s
področja industrije, gradbeništva, trgovine na drobno in osta-
lih storitev.

Nadaljnji razvoj kratkoročnih statistik, tako v smislu nji-
hovega celovitega spremljanja kot harmonizacije s pravnim
redom Evropske unije bo zagotovil boljšo, celovitejšo in
hitrejšo razpoložljivost podatkov, ki so nujno potrebni pri

71 Dejavnosti, ki smo jih poznali pod skupnim nazivom Indus-
trija in rudarstvo, so v Standardni klasifikaciji dejavnosti 1999
razdeljene na tri ločena področja: C – Rudarstvo, D – Predeloval-
ne dejavnosti in E – Oskrba z elektriko, plinom in vodo, Statistični
urad RS, Klasifikacije, št. 4, Ljubljana 1999, stran 14

72 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 313, 314

73 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 211

74 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 311

75 Vlada RS, 16. marec 2001, gradivo za 3. zasedanje
Pridružitvenega odbora med RS in EU, ki bo potekalo 3. aprila
2001 v Ljubljani, točka 4. Predpristopna strategija, stran 17

76 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 65

77 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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oblikovanju in spremljanju finančno-monetarnih ter gospo-
darskih odločitev.

V skladu s programom Evropske unije, ki obsega
skupni dogovor o zagotavljanju razmer za zagotavljanje
konkurenčnosti industrije, kar terja vzpostavitev niza har-
moniziranih industrijskih statistik za oceno ravni in trendov
konkurenčnosti, bo urad nadaljeval s procesom usklajeva-
nja in sledil nadaljnjim dopolnitvam zahtev in programov, ki
se bodo odvijali v uniji. Za celovitejše spremljanje struktur-
nih sprememb slovenskega gospodarstva in kot podpora

sprejemanju odločitev razvojne politike se bo, ob upošte-
vanju zakonodaje Evropske unije in njihovih načrtov razvo-
ja strukturne statistike podjetij, v okviru razvoja strukturne
statistike podjetij oblikoval proces spremljanja poslovnih
rezultatov in sprememb poslovne populacije. Celostno
spremljanje slovenskega gospodarstva bo omogočalo ce-
lovit pregled ter enostavnejši in hitrejši dostop do podat-
kov, ki so potrebni za sprejemanje odločitev tekoče in
razvojne ekonomske in regionalne politike tako na podro-
čju industrije kot tudi storitev.

Preglednica 18: Povezava politike »Industrija« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XVIII. INDUSTRIJA

Glavna področja statistik 44 Statistika poslovanja podjetij
66 Statistika živilskopredelovalne industrije

Druga pomembna področja statistik 40 Letni gospodarski računi
41 Četrtletni in okoljski računi
45 Energetika in surovine
53 Menjava blaga

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– nadaljnji razvoj statistik, ki zagotavljajo podatke o

rezultatih poslovanja in za merjenje konkurenčnosti,
– nadaljnji razvoj statistik, ki zagotavljajo spremljanje

kratkoročnih gospodarskih gibanj in strukturnih sprememb,
– uskladitev nomenklature industrijskih proizvodov v

skladu z EU PRODCOM – listo, dopolnitev nomenklature za
nacionalne potrebe in revizija statistike po proizvodih,

– nadaljnje sodelovanje v Eurostatovem Pharovem pi-
lotnem projektu Strukturna statistika podjetij v državah kan-
didatkah,

– izpopolnitev metodologije, definicij, načina spremlja-
nja gradbenih stroškov na področju statistike gradbeništva,

– sprejem uredbe o uvedbi standardne klasifikacije
gradbenih objektov po vrstah,

– uvedba Ankete o poslovnih tendencah v gradbeniš-
tvu.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, Go-
spodarska zbornica Slovenije, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Obrt-
na zbornica Slovenije.

XIX. GOSPODARSKA IN SOCIALNA USKLAJENOST

Vsebina politike
Cilj strukturne in kohezijske politike Evropske unije je

ekonomska in socialna kohezija držav članic in njihovih re-
gij. Dosegajo jo s finančno pomočjo manj razvitim regijam,
instrumenti politike državnih pomoči, politike razvoja pode-
želja, politike zaposlovanja ipd. Sredstva strukturnih skladov
in kohezijskega sklada obsegajo kar tretjino vseh sredstev
proračuna Evropske unije.

Strukturna in kohezijska politika se povezuje z ostalimi
politikami Evropske unije. Predvsem obstaja tesna povezava
s kmetijsko politiko oziroma politiko razvoja podeželja, do-
polnjuje in nadgrajuje pa jo prostorskorazvojna politika. Po-
jem regionalni razvoj, ki ima za cilj vzpostaviti, ohraniti in
upravljati lokacijske pogoje za gospodarske dejavnosti, se

je pojavil v povojnem obdobju. Izhaja iz ugotovitve, da je v
nasprotju z danimi naravnimi dejavniki, kot so podnebje,
geografske značilnosti in naravna bogastva, na gospodar-
ske pogoje lokacije mogoče vplivati s premišljeno uradno
politiko. Vzporedno z Evropsko unijo ima tudi vsaka država
članica v tem trenutku oblikovano regionalno politiko, katere
cilj je spodbujati razvoj nerazvitih regij s prenosom sredstev
iz bogatejših regij.78

Cilj regionalne strukturne politike v Sloveniji je razvoj
celotne države, ki vsebinsko ustrezno odraža potrebo po
prepletanju regionalne in strukturne (sektorske oziroma po-
dročne) dimenzije ukrepanja države. Slovenska regionalna
strukturna politika zdaj (ker še niso oblikovane pokrajine)
temelji na sektorskih politikah, ki pa so zavezane pri svojem
delovanju upoštevati regionalne učinke. Uveljavljena so na-
čela koncentracije, programiranja, partnerstva in dopolnje-
vanja.

V Sloveniji trenutno ni pokrajin kot upravno-političnih
enot, ki bi bile lahko nosilci regionalnega razvoja in bi to
omogočilo ureditev slovenske regionalne strukturne politike
po zgledu strukturne politike Evropske unije. Državna upra-
va je organizirana po načelu močnih ministrstev oziroma
precejšnjega pomena sektorskih in področnih razvojnih po-
litik. To dejstvo sicer otežuje izvedbo prenove, vendar pa je
ne onemogoča, saj zakon o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja predpisuje uporabo statističnih regij kot fun-
kcionalnih enot za izvajanje regionalne strukturne politike v
Sloveniji.79

Na ravni Standardne klasifikacije teritorialnih enot80 –
SKTE 2 statistične klasifikacije ima Republika Slovenija dve
enoti: Ljubljansko urbano regijo in Preostalo Slovenijo. Čle-
nitev ozemlja na tej ravni je pomembna za pripravo državne-

78 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 155

79 Agencija RS za regionalni razvoj, Strategija regionalnega
razvoja Slovenije, Internet – www.gov.si/arr/2regije/1r-3.html –
izpis 3. 4. 2001

80 Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot, Uradni
list RS, št. 28/00, objava 30. 3. 2000
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ga razvojnega programa in njegovo sofinanciranje s strani
strukturnih skladov Evropske unije. Med obema enotama
obstajajo pomembne razlike v socioekonomskih kazalcih.
Tako je razlika v BDP na prebivalca 1,5: 1, razlika v stopnji
brezposelnosti 1: 1,5, razlika v bruto osnovi za dohodnino
na prebivalca več kot 1,3: 1 in razlika v zaposlenih v RR
organizacijah ter izdatkih v RR na 1000 celo 5: 1.81

Na ravni statističnih regij SKTE 3 obstajajo še večje
razlike, še posebej v demografskih razmerah, človeškem
kapitalu, gospodarski strukturi in uspešnosti gospodarjenja,
opremljenosti s trdo in mehko infrastrukturo, obsegu okolj-
skih problemov in notranji homogenosti regij (delež občin v
regiji s statusom območja s posebnimi razvojnimi proble-
mi).82

Slovenija že v predpristopnem obdobju prejema finan-
čno pomoč iz skladov Evropske unije: SAPARD (programi
prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja), ISPA (pro-
grami transporta in varstva okolja) in PHARE (programi zapo-
slovanja in regionalnega razvoja).83

Politika državnih pomoči se postopoma prilagaja ure-
ditvi v Evropski uniji. Regionalne državne pomoči bodo tudi v
Sloveniji pridobile pomen in postale pomemben instrument
spodbujanja uravnoteženega regionalnega prostorskega raz-
voja.84

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč85:

– pogajalsko izhodišče št. 21 Regionalna politika in
koordinacija strukturnih skladov.

Statistična podpora politiki
Evropska komisija je pripravila enotno politiko za soci-

alno in ekonomsko usklajenost, v kateri imajo regionalne
statistike in podatki iz regionalnih računov pomembno vlogo
pri odločanju: na podlagi socioekonomskih meril – in ob
spoštovanju pragov – so določene cone, ki so upravičene
do pomoči; razporeditev finančne pomoči državam člani-
cam (in državam kandidatkam v predpristopnem obdobju) je

določena objektivno na podlagi statističnih kazalnikov. Po-
leg tega ocena vpliva politik Skupnosti na regionalni ravni in
merljivost regionalnih neenakosti zahtevata dostopnost do
številnih regionalnih statistik.

Redne ocene (“Občasna poročila” in “Poročilo o so-
cialni in ekonomski usklajenosti”), ki jih daje komisija o
družbenoekonomskem razvoju v regijah, zahtevajo veliko
statističnih informacij. Ker obsega številna področja, kot so
zaposlovanje in brezposelnost, zdravstvo, vzgoja in izobra-
ževanje, splošni življenjski standard, kmetijska pridelava,
industrijski razvoj, promet, okoljski pogoji, energetski viri in
številna druga pomembna politična področja, je treba oceni-
ti razvoj v vseh področjih na regionalni ravni. Statistični po-
datki so potrebni za spremljanje trenutnega položaja na vseh
omenjenih področjih kot tudi trendov v času.

Glede na vse večjo pomembnost okoljskih politik in
vpliva številnih politik na okolje je za zagotovitev podatkov za
spremljanje in politično odločanje potreben razvoj geograf-
sko indeksiranih podatkovnih baz (GIS – geografski informa-
cijski sistem).86

Urad od leta 1998 izkazuje statistične podatke po regi-
jah, ki ustrezajo kriterijem SKTE 3 – statistične regije, in
sicer:

– podatke za BDP za leti 1996 in 1997 (za leti 1998 in
1999 tudi članice Evropske unije še nimajo izračunov na
regionalni ravni),

– demografske podatke,
– podatke o zaposlenih, brezposelnih in aktivnem pre-

bivalstvu,
– podatke o raziskovanju in razvoju,
– podatke o izobraževanju in kulturi,
– podatke o transportu, turizmu, energetiki, stanova-

njih in stanovanjski gradnji,
(Vsi navedeni podatki so že vključeni tudi za v podat-

kovno zbirko EU REGIO-CEC za obdobje 1995-1999.)
– podatke strukturne statistike podjetij,
– GIS pokrovnosti in rabe tal.

Preglednica 19: Povezava politike »Gospodarska in socialna usklajenost« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XIX. GOSPODARSKA
IN SOCIALNA USKLAJENOST

Glavna področja statistik 23 Načrti za reorganizacijo
72 Regionalne in geografske informacije

Druga pomembna področja statistik 31 Prebivalstvo
32 Trg dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
40 Letni gospodarski računi
44 Statistika poslovanja podjetij
45 Energetika in surovine
47 Notranja trgovina
48 Transport
49 Komunikacije
50 Turizem
63 Kmetijski prihodki in cene
73 Znanost in tehnologija

81 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 103

82 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 103

83 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran 105

84 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, stran106

85 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000

86 Uporabnost le-teh v Sloveniji narašča. Skupini znanstveno-
raziskovalnih, izobraževalnih in državnih institucij, ki že dlje časa
delajo z GIS, se v vedno večjem številu pridružujejo tudi predstavniki
gospodarskih dejavnosti. Ne gre le za podjetja, ki na trgu ponujajo
usluge in storitve informacijske tehnike in tehnologije, temveč za
podjetja, ki posodabljajo lastne sisteme gospodarjenja, kot so Mobi-
tel, javni podjetji Energetika in Vodovod in Kanalizacija in podobna
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002

– nadaljnja integracija evropskega sistema regionalnih
statistik,

– uskladitev z evropsko regionalno klasifikacijo NUTS,
ko bo le-ta sprejeta,

– uvajanje nove arhitekture GIS,

– če bo možno, glede na odločitev Eurostata o vključi-
tvi držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji, sodelovanje
v projektu LUCAS (Land use/cover area frame statistical
survey). Podatki, ki se bodo zbirali, bodo podatki o pokrov-
nosti in rabi tal, podatki o gostoti pojavljanja linijskih elemen-
tov – ceste, poti – ki vplivajo na fragmentacijo pokrajine,
podatki o eroziji,

– strokovno sodelovanje pri možnosti uvrstitve urbanih
statistik v seznam kriterijev, ki bi jih Komisija Evropske unije
uporabila v okviru razvojnih politik v programskem obdobju
2006-2013. Končni cilj je izdelava seznama mest (in delov
mest) v Evropski uniji, ki bi bila upravičena do razvojnih
pomoči v okviru strukturnih skladov,

– priprava regionalnih računov gospodinjstev za leto
1999 in nato tekoče naprej,

– priprava poročila za investicije (gross fixed capital
formation) po regijah in panogah za leto 1998 in nato teko-
če naprej,

– izgradnja Regionalne baze statističnih podatkov do
konca leta 2001.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.

Sodelujoče institucije: Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Služba Vlade Republike Slovenije za lokal-
no samoupravo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.

XX. RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

Vsebina politike

Gospodarski in socialni napredek in konkurenčnost
evropskih držav na svetovni ravni sta omogočena z učinkovi-
tim znanstvenim raziskovanjem in tehnološkim razvojem.
Evropska raziskovalna dejavnost je dosegla izjemen napre-
dek na petih poglavitnih področjih – v energetiki, zlasti na
področju termonuklearne fuzije, v informacijski in telekomu-
nikacijski tehnologiji, tehnologijah in materialih, ki jih je mo-
goče uporabiti v proizvodnji, biotehnologiji in varstvu okolja.
Evropska unija si prizadeva zaustaviti razdrobljenost razisko-
vanja in podpira sodelovanje z okrepljenim dogovarjanjem in
razširjanjem znanstvenega in tehnološkega znanja v vseh
državah članicah.87

Slovenska politika na področju tehnološkega razvoja
se odraža v predlogu programa vlade za spodbujanje tehno-
loškega razvoja do 2003. Program izhaja iz stališča, da je
tehnološki razvoj neposredno ali posredno sestavni del vseh
področnih strategij, zato je potrebno medministrsko sodelo-
vanje. Med ekonomskimi cilji programa izstopajo: (i) aktivno
vključevanje slovenskih podjetij v procese globalizacije in
izvoz na nove, tehnološko zahtevnejše ter finančno dono-
snejše trge; (ii) dvig bruto dodane vrednosti s povečanjem

deleža proizvodnje izdelkov visoke tehnologije – na osnovi
novih oziroma inovativnih tehnoloških postopkov in (iii) pove-
čanje podjetniških vlaganj v razvoj zahtevnejših tehnologij in
s tem zagotavljanje njihove dolgoročne ekonomske uspe-
šnosti. Med ostalimi nalogami je treba izpostaviti še: (i) spod-
bujanje sodelovanja raziskovalnih inštitutov ter univerz s po-
djetji pri skupnih razvojnih projektih; (ii) spodbujanje hitrej-
šega prenosa znanja iz raziskovalnega področja v podjetja;
(iii) spodbujanje strateškega povezovanja slovenskih podjetij
(med seboj in s tujimi) na področju razvoja in trženja: (iv)
povezovanje spodbujanja tehnološkega razvoja z naložbami
v varstvo okolja.88

Instrumenti politike spodbujanja tehnološkega razvoja
se bodo kontinuirano usklajevali in dopolnjevali z instrumenti
na drugih področjih spodbujanja konkurenčnosti kot tudi s
pravili Evropske unije o državnih pomočeh. Slovenija je vklju-
čena v Peti okvirni program raziskovalnih in tehnološko raz-
vojnih aktivnosti Evropske unije (program načrtuje vpeljavo
postopkov in sistemov, ki slonijo na informacijskih tehnolo-
gijah, in bi omogočali gibanje blaga, kapitala in oseb z
minimalnimi administrativnimi ovirami).

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč89:

– pogajalsko izhodišče št. 17 Znanost in raziskave.

Statistična podpora politiki

Na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja za-
gotavlja državna statistika podatke o financiranju, izdatkih in
zaposlenih v razvojno-raziskovalni dejavnosti, državnih pro-
računskih sredstvih za raziskovanje in razvoj po družbeno-
ekonomskih ciljih in tehnoloških inovacijah. Pomembni so
tudi podatki za oceno sposobnosti regij glede raziskav in
razvoja, in sicer za upravljanje strukturnih skladov.

OECD mednarodno metodologijo Frascati, ki oprede-
ljuje finančna in kadrovska vlaganja v raziskovalno-razvojno
dejavnost, je začel urad uvajati leta 1993.

Raziskovalno-razvojna dejavnost je v preteklosti veljala
za ključni dejavnik tehnološkega razvoja, zato se je statistika
raziskovalno-razvojne dejavnosti pogosto uporabljala kot ka-
zalnik tehnološke ravni industrije ali države. Vendar pa se je
razumevanje tehnološke inovacije spremenilo in tako je v
zadnjem desetletju vse bolj pomembno boljše razumevanje
inovacijskega postopka in večji zajem informacij, ki ga opre-
deljuje. Raziskovanje in razvoj so eden pomembnejših delov
inovacijskega procesa, ki pa vključuje tudi dejavnosti, ki
niso raziskovalno-razvojna dejavnost. Za merjenje inovacij-
ske dejavnosti je bila na OECD pripravljena metodologija
Oslo, ki opredeljuje procese in metodologijo inovacij.

87 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 351, 366

88 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, december
2000, Internet, strani 61, 62

89 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Preglednica 20: Povezava politike »Raziskovanje in razvoj« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XX. RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

Glavna področja statistik 22 Statistično raziskovanje
32 Trg dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
44 Statistika poslovanja podjetij
73 Znanost in tehnologija

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– proučitev mednarodne OECD metodologije Camber-

ra o človeškem potencialu na področju znanosti in tehnolo-
gije (Human Resources in Science and Technology –
HRST). Metodologija določa način zajemanja podatkov o
številu zaposlenih na področju znanosti in tehnologije. Glav-
ni vir podatkov so sekundarni viri, npr. Anketa o delovni sili
in statistika izobraževanja,

– sodelovanje pri projektu Evropske komisije “Ženske
v znanosti”. Za to nalogo je bila pri Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport ustanovljena posebna medinstitucionalna
komisija,

– statistika patentov,
– priprava ločenih vprašalnikov o raziskovalno-razvojni

dejavnosti po institucionalnih sektorjih: poslovni, vladni, vi-
sokošolski ter zasebni nepridobitni,

– zaradi izboljšanja kakovosti podatkov.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za šolstvo, znanost

in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet in
zveze, Ministrstvo za pravosodje, Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino, Urad Republike Slovenije za stan-
dardizacijo in meroslovje, Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko.

XXI. OKOLJE

Vsebina politike
Okoljski program Evropske unije je usmerjen v trajno-

stni razvoj, ki upošteva trenutne potrebe, ne da bi pri tem
ogrožal možnosti razvoja za prihodnje generacije. To pome-
ni, da je treba kratkoročne gospodarske koristi na račun
okolja nadomestiti z bolj trajnostnim modelom gospodarske-
ga in socialnega razvoja, ki je lahko osnova za večjo učinko-
vitost in konkurenčnost, tako na ravni unije kot na mednaro-
dni ravni.

Velika večina številnih skupnostnih predpisov o okolju
je usmerjena v preprečevanje onesnaževanja sladke in mor-
ske vode, zraka, onesnaževanja z nevarnimi kemičnimi snov-
mi in obremenjevanja s hrupom.90

Republika Slovenija na področju okolja aktivno usklaju-
je svojo zakonodajo s pravnim redom Evropske unije in je
spomladi leta 2001 v pogajanjih z Evropsko unijo uspela
zapreti poglavje okolja. Nacionalni program varstva okolja,
ki ga je Republika Slovenija sprejela septembra 1999, je
osnovni programski dokument varstva okolja v Republiki
Sloveniji, ki je usmerjen v zagotavljanje naslednjih ciljev:

– obvladovanje problemov okolja v državi in v celotnem
kompleksu okoljske problematike, zagotavljanje prednostne-
ga reševanja najpomembnejših problemov. Posebna skrb je
namenjena podpori vključevanja v Evropsko unijo ter delo-
ma tudi v tem kontekstu varstvu specifičnih potez in proble-

mov države (kras, krajinska in biotska raznovrstnost, priča-
kovano povečanje prometa čez državo, demografsko praz-
njenje obsežnih območij idr.),

– institucionalna krepitev uprave in lokalne samoupra-
ve kot temeljnega pogoja učinkovitega varstva okolja v državi
in s tem zagotovitev organizacijske in ekonomske predpo-
stavke kot podlage za postopno uveljavljanje trajnostnega
razvoja,

– uveljavljanje vseh v zakonu o varstvu okolja oprede-
ljenih načel varstva okolja,

– uveljavljanje ekonomskih instrumentov in zagotavlja-
nje virov sredstev za financiranje programov varstva okolja,

– vključitev okoljske vsebine in načel trajnostnega raz-
voja v programe posameznih sektorjev,

– usmeritev domačih in tujih finančnih virov na obmo-
čja prednostnega interesa za zagotovitev čim boljših učin-
kov glede na vložena sredstva.91

Varstvo okolja je tudi varovanje zdravja. Ukrepi, s kate-
rimi se sledi priporočilom Svetovne zdravstvene organizaci-
je, zajeti v Evropski listini o življenjskem okolju in zdravju ter
Helsinški in Londonski deklaraciji o okolju in zdravju, so
opredeljeni v nacionalnem programu zdravstvenega varstva
Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004.92

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč93:

– pogajalsko izhodišče št. 22 Okolje.

Statistična podpora politiki
Glavni cilj statistike okolja je služiti kot učinkovito oro-

dje za izvajanje in ocenjevanje okoljske politike. Politična
področja, kot so socialni in regionalni razvoj, kmetijstvo,
promet, energetika in predelovalne dejavnosti, imajo po-
membne okoljske cilje in okoljski elementi morajo biti vklju-
čeni v statistiko, ki podpira te politike. Pomemben je razvoj
in utrditev povezanega sistema satelitskih računov, ki sprem-
ljajo vzajemno delovanje med gospodarstvom in okoljem.
Socialnim statistikam je treba dodati okoljski element, ker
odraža spremembe v življenjskem slogu in vzorcih potroš-
nje, hkrati pa osvetliti povezave med okoljem in zaposlova-
njem.

Na področju okolja potekajo raziskovanja v zvezi z vo-
dami, odpadki, zrakom, hrupom, varstvom narave, elemen-
tarnimi nesrečami, nadzorom nad industrijskim onesnaževa-
njem in tveganji, gensko spremenjenimi organizmi, kemikali-

90 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 281, 282, 306

91 Nacionalni program varstva okolja, september 1999, In-
ternet, stran 3

92 Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slo-
venije – zdravje za vse do leta 2004, maj 2000, Internet, Zbirke
Državnega zbora RS – sprejeti akti, strani 48, 49

93 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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jami, jedrsko varnostjo in varstvom pred sevanji. Podatki se
primerjajo z ostalimi statističnimi podatki o predelovalnih
dejavnostih, kmetijstvu, prometu, prebivalstvu itd. in se pri-
kazujejo tudi v geoinformacijskem sistemu.

Obveznost poročanja mednarodnim institucijam imata
Agencija Republike Slovenije za okolje in Inšpektorat Re-
publike Slovenije za okolje in prostor. V poročanje so vklju-

čeni tudi Statistični urad Republike Slovenije, druga ministr-
stva, nevladne organizacije, nekatere znanstvene ustanove
in druge organizacije, ki zagotavljajo in posredujejo podatke
o okolju.94 Pri tem prihaja do razlik v sporočenih podatkih
tako na ravni države Slovenije kot na ravni komisije in Euro-
stata. Pri pridobivanju in pri izkazovanju (diseminaciji) podat-
kov bo potrebno usklajevanje.

Preglednica 21: Povezava politike »Okolje« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XXI. OKOLJE

Glavna področja statistik 41 Četrtletni in okoljski računi
71 Statistike okolja in kazalniki

Druga pomembna področja statistik 44 Statistika poslovanja podjetij
45 Energetika in surovine
48 Transport
50 Turizem
61 Raba tal in podeželje
62 Kmetijske strukture
64 Rastlinska pridelava
65 Živinoreja
68 Statistika gozdarstva

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– sodelovanje pri projektih o okoljskih stroških v po-

slovnem sektorju in komunalnih odpadkih (v letu 2001),
– priprava na sodelovanje pri projektih o nenevarnih

industrijskih odpadkih, nevarnih odpadkih in čistilnih napra-
vah,

– dejavnosti za nadaljevanje proizvodnje indeksov priti-
ska,

– razvoj metodoloških osnov satelitskih računov za oko-
lje,

– izboljšanje podatkov oziroma metodologij, ki se na-
našajo na statistiko uporabe vode, odpadkov in recikliranja,
uporabo nevarnih in redkih snovi ter izdatkov za okolje,

– dopolnitev raziskave o oceni evidentirane škode za-
radi elementarnih nesreč po sprejetju ustrezne zakonodaje,

– sodelovanje pri projektu (Ministrstvo za okolje in pro-
stor) vzpostavitve kataloga podatkovnih virov okolja,

– vzpostavitev rednih emisijskih in energetskih raču-
nov, vezanih na nacionalne račune (National Accounting
Matrices with Environmental Accounts – NAMEA),

– vzpostavitev, zbiranje in publiciranje indikatorjev (so-
delovanje z Ministrstvom za okolje in prostor): (i) trajnostne-
ga razvoja – UN in lasten razvoj, (ii) indikatorji gonilnih sil,
pritiskov, stanja, vplivov in dogovorov za poročanje na Evrop-
sko okoljsko agencijo in izdelavo nacionalnega poročila/pu-
blikacije, (iii) transporta, kmetijstva, energetike – po meto-
dologiji Evropske okoljske agencije, v podporo poročanja.

Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike
Slovenije.

Sodelujoče institucije: Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za zdravje – Inštitut za varovanje zdravja Republi-
ke Slovenije, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za
obrambo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Inšpekto-
rat Republike Slovenije za okolje in prostor, Uprava Republi-
ke Slovenije za jedrsko varnost, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave.

XXII. SODELOVANJE Z MEDNARODNIM STATISTIČNIM
OKOLJEM

Vsebina politike
Statistični urad je (še kot zavod) začel priprave na evro-

peizacijo statistik95 v letu 1988, kar je vključevalo še dolo-
čene težave v okviru tedanje skupne zvezne države. Razvijal
je registre, statistične klasifikacije ter krepil svojo tehnično
in kadrovsko osnovo. Za obračunavanje narodnogospodar-
skih agregatov je urad predlagal madžarski model – obraču-
navanje po dveh metodah MPS (Material Product System),
ki je bil značilen za države centralnih planskih gospodar-
stev96 in SNA (System of National Accounts), priporočen s
strani OZN in ESA (European System of Accounts), ki je
različica SNA, vendar pri tem ni uspel.

Po osamosvojitvi se je urad vključil v svetovno (OZN)
statistično ureditev ter kmalu nato še v evropsko, ki je danes
cilj in vzgled ter seveda velika obveznost. V pogajalskih
izhodiščih za skupino 12 – državna statistika je urad zagoto-
vil, vlada pa je potrdila, da bo slovenska državna statistika
konec leta 2002 popolnoma pripravljena na izpolnjevanje
vseh zahtev iz NPAA (National Programme for the Adoption

94 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, strani 231, 232

95 Poleg splošnih zahtev po modernizaciji statistike so na to
vplivale domače potrebe takratne republike, ki je bila izrazito
usmerjena v menjavo s konvertibilno menjavo s tujino, kooperacij-
ski sporazum z Evropsko skupnostjo, ponujen tedanji SFRJ, in
dogovarjanja z Efto ter tudi dogovori v Sloveniji v zvezi s politično
akcijo Evropa zdaj

96 MPA je bil sicer mednarodno veljaven, a slabo uporaben.
Izključeval je veliko storitev, vendar tudi zelo različno. Jugoslavija
je vključevala turizem in podobne zadeve, Sovjeti pa ne. Danes
skoraj ni države, ki ne bi zamenjala MPS za SNA ali ESA. Seveda je
bilo potrebno spremeniti še vse definicije in klasifikacije in druge
metode
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of the Acquis). Urad in pooblaščeni izvajalci statističnih razi-
skovanj pravočasno izpolnjujejo vse naloge iz pogajalskih
izhodišč.

Statistične vsebine se pojavljajo tudi pri drugih delovnih
skupinah. Pomembna področja so področje regionalnega
približevanja, socialne kohezije, celega kmetijstva in druga,
kjer se državne ali uradne statistike oziroma rezultati merjenj
uporabljajo kot argument, čeprav niso vedno neposredno
predmet pogajanj. Tako urad sodeluje pri več delovnih sku-
pinah in pododborih. V ta namen je izredno pomembno, da
je vlada na predlog urada sprejela večnamensko klasifikaci-
jo statističnih teritorialnih enot, ki so primerljive z NUTS
(Nomenclature des unites territorielle pour statuistique) in
ena od osnov za analitične in praktične naloge v zvezi s
strukturnimi pomočmi.

Državni zbor Republike Slovenije se o delu in pomenu
uradne statistike tekoče seznanja prek svojega dela. Urad
tekoče s Statističnimi sporočili (revija), na novinarskih konfe-
rencah, prek Statističnega sveta Republike Slovenije in sta-
tističnih sosvetov ter na druge načine obvešča domačo jav-
nost o nalogah in napredku na področju statistike. Sloven-
ska državna statistika (urad in pooblaščeni izvajalci statistič-
nih raziskovanj):

– v redu in tekoče izvajajo vsebinske in druge metodo-
loške naloge, določene v okviru evropske (Eurostat), svetov-
ne (OZN in agencije) in finančnih statistik (IMF)97;

– uvajajo in predlagajo Vladi Republike Slovenije v spre-
jem tekoče potrebne statistične klasifikacije kot nacionalni
standard;

– izvršujejo druge obveznosti v zvezi s statističnim mer-
jenjem pojavov, pomembnih doma in v mednarodni skupno-
sti (posebnost je CEFTA in CESTAT, ki je organizacija stati-
stik iz področja CEFTE);

– se aktivno udeležujejo in prevzemajo obveznosti na
mednarodnih in zlasti evropskih strokovnih sestankih ter
posvetovanjih in skrbijo za prenos potrebnega statističnega
znanja tudi doma;

– aktivno pripravljajo zakonske projekte za sprejem v
Vladi Republike Slovenije in v Državnem zboru Republike
Slovenije,

– aktivno sodelujejo pri omrežnih tehnoloških rešitvah
pri nadaljevanju statistične registrske usmeritve v državi in
povezovanju javnopravnih evidenc.

Banka Slovenije ima najpomembnejše mednarodne sta-
tistične stike na področju:

– neposrednega poročanja in metodološkega sodelo-
vanja z IMF, Eurostatom in Evropsko centralno banko,

– koordiniranja standarda diseminacije statističnih po-
datkov SDDS IMF,

– udeležbe plenarnih zasedanj CMFB in sodelovanja
na dosedanjih sestankih predstavnikov statistike pridruženih
članic EU z izvršnim odborom CMFB in

– tehnične pomoči in izmenjave predvsem s statistiki
centralnih bank: EU (Španija, Finska, Švedska), tranzicijskih
držav (Makedonija, ZRJ – Črna gora, Albanija) in pridruženih
članic Evropske unije (Malta).

V prvi polovici leta 2000 in obravnavanju problematike
državne statistike je treba poleg storjenega in vsebin, pou-
darjenih v poročilu urada o delu in uresničevanju NPSR v
letu 1999, omeniti še posebej:

1. izredno dobro oceno slovenske uradne statistike,
ki so jo izrekli naši študentski strokovni ekskurziji v Eurostatu
in ki je bila objavljena tudi v Delu (Poročilo s strokovne
ekskurzije družboslovnih informatikov98);

2. čestitko iz statističnega oddelka IMF Banki Slove-
nije, Statističnemu uradu in Ministrstvu za finance, ob izpol-
njevanju IMF diseminacijskih standardov (7. julij 1999; 28.
mesto na svetu).

Urad se redno pripravi na jesensko poročilo o napred-
ku Slovenije za pristop k Evropski uniji, vključil se je v
popolnoma nove naloge na področju statistike informacij-
sko-telekomunikacijske tehnologije in merjenja informacij-
ske družbe. Poleg tega poroča rednim misijam IMF in OECD
ter sodeluje s strokovnjaki v okviru projekta STATCOP 98 -
Statistični državni operativni program - (Banka Slovenije v
okviru tega programa delno sofinancira prenovo poročanja
Statistike gospodarskih odnosov s tujino) in STATCOP 2000.
Vsi ti eksperti pišejo ocene o storjenem in priporočila za
delo vnaprej, kar izvajalci programa statističnih raziskovanj
ustrezno upoštevajo.

Sodelovanje urada, zlasti z OECD, je programsko us-
klajeno z agencijami Združenih narodov (FAO/UN-ECE itd.)
in Eurostatom zaradi medsebojne koordinacije aktivnosti
programov dela in programov pomoči oziroma delitve dela.
EFTA sodeluje v skupnem (multi-country) programu v obliki
sofinanciranja tehnične pomoči, z uradom pa tudi še dodat-
no, in sicer tako, da je financirala obiske nekaterih izveden-
cev v uradu.

Statistični uradi držav oziroma njihovi predstavniki so
člani različnih odborov, ki v Evropski uniji delujejo na podro-
čju statistike. Članstvo v odborih omogoča sodelovanje pri
pripravi in sprejemanju sekundarne statistične zakonodaje.

Urad že sodeluje v nekaterih odborih (npr. Skupni pri-
družitveni odbor – joint committee, Usmerjevalni odbor –
steering committee, Odbor za denarno, finančno in plačil-
no-bilančno statistiko, znan tudi kot CMFB itd.), v drugih pa
si pridobiva status opazovalca, vendar bo lahko sodeloval v
procedurah odločanja (glasovanja) pri pripravi in sprejema-
nju sekundarne zakonodaje šele s članstvom v Evropski uniji
(npr. SPC – statistični programski odbor, GNP – odbor za
bruto nacionalni proizvod).

Na statističnem področju sodeluje urad tudi z država-
mi, nastalimi na območju nekdanje SFR Jugoslavije, in sicer
ne kot prejemnik, temveč kot dajalec tehnične pomoči. S
Hrvaško ima sklenjen dogovor o sodelovanju. Urad je izve-
del ekspertno oceno potrebne ekspertne pomoči na podro-
čju statistike v BiH po naročilu Eurostata; po vključitvi BiH v
program CARDS bodo eksperti urada tudi izvajalci tega pro-
grama pomoči, odvisno od finančnih sredstev, namenjenih
temu delu. Sodelovanje z Makedonijo in ZR Jugoslavijo je
trenutno omejeno na izmenjavo gradiv. Urad je za Črno goro
izdelal – v koordinaciji s takratnim Ministrstvom za ekonom-
ske odnose in razvoj99 – poseben program sodelovanja ter
poslal številna gradiva, za kar je prejel posebno zahvalo.

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč100:

– pogajalsko izhodišče št. 27 Skupna zunanja in var-
nostna politika.

97 Zadnja uradna ocena je bila dana v Poročilu za Pododbor
za ekonomske in monetarne zadeve

98 Dr. Anuška Ferligoj med drugim piše: “Še posebej nas je
veselilo, ker so vsi nastopajoči (predavatelji v Eurostatu) poudarja-
li, da je sodelovanje Statističnega urada RS z Eurostatom izjemno
kvalitetno, in da je Slovenija v statističnem smislu najbolj priprav-
ljena kandidatka za vstop v Evropsko zvezo”

99 Za delo, za katero je bilo odgovorno to ministrstvo je sedaj
odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo

100 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– sodelovanje z Evropsko unijo in Organizacijo združe-

nih narodov,
– sodelovanje z državami kandidatkami,
– sodelovanje z državami bivše Jugoslavije.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike

Slovenije, Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje.

Organizacije za izvajanje: Ministrstvo za zunanje zadeve.

XXIII. DRUGE POTREBE POLITIK

Vsebina politike
Konvencionalne mednarodne organizacije, kot sta na

primer Združeni narodi ali OECD, se financirajo s pomočjo
prispevkov držav članic. V večini primerov finančne zahteve
zadevajo kadre in izdatke za tekoče poslovanje. Če jim zaupa-
jo operativne naloge, financiranje po sistemu “a’ la carte” v
glavnem zagotovijo tiste države članice, ki so se odločile za te
naloge. V takih organizacijah praktično nikoli ne gre za vpra-
šanje prenosa ali celo nadomestila sredstev. Po drugi strani
pa Evropska skupnost, četudi ni federacija, izvaja nekatere
federalne cilje, in njeni izdatki v splošnem ustrezajo prenosu
sredstev z državne na naddržavno raven. Od leta 1970 Sku-
pnost tako sama nadzoruje svoja sredstva.

Pogodba o EGS-u vsebuje določbo (201. člen) o na-
domestilu prispevkov držav članic (določenih po lestvici gle-
de na delež BNP ali druga merila) z lastnimi sredstvi po
uvedbi Skupne carinske tarife. Prenos carinskih prihodkov
na proračun Skupnosti z odločbo z dne 21. aprila 1970 je
bila logična posledica oblikovanja dejanske carinske unije,
predvidene v pogodbi. V taki uniji država uvoznica blaga iz
države nečlanice ni nujno namembna država tega blaga.
Tako se prihodek od carine pogosto pobira v državi, ki ni
namembna država ali država potrošnica. Le plačilo tega
prihodka carinski uniji, v tem primeru Skupnosti, lahko nev-
tralizira ta učinek.

Vendar pa se pomembnost carinskih dajatev zmanjšu-
je, saj jih v okviru splošnega sporazuma o carinah in trgovini
(GATT) postopoma ukinjajo ali zmanjšujejo in dajejo različne
tarifne olajšave za najmanj razvite države. Zato so se leta
1970 odločili, da uporabijo del davka na dodano vrednost
(DDV) kot dodatni vir financiranja Skupnosti. Ta davek, ki
ima enotno osnovo za določanje višine, vpliva na vse držav-
ljane Evropske unije in dokaj pošteno upošteva gospodar-
ske zmožnosti držav članic, saj se pobira na ravni porabe.
Enotno osnovo, ki je bila sprejeta za izračunavanje deležev
prihodka od DDV, ki ga morajo posamezne države plačati
Evropski uniji, predstavljajo vsi obdavčljivi izdelki in storitve v
uniji. Zato ni odvisna od same višine DDV, katerega stopnje
se spreminjajo od ene države članice do druge.101

Več kot 90% prejemkov Evropske unije se ponovno
razdeli državam članicam in uporabi za financiranje ciljev
različnih skupnih politik Skupnosti.102

Poleg Kohezijskega sklada ter Evropskega sklada za
regionalni razvoj, ki je osrednji instrument regionalne politi-
ke Skupnosti, ima Skupnost še celo vrsto finančnih instru-
mentov, s katerimi lahko podpira operacije v regionalnih
gospodarstvih; to so Evropski socialni sklad, Evropski kme-
tijski sklad (EKUJS) – Oddelek za usmerjanje, finančni in-
strument za usmerjanje ribištva, posojila ESPJ in Euratoma
(Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko ener-
gijo ESJE, imenovana tudi Euratom) in Evropska investicij-
ska banka (EIB).103

Republika Slovenija zahteva prehodno obdobje za iz-
polnjevanje polne plačniške obveznosti do proračuna Evrop-
ske unije (manjši obseg plačil) od dne dejanskega pristopa k
Evropski uniji (odločba Sveta 94/782/EEC, Euratom,
88/376/EEC, Euratom, uredbi sveta 1552/89/EEC, Eu-
ratom in 1553/89/EEC, Euratom). Republika Slovenija še
preučuje vsa dejstva, ki vplivajo na njeno izpolnjevanje plač-
niške obveznosti do proračuna Evropske unije in pripravlja
potrebne analize. Predvsem gre za analizo obsega prispev-
kov Republike Slovenije in vpliva faznega zamika črpanj
sredstev iz proračuna Evropske unije. Republika Slovenija
pričakuje, da bodo njeni prihodki iz proračuna Evropske
unije presegali vplačila v proračun Evropske unije. Slovenija
pričakuje, da bo v nadaljevanju procesa pogajanj s tehnični-
mi postopki črpanja sredstev podrobneje seznanjena.104

Politika se povezuje z vsebino naslednjih pogajalskih
izhodišč105:

– pogajalsko izhodišče št. 29 Financiranje in prora-
čun.

Statistična podpora politiki
Pravni red Evropske unije natančno določa vire prora-

čuna Evropske unije, njihov izračun, upravljanje in zagotav-
ljanje ter črpanje sredstev. Prav tako pravni red Evropske
unije določa, da se sredstva iz proračuna Evropske unije v
državah članicah dodeljujejo in uporabljajo učinkovito, kar
posledično od držav članic zahteva upravljanje javnih financ
na podlagi mednarodno priznanih proračunskih načel. Pro-
račun za leto 1999 je bil pripravljen na podlagi uporabe
nove ekonomske klasifikacije, ki je usklajena z metodologijo
Mednarodnega denarnega sklada, kar omogoča večjo pre-
glednost namenov porabe proračunskih sredstev in njihovo
mednarodno primerljivost.

Preglednica 22: Povezava politike »Sodelovanje z mednarodnim statističnim okoljem« s področji statistik

Potrebe politik Področja statistik

XXII. SODELOVANJE
Z MEDNARODNIM
STATISTIČNIM OKOLJEM

Glavna področja statistik 19 Mednarodno sodelovanje
20 Priprave na pristop k EU
21 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

101 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
strani 48, 49

102 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 50

103 Nicolas Moussis, Evropska unija, zbirka Evropa 1999,
stran 170

104 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, stran 325 in dopolnitve 9. 6. 2000

105 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000
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Zakon o javnih financah določa pripravo, sprejem in
izvrševanje proračunov države in občin ter predpisuje enot-
ne postopke in standarde za evidentiranje, spremljanje in
poročanje o javnih sredstvih.

Zakon o računovodstvu vzpostavlja sistem postopkov
in evidentiranja poslovnih dogodkov na mednarodno primer-
ljiv način. To bo omogočeno z uveljavitvijo enotnega računo-
vodskega sistema za celotni javni sektor, kar pomeni enotno
vodenje poslovnih knjig, enotni kontni načrt ter računovod-
ske izkaze. Za bolj transparento upravljanje proračunskih
sredstev bo uveljavljen enotni zakladniški račun ter oblikova-
na glavna knjiga zakladnice, ki bo pristojna za vodenje evi-
denc in poročanje o vseh javnofinančnih tokovih.

Institucije, ki so potrebne za uresničevanje pravnega
reda Evropske unije za področje 29 – Financiranje in prora-
čun na strani odhodkov v proračun Evropske unije Republi-
ka Slovenija že ima: Ministrstvo za finance – Davčna uprava
Republike Slovenije, Carinska uprava Republike Slovenije,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske anali-
ze in razvoj, Agencija Republike Slovenije za regionalni raz-
voj ter Statistični urad Republike Slovenije.

Za evidentiranje obveznosti do proračuna Evropske
unije iz naslova DDV sta pristojna Davčna uprava Republike
Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije; iz naslova
BNP Statistični urad Republike Slovenije ter Urad Vlade

Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;
iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev pa Carinska uprava
Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Za uvajanje Uredbe 1552/89/EEC, Euratom in ured-
be 1553/89/EEC, Euratom, za področje izpolnjevanja za-
htev rednega poročanja o lastnih sredstvih bo najkasneje do
31. 12. 2002 Ministrstvo za finance ustanovilo koordinacij-
sko službo, ki bo usklajevala in zagotavljala poročila za pri-
stojne organe Evropske unije ter odgovarjala za pravilnost
podatkov.

Vse statistične podatke za potrebe izračuna obvezno-
sti, ki izhajajo iz naslova DDV (uredba sveta 1553/89/EEC,
Euratom), bo najkasneje do 31. 12. 2002 sposobna zago-
toviti Davčna uprava Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije bo najkasneje do
31. 12. 2002 sposoben zagotoviti podatke, ki izhajajo iz
nacionalnih računov ter razdelitev porabe po kategorijah in
proizvodih, ki jih zahteva uredba sveta 1553/89/EEC, Eu-
ratom. Statistični urad Republike Slovenije je pripravil po-
stopke, ki so omogočili vključitev bruto DDV prihodkov v
letno oceno BDP.

Na Statističnem uradu Republike Slovenije je že zaklju-
čena transformacija prikazovanja ekonomske aktivnosti iz
BDP-ja v BNP (usklajenost z ESA 95 in z direktivo
98/130/EC, Euratom) glede na zajetnost, verodostojnost
in skladnost ocene BNP v tržnih cenah.106

Preglednica 23: Povezava politike “Druge potrebe politik” s področji statistik

Potrebe politik Področje statistik

XXIII. DRUGE POTREBE POLITIK

Glavna področja statistik 43 Spremljanje lastnih virov
20 Priprave na pristop k Evropski uniji

Glavne usmeritve za obdobje 2001-2002
– izboljšati zajetost, verodostojnost in skladnost ocene

BDP,
– pripraviti oceno BNP v skladu z ESA 95 in z direktivo

98/130/EC, Euratom.
Organizacije za izvajanje: Statistični urad Republike Slo-

venije, Ministrstvo za finance.
Zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih po-

treb za uresničevanje te politike: Za kakovostno opravljanje
nalog, za katere je odgovorno Ministrstvo za finance, je
treba na tem ministrstvu kadrovsko okrepiti statistični odde-
lek.

3. RAZLOGI ZA SPREMEMBO NAČINA SPREJEMANJA,
SPREMEMBO METODOLOŠKEGA PRISTOPA IN

SPREMEMB VSEBINE PROGRAMA STATISTIČNIH
RAZISKOVANJ

Nacionalni program statističnih raziskovanj (v nadalje-
vanju: NPSR) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
leta 1997 za petletno obdobje. Razlogi za spremembo nači-
na sprejemanja programa, metodološkega pristopa in vsebi-
ne programa, ki so bili pomemben razlog za sprejem zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki, so
bili v togosti sprejemanja programa. NPSR je Državni zbor
Republike Slovenije sprejemal po enakem postopku kot
zakon. Zaradi izredne dinamičnosti področja statističnih raz-
iskovanj, ki jih ureja NPSR, se je v praksi pokazalo, da

zamudna zakonodajna procedura ovira možnosti hitrega pri-
lagajanja spremembam v družbenem in naravnem okolju ter
povzroča nepotrebne zamude pri izpolnjevanju obveznosti
do domačih in tujih uporabnikov statističnih podatkov.

S spremembami in dopolnitvami zakona o državni stati-
stiki je določeno, da SPSR sprejme vlada za petletno ob-
dobje, LPSR pa določi predstojnik urada v soglasju s po-
oblaščenimi izvajalci. Na ta način je omogočeno relativno
hitro prilagajanje spremenjenim pričakovanjem domačih upo-
rabnikov podatkov in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti
države pri izkazovanju in posredovanju podatkov.

Pomembna sprememba je tudi v metodološkem pristo-
pu. NPSR je pripravljen v obliki natančnega kataloga stati-
stičnih raziskovanj in vseh bistvenih podatkov. Osnova za
pripravo SPSR pa je zaradi mednarodne primerljivosti pov-
zeta po statističnem programu European Communities
1998-2002 ob upoštevanju potreb države in uporabnikov
statističnih podatkov.

Osnovni cilj SPSR je predvideti statistična pokrivanja
potreb po podatkih za uresničevanje politik v naslednjem
srednjeročnem obdobju.

Glede na to, da je prednostna usmeritev Slovenije vklju-
čitev v Evropsko unijo in v Evropsko denarno unijo, so
področja politik povzeta po srednjeročnem statističnem pro-
gramu Evropske komisije, po področjih pogajalskih izhodišč

106 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU,
januar 2000, povzetek strani 325, 326, 327
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Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k Evropski uniji
in po drugih potrebah države in ostalih uporabnikov.

Za vsako politiko je zapisana vsebina politike v Evrop-
ski uniji107, vsebina politike v Republiki Sloveniji108, poveza-
va politike s pogajalskimi izhodišči Republike Slovenije za
pogajanja o pristopu k Evropski uniji, statistična podpora
politiki, preglednica: povezava politike s področji statistik,
glavne usmeritve izvajalcev statistike za obdobje 2001-2002,
izvajalec državne statistike, sodelujoče institucije in morebit-
ne zamude pri delu v zvezi s pokrivanjem statističnih potreb
za uresničevanje politike.

Iz vsebine politike v Evropski uniji in Republiki Sloveniji
je razvidno, katera področja človekovega življenja in dela
zajema. Za prikaz vsebine politike v Republiki Sloveniji je
največkrat uporabljeno besedilo iz strategije gospodarskega
razvoja Slovenije (SGRS), ki je v obdobjih nastajanja izhajal
iz različnih konceptualnih izhodišč. Cilj zadnjega, sintezne-
ga dokumenta je povečanje blaginje oziroma izboljševanje
kakovosti življenja vseh posameznikov in posameznic, ki so
državljani ali prebivalci Republike Slovenije. Gre za dolgo-
ročni razvoj, za trajnostni razvoj in vzdržni razvoj, kjer so
ekonomski, socialni in okoljski del vrednoteni enakomerno
(torej se ekonomije razvijajo v mejah obstoječega črpanja
virov, ne gredo prek njih in se ne zadolžujejo na račun
prihodnjih generacij). Ob tem povezava politike s pogajalski-
mi izhodišči Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k
Evropski uniji poda izhodišče Republike Slovenije za pre-
vzemanje pravnega reda Evropskih skupnosti (acquis com-
munautaire) in način, kako bo Slovenija uskladila svoje pred-
pise s tistim delom pravnega reda Evropskih skupnosti, ki ga
prevzema. Urad je v teh pripravah odgovoren za področje
12 – Statistika, v statistični podpori politiki pa je razvidno
pokrivanje potreb politik po statističnih podatkih, ki so nepo-
grešljivi pri procesu odločanja.

Preglednica: povezava politike s področji statistik nam
da odgovor (v povezavi z LPSR), s katerimi raziskovanji (pod
določenim statističnim področjem) dobimo iskane statistič-
ne rezultate.

Glavne usmeritve izvajalcev statistike za obdobje 2001-
2002 so pod posamezno politiko zapisane kot strateški
povzetek glavnih metodoloških osnov, podrobneje pa so
zapisane v LPSR pod razvojnimi nalogami.

Pri vsaki politiki so zapisani izvajalci državne statistike.
Posamezna statistična raziskovanja, za katera so odgovorni,
so natančno opredeljena v LPSR.

Sodelujoče institucije so pri posamezni politiki povzete
po Državnem programu Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 in po
pogajalskih izhodiščih.

Na koncu politike je pod politiko, kjer je to potrebno,
zapisano pomembno sporočilo, ki bo pridobilo še večjo
sporočilno vrednost, ko bo državni proračun sprejet za da-
ljše časovno obdobje. V glavnih usmeritvah za obdobje traja-
nja programa bodo navedene naloge, ki jih je treba na
podlagi mednarodnih in nacionalnih potreb uresničiti v tem
obdobju, v morebitnih zamudah pa bodo v skladu s potre-
bnimi viri za obvladovanje vseh nalog zapisane prednosti in
navedene naloge, ki jih ne bo mogoče uresničiti, ter razlogi
za tako odločitev.

Povezava med SPSR in LPSR poteka prek politik, po-
glavij, področij, modulov, statističnih raziskovanj in razvojnih
nalog.

LPSR je sestavljen iz rednih in razvojnih nalog, ki so
razporejene v poglavje, področje in modul. Vsaka naloga
ima pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime, vse-
bino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali kritični datum,
navedbo, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, datum rezulta-

tov in podatek o usklajenosti s predpisi Evropske unije;
razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi
uresničitvi.

Pri uradu so oblikovani statistični sosveti za posamezna
področja državne statistike, v katera predstojniki institucij, ki
se vsebinsko navezujejo na določen sosvet, imenujejo čla-
ne sosveta. Po poslovniku o delovanju Statističnega sveta
Republike Slovenije statistični sosveti uskladijo svoje delo s
programom dela sveta, se medsebojno obveščajo, usklaju-
jejo naloge, poročajo o uresničevanju svojih nalog in o na-
stali problematiki. Statistični svet Republike Slovenije tako
obravnava pomembne vsebine statističnih sosvetov in spre-
jeta stališča upošteva pri razpravljanju o izhodiščih, usmeri-
tvah in vsebini programa statističnih raziskovanj. Tudi na ta
način je zagotovljeno relativno hitro prilagajanje spremem-
bam v okolju.

Razlogi za sprejeto konceptualno ureditev progra-
ma statističnih raziskovanj

(a) Izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih potreb po
podatkih

Uradne statistične podatke objavlja zakonsko poobla-
ščena javna institucija. Procesa odločanja si danes brez
statistike ni mogoče več predstavljati, statistika je pravza-
prav osnova.

Države kandidatke za članstvo v Evropski uniji so junija
1993 v Kopenhagnu sklenile pogodbeni odnos z Evropsko
unijo v obliki asociacijskega sporazuma. Vključevanje pri-
družene članice Evropske unije pa je odvisno tudi od izpol-
njevanja potrebnih pogojev, med katerimi so bistveni tisti, ki
zagotavljajo demokracijo, torej mora država zagotavljati toč-
ne, zanesljive, strokovno in politično neodvisne ter transpa-
rentne statistične podatke, ki morajo biti zaščiteni pred ne-
statistično uporabo oziroma nepooblaščenim razkritjem. Če
statistika obenem beleži tudi gospodarsko napredovanje, tj.
konjukturna gibanja v trgovini, na področju zdravstva in soci-
alne blaginje, potem je statistika eden izmed stebrov demo-
kratične družbe.

Nov 213.a člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skup-
nosti, dodan v Amsterdamu, določa, da mora biti izdelava
statistike Skupnosti v skladu z načeli nepristranskosti, za-
nesljivosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti, nizkih stro-
škov in statistične zaupnosti. Uredba določa zakonodajni
okvir za sistematično in programirano izdelavo statistike
Skupnosti s stališča formulacije, uporabe, nadzora in ocene
politik Skupnosti. Urad za statistiko Evropskih skupnosti
(Eurostat), ki dela skupaj s statističnimi uradi držav članic, je
usmerjen k oblikovanju “statističnega prostora Skupnosti”,
zasnovanem na nizu standardov, metod in organizacijske
strukture, ki bodo omogočili izdelavo primerljivih, zanesljivih
in ustreznih statistik v vsej Skupnosti.

Za pogajanja o pridruženem članstvu so statistični po-
datki nujni in so pogoj za pogajanja. Obliko sodelovanja
med Eurostatom in statističnimi uradi bodočih članic Evrop-
ske unije predstavlja skupna deklaracija o statističnem so-
delovanju med nacionalnimi statističnimi uradi Bolgarije, Če-
ške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške ter Slovenije
in Eurostatom, podpisana 17. januarja 1994 v Bruslju. Eu-
rostat se je s sporazumom zavezal, da bo državam podpisni-
cam pomagal pri uvajanju statističnih standardov, klasifikacij

107 Po knjigi “Evropska unija”, Nicolas Moussis (pravnik in
ekonomist, doktor znanosti iz mednarodnih ekonomskih odnosov,
svetovalec v Evropski komisiji), osma izdaja, Littera picta 1999,
spremno besedo je prispeval gospod Igor Bavčar, minister za
evropske zadeve

108 Iz javno objavljenih dokumentov, ki so natančno navedeni
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in metodologij, ki so v uporabi v Evropski uniji in mednaro-
dno, tako da bodo te države najpozneje ob polnopravnem
članstvu Evropski komisiji zagotavljale statistične podatke
na enak način kot članice.

Eurostat predstavlja evropski statistični sistem in odgo-
vornost za vse statistike. Del statistik, in sicer monetarne
statistike, pa je že določen Evropski centralni banki.

Prilagajanje slovenske zakonodaje (in s tem seveda
tudi statistične zakonodaje) ter izpolnjevanje pogojev za vs-
top v Evropsko unijo je predvsem notranja zgodba o refor-
mah (z notranjimi reformami moramo prilagoditi svojo zako-
nodajo skupnim pravilom), ki bodo pripomogle k članstvu
Slovenije v klubu modernih evropskih držav.109

Pravni red evropskih skupnosti (acquis) je razdeljen na
enaintrideset področij. Po teh skupinah potekajo tudi poga-
janja za članstvo Republike Slovenije v Evropsko unijo. Stati-
stični urad Republike Slovenije je odgovorni nosilec delovne
skupine 12 – Statistika.

Prvi bilateralni analitični pregled statistične zakonoda-
je (screening) je potekal v Bruslju 24. 7. 1998, naslednji
trije pa so bili opravljeni pisno. Ob obveznostih, ki jih
nalaga pogajalski proces (Pogajalska izhodišča za podro-
čje 12 – Statistika in Državni program Republike Slovenije
za prevzem pravnega reda Evropske unije do leta 2002),
mora statistika uresničiti še dodatne obveznosti, ki jih za-
hteva Eurostat (medsebojni dolgoročni dogovori med stati-
stičnimi uradi članic in Eurostatom, ki bodo morda v pri-
hodnje potrjeni tudi s pravnim predpisom). Vse naloge bo
državna statistika uresničila z ustreznimi zakonskimi in pod-
zakonskimi pravnimi predpisi in programom statističnih ra-
ziskovanj.

(b) Zakon o državni statistiki in programi statističnih
raziskovanj

V postopku pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji je bilo ob prvem pregledu slovenske statistične zakono-
daje z zakonodajo Evropske unije ugotovljeno, da je zakon o
državni statistiki dobra pravna osnova za nadaljnji razvoj
državne statistike, vendar so spremembe in dopolnitve nuj-
ne iz naslednjih razlogov:

– Dolgotrajni postopek sprejemanja Nacionalnega pro-
grama statističnih raziskovanj ne omogoča potrebne fleksi-
bilnosti, vključevanja novih zahtev.

– Evropska komisija je posebej opozorila na pomen
strokovne neodvisnosti urada kot izvajalca državne statisti-
ke, in sicer predvsem pri imenovanju in trajanju mandata
predstojnika in zagotavljanju finančnih in kadrovskih virov.

Omejili se bomo na spremembe v zvezi z NPSR, kate-
remu smo z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona
o državni statistiki spremenili vsebino in način sprejemanja
(s čimer je dosežena večja fleksibilnost določanja progra-
mov), na poudarjeno uporabo že obstoječih administrativnih
virov za statistične namene in na strokovno neodvisnost
urada (zagotavljanje finančnih in kadrovskih virov).

Programi statističnih raziskovanj
Kot smo že zapisali, uskladitev državne statistike z za-

htevami Evropske unije le v določenem delu izhaja iz nepo-
srednih obveznosti, določenih v uredbah in direktivah, veči-
no vsebinskih nalog določajo medsebojni dolgoročni dogo-
vori med statističnimi uradi članic in Eurostatom. Pravila
delovanja opredeljuje statistični zakon Evropske unije (Com-
munity statistical Law, 1997). Eurostat je v juliju 1998 izdal
celovit seznam vseh statističnih zahtev (Statistical Require-
ments Compendium), ki predstavljajo celoto obveznosti dr-
žav članic. Le-te se dodatno dopolnjujejo z novo sprejeto

statistično zakonodajo (poročila o njenem uresničevanju so
predmet vsakokratnega screeninga). Popolna usklajenost
ob vstopu v Evropsko unijo je zahtevala spremembo vsebine
zakona o državni statistiki in s tem spremembo vsebine in
načina sprejemanja programa statističnih raziskovanj, ki
predstavlja eno od podpornih orodij za planiranje dela držav-
ne statistike.

S spremembami in dopolnitvami zakona o državni stati-
stiki je določeno, da so programi statističnih raziskovanj
srednjeročni in letni. SPSR, ki ga sprejme vlada, bo z LPSR,
ki ga določi predstojnik urada v soglasju s pooblaščenimi
izvajalci, omogočal relativno hitro prilagajanje spremenjenim
pričakovanjem domačih uporabnikov podatkov in izpolnje-
vanje mednarodnih obveznosti države pri izkazovanju in po-
sredovanju podatkov.

SPSR, ki je po sprejemu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državni statistiki pripravljen prvič,
bo izjemoma veljal za obdobje 2001-2002 zaradi uskladi-
tve z državnim programom Republike Slovenije za pre-
vzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002,
srednjeročnim statističnim programom Komisije Evrop-
ske unije (Community Statistical Programme 1998-2002,
proposal for Council decision, COM (97) 735 final, 1998)
in Statistical Requirements Compendium, Eurostat, July
1998.

SPSR je temelj za pripravo LPSR. Za kakovost statistič-
nih programov bo poleg strokovnih odločitev delavcev urada
in pooblaščenih izvajalcev skrbel tudi Statistični svet Repub-
like Slovenije, ki mu po veljavnih spremembah zakona o
državni statistiki ne predseduje več predstojnik urada, števi-
lo njegovih članov pa se poveča za dva predstavnika urada.
Pristojnosti sveta so razpravljanje o izhodiščih in usmeritvah
programov statističnih raziskovanj ter razpravljanje o poroči-
lu o izvršitvi tega programa do 30. aprila v tekočem letu za
preteklo leto za letni program, v tretjem letu izvajanja vme-
sno poročilo za srednjeročni program ter razpravljanje o
vsebini programov statističnih raziskovanj, pri čemer bo Svet
skrbel za skladnost rešitev v LPSR glede usmeritev, podanih
v SPSR.

Struktura LPSR zaradi lažje primerljivosti sledi struktu-
ri srednjeročnega statističnega programa Komisije Evrop-
ske unije in Compendiuma. Za kritje nacionalnih potreb in
drugih potreb, ki jih ni možno vključiti v obstoječo struktu-
ro, se doda nova vsebina, vključena v ustrezno poglavje in
področje.

Maksimalna uporaba že obstoječih administrativnih vi-
rov za statistične namene

Bolj ustrezno finančno in v vseh pogledih učinkovito
organizacijo dela (poseben poudarek je na razbremenjeva-
nju poročevalskih enot) omogoča uporaba sodobne infor-
macijske tehnologije. Pomembno je povezovanje (harmoni-
zacija) pri vprašalnikih in ustrezna organizacija povezave
različnih virov, pripravljenost na različnost sprejemanja po-
datkov od različnih virov, pestrost diseminacijskih oblik in
vsebin.

Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnikov, obraz-
cev, anketnih listov ipd. se uporabijo takrat, ko ni na voljo
ustreznih podatkov, ki bi jih urad in pooblaščeni izvajalci
pridobili iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk
podatkov javnega in zasebnega sektorja (evidence, regis-

109 Povzeto po Igor Bavčar, minister za evropske zadeve,
Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU, januar
2000, stran 4
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tri, baze podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali
pisne privolitve posameznika. Urad in pooblaščeni izvajalci
imajo pravico brezplačno pridobiti individualne podatke z
identifikacijo, treba pa je zagotoviti varstvo podatkov in
uporabo podatkov le za statistični namen, kar pomeni, da
se podatki lahko izkazujejo le v agregirani obliki oziroma
kot deindividualizirani mikropodatki za znanstvenorazisko-
valne namene.

Strokovna neodvisnost urada, zagotavljanje finančnih
in kadrovskih virov

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
državni statistiki je poglobljena strokovna neodvisnost ura-
da. Mandat predstojnika je s štirih podaljšan na pet let,
funkcija pa mu preneha z odstopom ali razrešitvijo. Predstoj-
nik urada je lahko predčasno razrešen, če vlada ugotovi, da
je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih
motenj pri delu urada.

Že v osnovnem zakonu je določeno, da predstojniku
urada ne more nihče dajati obvezujočih napotkov, ki bi se
nanašali na strokovno-metodološka vprašanja dela državne
statistike, zlasti na:

– vsebino metodoloških osnov in metodologij statistič-
nih raziskovanj,

– obseg in vrsto podatkov, ki se zbirajo, obdelujejo in
izkazujejo na podlagi programa statističnih raziskovanj,

– prednostno izkazovanje rezultatov opravljenih stati-
stičnih raziskovanj.

Finančna neodvisnost Urada je poglobljena na podlagi
18. člena zakona o državni statistiki, ki določa, da je urad
kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udele-
žen v postopku priprave in usklajevanja državnega proraču-
na. To določilo je za državno statistiko izredno pomembno iz
naslednjih razlogov:

– pokrivanje nacionalnih in mednarodnih potreb po po-
datkih,

– periodičnost in neponovljivost pojavov,

– varovanje in zaščita podatkov.

Obveznost pokrivanja nacionalnih in mednarodnih po-
treb po podatkih smo že obširno razložili. Problem financira-
nja predstavljajo statistična raziskovanja, ki potekajo npr. na
2, 3, 5, 10 let – popisi kmetijskih gospodarstev, popisi
prebivalstva ipd. in so za njihovo izvedbo potrebna precej-
šnja finančna sredstva. Varovanje in zaščita podatkov pa je
naloga, do katere so se posebej opredelili tudi predstavniki
komisije in izrazili zahtevo po doslednem zagotavljanju teh-
ničnega in fizičnega zavarovanja podatkov.

Na podlagi te zahteve je zapisana posebna ugotovitev v
Državnem programu Republike Slovenije za prevzem prav-
nega reda Evropske unije do konca leta 2002110, iz katere
sledi, da državni statistični urad zdaj posluje na dveh precej
oddaljenih in nefunkcionalnih lokacijah in je treba skupno
lokacijo zagotoviti iz naslednjih razlogov:

– varovanje in zaščita podatkov,

– odločbe Ministrstva za okolje in prostor – Inšpekto-
rat Republike Slovenije za okolje in prostor, št. 3562-
0317/98-ZM z dne 16. 7. 1998 z ugotovitvijo, da objekt
na naslovu Parmova 33 v Ljubljani (poslovni prostori Stati-
stičnega urada Republike Slovenije), ki stoji na zemljišču s
parcelno št. 2187 k. o. Bežigrad, ogroža varnost ljudi in
okolice,

– racionalnosti dela na eni lokaciji,

– predvidenega povečanja števila zaposlenih,

– prevzema delavcev iz Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet.

Načrt prehoda v novo tehnično in tehnološko okolje
(PC tehnologija) s sodobnimi sistemskimi programskimi oro-
dji (ORACLE, SAS itd.) zahteva tudi dodatna vlaganja v zna-
nje, kadre, opremo in licenčnine za programsko opremo.
Gre za pridobivanje sistemskih znanj, za preprogramiranje in
predelavo delujočih metodologij v novo okolje na novih oro-
djih in v nadaljevanju tudi po povezovanju in avtomatizaciji
procesov.

Uspešen prehod se odraža v zanesljivejšem, bolj sled-
ljivem in hitrejšem proizvodnem procesu kot celoti.

Obstoječi način financiranja ne podpira sistematičnega
pridobivanja sredstev za razvojne in podporne funkcije.

Ustrezni kadrovski viri, s katerimi bo možno uresničiti
naloge, predstavljene v statističnem programu, so povezani
z zagotovitvijo ustreznih finančnih sredstev. Za naloge, po-
vezane s priključevanjem Slovenije k Evropski uniji državni
statistični urad že ves čas zaradi odločitve Vlade Republike
Slovenije o omejitvi zaposlovanja v državni upravi zaposluje
manjše število delavcev, kot pa jih nujno potrebuje. Odloči-
tev Vlade Republike Slovenije je, da se sme v državni upravi
do konca leta 2002 zaposliti 500 novih delavcev. Urad
predvideva zaposlitev 8 novih delavcev, koliko pa jih bo
dejansko lahko zaposlil, je še neznano.

Druga težava je v tem, da urad za opravljanje nalog, ki
zahtevajo specifična (specialna) znanja, na trgu delovne sile
ne dobi ustreznih strokovnjakov. To pomeni, da se mora
novo zaposleni za opravljanje dela najprej usposobiti (v tuji-
ni), kar zahteva čas in precejšnja materialna sredstva.

Finančne posledice

Finančne posledice sprejema srednjeročnega progra-
ma statističnih raziskovanj predstavljajo celoten že sprejet
proračun za Statistični urad Republike Slovenije za leto 2001
v znesku 2.811,917.000 SIT in predviden znesek proraču-
na za leto 2002 v znesku 5.031,729.000 SIT111.

Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 050-00/2001-2
Ljubljana, dne 6. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

110 Državni program RS za prevzem pravnega reda EU do
konca leta 2002, strani 117 in 118

111 V letu 2002 so glede na sprejet zakon o popisu prebival-
stva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2001 (Uradni list RS,
št. 66/00 in 26/01) predvideni stroški za uresničitev popisa v
znesku 2.606,218.000 SIT
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1 Program je objavljen na spletnih straneh Statističnega urada RS -
http://www.gov.si/zrs/slo/index.html

2 Poglavje Statistična infrastruktura v Statističnem programu CEC
sestavlja več področij kot v SRC.

3 Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma
pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni del
vsebine.

4 V letnem programu za leto 2001 ni statističnih raziskovanj, ki jih
urad in pooblaščeni izvajalci še ne uresničujejo in tistih, ki zaradi svoje
periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2001 (2-letna, 3-letna, 5-letna
statistična raziskovanja itd.).

3955. Letni program statističnih raziskovanj za leto
2001

Na podlagi 23.c člena zakona o državni statistiki (Urad-
ni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa predstojnik Statis-
tičnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščen-
imi izvajalci

L E T N I   P R O G R A M
statističnih raziskovanj za leto 2001

REDNE IN RAZVOJNE NALOGE1

Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne sta-
tistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in poob-
laščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje in Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije.

Letni program statističnih raziskovanj (v nadaljevanju:
LPSR) vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj, ki
se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje državne
statistike. Sestavljen je iz rednih in razvojnih nalog, ki so
razporejene v poglavje, področje in modul. Vsaka naloga
ima pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime, vse-
bino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazova-
nja, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj, rok prve
objave in podatek o usklajenosti s predpisi EU; razvojne
naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi ures-
ničitvi.

Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev sta-

tistične vsebine, ki je povzeta po Statistical Requirements
Compendium, julij 1998 in Statističnem programu Evropske
komisije (Community Statistical Programme 1998 - 2002
Commission of the European Communities, Bruselj, 14. 1.
1998).2

Poglavja (označena z rimsko številko) so: I-Statistična
infrastruktura; II-Demografske in socialne statistike; III-Gos-
podarske statistike (Makroekonomske statistike, Poslovne
statistike, Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne
statistike); IV-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; V-Medpo-
dročne statistike.

Področja (označena z dvomestno zaporedno številko)
so: 11-Klasifikacije, 12-Izobraževanje statistikov, 13-Ele-
ktronska obdelava podatkov, 14-Informacijske tehnologije
itd.

Modul:
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del

politik. Uresničuje se s sekundarnimi (registri) in primarnimi
viri (statistične raziskave) ter internimi inputi (ekonomske
statistike kot input v nacionalne račune).3

Razdelitev vsebine je tako kot za poglavja in področja
povzeta po Statistical Requirements Compendium in Com-
munity Statistical Programme s tem, da so dodani moduli za
uresničitev specifičnih nacionalnih potreb.

Moduli (označeni s trimestno zaporedno številko) so:
111-Klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE), 112-Kla-
sifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA), 113-Razne klasi-
fikacije itd.

Dodani moduli za kritje nacionalnih potreb se vsebin-
sko navezujejo na module iz Statistical Requirements Com-
pendium in Community Statistical Programme s tem, da so
označeni s petmestno številko.

Statistično raziskovanje:
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane

raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podatkov,
pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega
zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav, so pa
pomembne za uresničitev statističnega programa.

Za statistična raziskovanja so določene zaporedne
številke. Vsaka naloga ima pooblaščenega izvajalca, ime,
vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali kritični
datum, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj, datum
rezultatov in podatek o usklajenosti s predpisi EU; razvojne
naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi ures-
ničitvi.4

Razvojne naloge:
Razvojne naloge so del statistične infrastrukture, kot

statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način,
kot to velja za redne naloge LPSR.
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KAZALO (redne naloge)

Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
38 Druge socialne statistike
381 Statistika stanovanj
382 Statistika kriminalitete
383 Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
38991 Statistika volitev in samoprispevkov (nacionalni

interes)
III GOSPODARSKE STATISTIKE
III.1 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE
40 Letni gospodarski računi
401 Evropski sistem računov (ESA)
402 Nacionalni računi: agregati
40991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
403 računi države
404 Računi drugih institucionalnih sektorjev
405 Panožni računi - input/output tabele
406 Bilančni računi (vključno s stanjem osnovnih

sredstev)
41 Četrtletni in okoljski računi
411 Četrtletni nacionalni računi
412 Okoljski računi
42 Finančni računi
421 Tekoči finančni računi
422 Finančne bilance
43 Spremljanje lastnih virov
431 Pregled lastnih virov bruto nacionalnega

proizvoda (BNP)
432 Spremljanje lastnih virov davka na dodano

vrednost (DDV)
55 Cene
551 Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali

kazalci dinamike in ravni drobnoprodajnih cen
55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizva-

jalcih (nacionalni interes)
552 Paritete kupne moči (PKM)
III.2 POSLOVNE STATISTIKE
44 Statistika poslovanja podjetij
441 Strukturna statistika podjetij
442 Razvoj strukturne statistike podjetij
443 Statistika malih in srednjih podjetij
444 Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij
44991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
445 Statistika industrijske proizvodnje (vključno s

PRODCOM)
446 Železo in jeklo
45 Energetika in surovine
451 Strukturna statistika energetike
452 Kratkoročna statistika energetike
453 Obnovljivi viri energije
454 Cena energije
455 Posebne akcije za podporo nove energetske

poti v Skupnosti
456 Poraba energije in soproizvodnja električne in

toplotne energije
457 Statistika surovin
47 Notranja trgovina
471 Statistika notranje trgovine
48 Transport
481 Informacijski sistem o transportu
483 Cestni prevoz blaga

Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
I. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA
11 Klasifikacije
111 Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE)
112 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA)
113 Razne klasifikacije
115 Klasifikacije na področju socialnih statistik
116 Klasifikacije za statistike zunanje trgovine
117 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)
11991 Klasifikacije (nacionalni interes)
12 Izobraževanje statistikov
13 Elektronska obdelava podatkov
14 Informacijske tehnologije
15 Relacijska baza podatkov
16 Obveščanje
17 Diseminacija
18 Statistično usklajevanje
19 Mednarodno sodelovanje
191 Mednarodno sodelovanje in tehnična pomoč

Sloveniji
192 Tehnična pomoč državam bivše Jugoslavije
19991 Tehnična pomoč drugim državam (nacionalni

interes)
20 Priprava na pristop k EU
21 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
22 Statistično raziskovanje
23 Načrti za reorganizacijo
24 Registri
25 Varstvo podatkov in statistična zaupnost
251 Varstvo in zaščita podatkov
252 Koordinacija za statistično zaupnost
253 Pravni vidiki zaupnosti
II DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE
31 Prebivalstvo
311 Demografske statistike in projekcije
312 Program popisov v Skupnosti
313 Statistika migracij
32 Trg dela
321 Zaposlenost in brezposelnost
322 Plače in stroški dela
33 Izobraževanje in usposabljanje
331 Statistika začetnega izobraževanja
332 Statistika nadaljnjega izobraževanja in usposa-

bljanja
34 Kultura
341 Statistika kulture
35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
351 Javno zdravstvo
352 Zdravstvo in varnost pri delu
353 Varstvo potrošnikov
36 Življenjska raven
361 Poraba v gospodinjstvih
362 Poraba časa
363 Dohodek, revščina in socialna izključenost
37 Socialna varnost
371 Statistika prihodkov in odhodkov programov

socialne varnosti: celotni sistem
372 Statistika prihodkov in odhodkov programov

socialne varnosti: moduli
37991 Statistika družinskih prejemkov in varstva

materinstva (nacionalni interes)
37992 Statistika socialnega varstva (nacionalni interes)
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Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
484 Železniški prevoz blaga
485 Pomorski transport
486 Zračni transport
488 Statistika cestnoprometnih nesreč
48991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
49 Komunikacije
491 Statistika informacijske družbe
492 Statistika komunikacij, poštnih in telekomunika-

cijskih storitev
493 Statistika avdiovizualnih storitev
50 Turizem
501 Statistika turizma
502 Statistika gostinstva in potovalnih agencij
50991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
III.3 DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN

PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE
52 Denar in finance
521 Evro in statistika EMS
522 Strukturni denarni in finančni kazalniki
523 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki
524 Statistika javnega primanjkljaja in dolga
525 Uporaba evra v državni statistiki
52991 Bilance javnega financiranja (nacionalni interes)
53 Menjava blaga
531 Menjava blaga med državami članicami (vključno

z EDICOM)
532 Menjava blaga s tretjimi državami
533 Sektorske analize in mednarodne trgovinske

študije
534 Podatkovna baza COMEXT
535 Statistika tarif - Splošne preference - Lastni viri
536 Proizvodnja statistike trgovine
54 Menjava storitev in plačilna bilanca
541 Plačilna bilanca
542 Plačilna bilanca institucij Skupnosti
543 Neposredne naložbe in statistika menjave

povezanih družb
544 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska

razdelitev
IV KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
61 Raba tal in podeželje
611 Raba tal
612 Daljinsko zaznavanje
62 Kmetijske strukture
621 Struktura in tipologija kmetij
622 Podatkovna baza EUROFARM
623 Statistika vinogradništva
624 Statistika sadjarstva
62991 Raziskovanja nacionalnega interesa - ni EU

direktiva
63 Kmetijski prihodki in cene
631 Ekonomski računi za kmetijstvo
632 Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev

Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
633 Statistika kmetijskih cen
634 Statistika vložka dela v kmetijstvu
635 Sektorska proizvodnja in model prihodkov v

kmetij.
64 Rastlinska pridelava
641 Statistika rastlinske pridelave
642 Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki
643 Napoved pridelka (AGROMET)
65 Živinoreja
651 Statistika živinoreje
652 Statistika živalskih proizvodov
653 Bilanca preskrbe za živinorejo
654 Bilanca krme
66 Statistika živilskopredelovalne industrije
661 Statistika živilskopredelovalne industrije
67 Druge kmetijske statistike
68 Statistika gozdarstva
681 Statistika gozdarstva
69 Statistika ribištva
691 Statistika ribiškega ladjevja
692 Statistika ulova
693 Izlov in bilanca preskrbe
694 Statistika akvakulture
V MEDPODROČNE STATISTIKE
71 Statistika okolja in kazalniki
711 Okolje in področne statistike
712 Statistika odpadkov in recikliranja
713 Statistika redkih in nevarnih materialov
714 Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
715 Statistika emisij
716 Kazalniki in indeksi pritiska
717 Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolje
718 Periodično poročanje
719 Okoljska baza podatkov
71991 Statistika komunalnih dejavnosti (nacionalni

interes)
71992 Statistika škode zaradi elementarnih nesreč

(nacionalni interes)
72 Regionalne in geografske informacije
721 Ekonomski računi na regionalni ravni
722 Socialne statistike na regionalni ravni
723 Statistika kmetijstva in okolja na regionalni ravni
724 Statistika industrije, storitev ter raziskovanja in

razvoja na regionalni ravni
725 Urbana statistika
726 Podtkovna baza REGIO
727 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)

in podregionalni informacijski sistem (SIRE)
728 Geografski informacijski sistem (GISCO)
73 Znanost in tehnologija
731 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
732 Statistika inovacij
81 Gospodarske in finančne statistike (DG II)
811 Ankete o poslovnih tendencah
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REDNE NALOGE 
Poobl. 
izvajalec 

Zap. št. Raziskovanje  
Ime/Oznaka 

Vsebina Namen Periodika 
izvajanja 

Obdobje ali 
dan opazo-
vanja 

Kdo mora dati 
podatke in kdaj 

Rok prve 
objave  

Usklajenost s 
predpisi EU (v 
celoti/delno) 

 

 

 I StatiVWLÿna infras-
truktura 

       

 11 Klasifikacije        
 111 Klasifikacija eko-

nomskih dejavno-
sti (NACE) 

       

SURS 111.01 Standardna klasifi-
kacija dejavnosti 
SKD 

SKD je obvezen dråDYni stan-
dard, ki se uporablja pri evi-
dentiranju, zbiranju, obdelova-
nju, analiziranju, posredovanju 
in izkazovanju podatkov, po-
membnih za spremljanje stanj 
in gibanj na ekonomskem, de-
mografskem in socialnem po-
droþMX�WHU�QD�SRdroþMX�RNRlja in 
naravnih virov. 

RazvrãþDnje poslovnih 
subjektov in njihovih de-
lov po dejavnosti . 

     

          
 112 Klasifikacija proiz-

vodov po dejavno-
sti (CPA) 

       

SURS 112.01 Klasifikacija proizvo-
dov po dejavnosti 
CPA 

CPA je obvezen dråDYni stan-
dard, ki se uporablja pri evi-
dentiranju, zbiranju, obdelova-
nju, analiziranju, posredovanju 
in izkazovanju podatkov o pro-
izvodih za statiVWLþne in eviden-
þQH�QDmene. 

Uporaba CPA za razvr-
ãþDnje proizvodov v raz-
nih statiVWLþnih raziskova-
njih. 

    V celoti 

          
 113 Razne klasifikacije        
SURS 113.01 Klasifikacija gradbe-

nih objektov po vr-
stah 

Uvajanje EU sistema ekonom-
skih klasifikacij - klasifikacije 
gradbenih objektov 

Priprava uredbe o spreje-
mu klasifikacije gradbenih 
objektov kot dråDYnega 
standarda takoj, ko bo 
sprejeta tozadevna evrop-
ska zakonodaja.  

    Sprotno us-
klajevanje 

SURS 113.02 Agregati A20 za 
ekonomske analize 

Evropski standard, ki zdruåXje 
razrede dejavnosti po NACE 
Rev.1 v 20 skupin 

Uporaba pri analizi go-
spodarskih gibanj in 
strukturnih sprememb 

     

MF 113.03 Ekonomska klasifi-
kacija javnofinanþQih 
prihodkov in odhod-
kov, finanþQLK�WHUja-
tev in naORåE��]Ddol-
åHvanja in odplaþLO�
dolga 

Mednarodno primerljiva meto-
dologija usklajena s standardi 
mednarodnega denarnega 
sklada. Izkazovanje javnofinan-
þQLK�WRkov po ekonomskih na-
menih. 
 
 

Uporaba pri izkazovanju 
javnofinanþQLK�WRkov po 
ekonomskih namenih v 
vseh blagajnah javnega 
financiranja in podlaga za 
oblikovanje enotne prora-
þXQske in raþXnovodske 
ekonomske klasifikacije 
javnofinanþQLK�WRkov za 
vse segmente javnega fi-
nanciranja v Sloveniji 

     

MF 113.04 Funkcionalna klasifi-
kacija javnofinanþQLK�
izdatkov (COFOG) 

Mednarodno primerljiva meto-
dologija usklajena s standardi 
mednarodnega denarnega 
sklada. Izkazovanje javnofinan-
þQLK�RGhodkov glede na funkci-
je dråDve. 

Uporaba pri izkazovanju 
javnofinanþQLK�WRkov po 
funkcionalnih namenih za 
dråDYni proraþXQ�LQ�REþLQ-
ske proraþXne. 

     

MF 113.05 Funkcionalno-pro-
gramska klasifikacija 
izdatkov dråDYnega 
proraþXna . 

Nacionalna klasifikacija pri-
pravljena na podlagi funkcio-
nalne klasifikacije. Izkazovanje 
izdatkov dråDYnega proraþXna 
po podroþMLK�SRrabe, glavnih 
programih, podprogramih in 
projektih. 

Uporaba pri pripravi dr-
åDYnega proraþXna in za 
analizo porabe javnofi-
nanþQLK�VUHGstev po po-
sameznih podroþMLK�R]Lro-
ma po posameznih pro-
jektih. 
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MF 113.06 Odredba, metodolo-
gija in obrazci za pri-
pravo konsolidiranih 
premoåHQMskih bi-
lanc dråDve in obþLQ�
za leto 2000 

Prikaz konsolidiranih podatkov 
bilanc premoåHnja proraþXQ-
skih uporabnikov ob koncu po-
slovnega leta 

Zagotoviti podatke o pre-
moåHnju dråDve in obþLQ� 

Enkrat 
letno 

Premo-
åHQMska 
bilanca se 
dela na 
dan 
31.12. 
obraþXQ-
skega ob-
dobja 

ProraþXQski 
uporabniki, 
obþLne, javni 
skladi (roki: 
30.3., 30.4., 
31.5. tekoþH-
ga leta za 
preteklo leto 

Zagotov-
ljeni po-
datki o 
premoåH-
nju dråDve 
in obþLQ 

 

          
 115 Klasifikacije na po-

droÿMX�VRcialnih 
statistik 

       

SURS 115.01 Standardna klasifi-
kacija poklicev 
SKP 

Naloge obsegajo: vsebinsko 
vzdråHvanje in posodabljanje 
SKP-ja, teKQLþno upravljanje in 
organiziranje SKP-ja kot podat-
kovne baze v klasifikacijskem 
VWUHåniku KLASJE; spremljanje 
in poPRþ�SUL�XYDjanju SKP-ja v 
statiVWLþna raziskovanja in ad-
ministrativne evidence; poPRþ�
pri usklajevanju primerljivosti 
poklicnih podatkov za nazaj; 
tolmaþHnje SKP-ja in poPRþ�
uporabnikom pri kodiranju s 
SKP-jem; usklajevanje SKP-ja 
z mednarodnimi standardi.  

SKP se uporablja kot ob-
vezen nacionalni stan-
dard za razvrãþDnje dela 
v poklice v uradnih oziro-
ma administrativnih zbir-
kah podatkov in v stati-
VWLþnih raziskavah. 

     

          
 116 Klasifikacije za sta-

tistike zunanje tr-
govine 

       

SURS 116.01 Kombinirana nomen-
klatura 
ZT -KN 

Kombinirana nomenklatura je 
nomenklatura blaga, ki zadovo-
ljuje potrebe trgovinske politike 
in zunanjetrgovinske statistike; 
vzdråHvanje šifranta skrajšanih 
nazivov KN, prilagajanje letnim 
spremembam, prilagajanje 
spremembam Harmonizirane-
ga sistema (HS) v letu 2002 

Spremljanje izvoza in 
uvoza blaga na ravni pro-
izvodov Kombinirane no-
menklature, mednarodne 
primerjave 

L TekoþH�OH-
to 

MEOR do 
31. 12 pred-
hodnega leta 
za tekoþH�OH-
to 

25. fe-
bruar 

Delno 
 

SURS 116.02 Nomenklatura dråDY 
ZT-DRä$VE 

Nomenklatura dråDY�Y�VNODdu z 
mednarodnim standardom ISO 
3166 (trištevilþQD�NRda), prila-
gajanje spremembam v stan-
dardu, povezave z nomenkla-
turo dråDY�Y�(8��LVWL�VWDQdard, 
dvoþUkovna koda, doloþHne po-
sebnosti) 

Spremljanje izvoza in 
uvoza po dråDvah trgovin-
skih partnericah 

L TekoþH�OH-
to 

Dokumenta-
cija Urada za 
standardiza-
cijo do 31. 
12. predho-
dnega leta 
za tekoþH�OH-
to 

25. fe-
bruar 

Delno 
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SURS 116.03 Klasifikacije zunanje 
trgovine 
(razen KN in klasifi-
kacije dråDY� 
 
ZT-K 

Carinske klasifikacije, ki se 
uporabljajo pri izpolnjevanju 
deklaracij (razen KN in klasifi-
kacije dråDY�� 
Standardna mednarodna trgo-
vinska klasifikacija, povezoval-
ni šifrant med Kombinirano no-
menklaturo in nekaterimi drugi-
mi klasifikacijami v zunanji tr-
govini; spremljanje stanja, 
vkljuþHvanje sprememb, pove-
zave med klasifikacijami, prila-
gajanje spremembam v tehno-
loški organizaciji klasifikacij v 
SURS 

OmogoþLti prikaz zunanje-
trgovinskih podatkov po 
carinskih klasifikacijah, 
SMTK in drugih klasifika-
cijih 

L TekoþH�OH-
to 

Carinska 
uprava Re-
publike Slo-
venije  
(za carinske 
klasifikacije) 
do  
31. 12. pred-
hodnega leta 
za tekoþH�OH-
to 

25. fe-
bruar 

- 

SURS 116.04 Standardna klasifi-
kacija institucional-
nih sektorjev 
SKIS 

Temelji na doORþbah tretje izda-
je Evropskega sistema raþXnov 
- ESA 95, ki je obvezen stati-
VWLþni standard EU. Banke in 
druge finanþQH�RUganizacije iz-
kazujejo doloþHne finanþQH�SR-
datke na osnovi šifre sektorske 
pripadnosti. 

SKIS je obvezen nacio-
nalni standard, ki se upo-
rablja pri evidentiranju, 
zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredova-
nju in izkazovanju stati-
VWLþnih podatkov, pomem-
bnih za statiVWLþno sprem-
ljanje gospodarskih stanj 
in gibanj. 

     

          
 117 Standardna klasifi-

kacija teritorialnih 
enot (SKTE) 

       

SURS 117.01 Standardna klasifi-
kacija teritorialnih 
enot 
SKTE 

TeritorialQD�þOHnitev Republike 
Slovenije. 

SKTE je obvezen nacio-
nalni standard, ki se upo-
rablja pri evidentiranju, 
zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredova-
nju in izkazovanju podat-
kov o teritorialni razdelitvi 
Republike Slovenije. 

     

 11991 Nacionalni interes        
SURS 11991.01 6WUHånik za statiVWLþ-

ne klasifikacije KLA-
SJE 

Redakcija poslovnih pravil; 
Priprava metodoloških osnov 
za raþXnalniško podprto šifrira-
nje podatkov; 
Priprava metodoloških osnov 
za vzpostavitev posebnih tabel, 
povezanih s teritorialnim orga-
niziranjem podatkov; 
Nadaljevanje vkljuþHvanja kla-
sifikacij v skupno bazo. 
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 12 IzobraæHvanje stati-
stikov 

       

          
 13 Elektronska obde-

lava podatkov 
       

          
 14 Informacijske te-

hnologije 
       

          
 15 Relacijska baza po-

datkov 
       

          
 16 ObveäÿDnje        
          
 17 Diseminacija        
SURS 17991.01 StatiVWLþna termino-

logija v okviru teza-
vra CADOS 

Nadaljevanje urejanja in prired-
be terminologije, povezane z 
zbiranjem statiVWLþnih podatkov; 
Priprava metodoloških osnov 
za povezavo z Eurostatovim 
projektom THESEUS; 
Sodelovanje pri pripravljanju 
tezavra v okviru ZdruåHnih Na-
rodov. 

      

SURS 17991.02 Elektronske publika-
cije 

Priprava elektronskih publikacij 
je naloga, ki je povezana s po-
sebno tehnologijo (CD-ROM), 
WORM CARD, Diskete) in 
standardi izdelave, ki jih zaen-
krat ni. Cilj je, da se takšne 
statiVWLþne publikacije izdelujejo 
in distribuirajo tudi na elektron-
skih nosilcih. Rešiti je treba 
vprašanje intelektualne lastni-
ne (copyright-a). Objavljanje iz-
branih publikacij Urada na in-
ternetu. 

       

SURS 17991.03 Publikacije, spletna 
stran, zahteve upo-
rabnikov, stiki z jav-
nostmi 

       

SURS 17991.04 Banka statiVWLþnih 
podatkov 

Redno polnjenje obstojeþH�
vsebine, dodajanje novih vse-
bin (industrija, poslovne ten-
dence). 

      

BS 17991.05 SDDS: Standard 
statiVWLþne disemina-
cije podatkov (Full 
Subscription) 

Meta podatki za objavo na 
spreltni strani MDS, koledar 
objav in podatki za obvezno 
objavo na nacionalni strani: na-
cionalni raþXni, indeks industrij-
ske proizvodnje, poslovne ten-
dence: kazalec zaupanja, trg 
delovne sile, kazalci cen, bilan-
ca dråDYnega sektorja, dråDYni 
proraþXQ��GROJ�GUåDve, analiWLþ-
ni raþXni banþQHga sektorja, 
analiWLþni raþXni centralne ban-
ke, obrestne mere, slovenski 
borzni indeks, plaþLOna bilanca, 
mednarodne rezerve in deviz-
na likvidnost, zunanja trgovina, 
prikaz stanja mednarodnih na-
ORåE��GHvizni teþDji, prebival-
stvo. 

Izpolnjevanje sprejetega 
standarda IMF zaradi za-
gotavljanja transparentno-
sti Slovenije 

0��ýO��/ Po redno 
osveåH-
nem kole-
darju ob-
jav 

BS, MF in 
SURS v 
skladu s ko-
ledarjem ob-
jav 

 Ni predpisa 
EU, a stan-
dard povsem 
izpolnjuje 11 
in delno še 
GYH�þODnici 
EU 

BS 17991.06 Bilten BS/Monthly 
Bulletin publikacija; 
tisk in spletna stran 

Denarne statistike, obrestne 
mere, podatki s trga vredno-
stnih papirjev, podatki o sodo-
bnih plaþLOnih instrumentih, de-
vizni teþDji, statistike gospodar-
skih odnosov s tujino, podatki 
realne in javnofinanþQH�VWDtisti-
ke 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

M Pretekli 
mesec; 
zadnji raz-
poloåOMLvi 
podatki 

BS in javni 
viri SURS, 
MF in APP 
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BS 17991.07 Denarna statistika, 
hitra informacija, 
spletna stran 

Bilanca Banke Slovenije; de-
narni pregled-konsolidirana bi-
lanca denarnega sistema in 
glavni denarni agregati; med-
narodne rezerve 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

M Stanje ko-
nec prete-
klega me-
seca 

BS   

BS 17991.08 MeVHþna bilanca 
stanja Banke Slove-
nije; spletna stran 

Osnovna razþOHnitev bilance 
Banke Slovenije 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

M Stanje ko-
nec prete-
klega me-
seca 

BS   

BS 17991.09 Desetdevna bilanca 
stanja Banke Slove-
nije; spletna stran 

RazþOHnitev raþXnovodske bi-
lance Banke Slovenije 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

D10 Do 7 dni 
po koncu 
10 dni 

BS   

BS 17991.10 Uporaba sodobnih 
plaþLOnih instrumen-
tov v Sloveniji; splet-
na stran 

Podatki o številu in prometu 
kreditnih in debetnih plaþLOnih 
karWLF��þHkih obþDnov, banko-
matih in POS terminalih 

Informiranje domaþH�MDY-
nosti 

ýO ýHtrtletni 
podatki 

BS   

BS 17991.11 Podatki o mreåL�EDQ-
þQLK�DYtomatov, 
spletna stran 

Naslovi bankomatov in vkljuþH-
nost v sisteme Europay (Euro-
card, Eurocheque Cirrus, Ma-
estro/Cirrus), VISA ter pred-
SODþna telefonija 

Informiranje domaþH�MDY-
nosti 

M Stanje ko-
nec mese-
ca 

Upravljalci 
PUHå�EDQko-
matov 

  

BS 17991.12 FinanþQL�WUgi, publi-
kacija, spletna stran 

Podatki in informacije o struk-
turi in poslovanju finanþQLK�SR-
srednikov, trgu vrednostnih pa-
pirjev in obrestnih merah 

Informiranje domaþH�MDY-
nosti 

ýO  BS   

BS 17991.13 Finanþni trgi, hitra 
informacija, spletna 
stran 

Slovenski borzni indeks in dru-
gi podatki z borze vrednostnih 
papirjev; reprezentativna obre-
stna mera BS; obrestne mere 
bank; mednarodne rezerve in 
devizna likvidnost Slovenije 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

M  BS   

BS 17991.14 Publikacija Neposre-
dne naloåEH�'Lrect 
investment; tisk in 
spletna stran 

Agregati in strukture neposre-
dnih naORåE�QHrezidentov pri 
nas in rezidentov v tujini 

Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

L Stanje ko-
nec leta 

BS V drugem 
polletju 

 

BS 17991.15 PlaþLOna bilanca, hi-
tra informacija, splet-
na stran 

Glavni agregati plaþLOne bilance Informiranje domaþH�LQ�
tuje javnosti 

M Predpre-
tekli me-
sec 

BS   

BS 17991.16 PlaþLOna bilanca, tisk 
in spletna stran 

Glavni agregati in opis gibanj 
plaþLOne bilance 

Informiranje domaþH�MDY-
nosti 

M Predpre-
tekli me-
sec 

BS   

BS 17991.17 Informacija o poto-
vanjih 

RazþOHnitev prejemkov iz stori-
tev potovanj nerezidentov in iz-
datki za storitev potovanj rezi-
dentov 

Informiranje domaþH�MDY-
nosti 

M Predpre-
tekli me-
sec 

BS   

          
 18 StatiVWLÿno usklaje-

vanje 
       

BS 18991.01 Koordinacija stan-
darda statiVWLþnega 
objavljanja SDDS 

Koordinacija med Ministrstvom 
za finance, StatiVWLþnim uradom 
RS, Uradom RS za makroeko-
nomske analize in razvoj 

      

          
 19 Mednarodno sode-

lovanje 
       

 191 Mednarodno sode-
lovanje in teKQLÿna 
poPRÿ�6ORveniji 

       

SURS 191.01 Mednarodno sodelo-
vanje 

Koordinacija programov med-
narodnega sodelovanja 

Prenos mednarodnih me-
todoloških in drugih stan-
dardov in postopkov ter 
zagotavljanje mednaro-
dne primerljivosti statiVWLþ-
nih podatkov. 
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SURS 191.02 Mednarodno sodelo-
vanje in teKQLþna po-
PRþ�6ORveniji 

Koordinacija programov med-
narodnega sodelovanja: 
 
 

a) Z EurostaWRP��YNOMXþno z 
naþUtovanjem in pripravo 
programov dela in pomoþL�
ter postopkov (razpisi) za 
pridobitev pomoþL��VSUHP-
ljanje usklajenosti podroþLM�
statistike; priprava poroþLO�
o usklajenosti slovenske 
statistike za (pod)odbore; 
priprava poroþLO�R�L]vajanju 
programov; priprava pre-
dlogov in pobud z novimi 
oblikami sodelovanja in pri-
prava sporazumov o sode-
lovanju. 

 
 
 
 
 
 

b) Z drugimi mednarodnimi 
organizacijami  
(OECD, ZN, IMF, ILO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Z dråDvaPL�þODnicami EU. 
 
 
 
d) Kandidatkami za vstop v 

EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Usklajevanje statiVWLþnih 
modulov in raziskovanj v 
Sloveniji s predpisi in dru-
gimi zahtevami EU ter za-
gotavljanje primerljivih po-
datkov v pogajanjih za 
razOLþna podroþMD�SRlitik s 
pomoþMR�VRdelovanja v 
delovnih skupinah, stati-
VWLþnih odborih oziroma 
drugih telesih Eurostata, 
pilotnih projektih ali novih 
raziskavah (COP 98 in 
COP 20000) ter udeOHåE�Y�
posebnih izobraåHvalnih 
teþDjih evropskih statisti-
kov; sodelovanje v pose-
bni skupini (poliWLþni in 
vodstveni) pri Eurostatu 
za sodelovanje; 
 
Sodelovanje v razOLþnih 
delovnih skupinah, semi-
narjih in projektih zaradi 
zagotavljanja mednaro-
dno primerljivih statiVWLþ-
nih podatkov in meta po-
datkov ter polnjenja baz 
podatkov pri navedenih 
organizaciMDK��YNOMXþno z 
diseminacijskimi standardi 
Mednarodnega denarne-
ga sklada). 
 
Sodelovanje v pilotnih ra-
ziskavah, posvetovanja, 
izmenjava izkušenj. 
 
Sodelovanje v pilotnih ra-
ziskavah, posvetovanja, 
izmenjava izkuãHQM��þODQ-
stvo/predsedovanje v 
CANSTAT, predsedova-
nje v uredniškem odboru 
publikacije CESTAT in 
vodstvo pri organizaciji 
posebne publikacije s sta-
tiVWLþnimi podatki kandi-
datk ter prenos teh podat-
kov v bazo Eurostata. 
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  192 TeKQLÿna poPRÿ�GUæDvam 
bivše Jugoslavije 

      

SURS 192.01 a) Sodelovanje in 
teKQLþna poPRþ�
dråDvam bivše 
Jugoslavije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Delovni naþUW� 
- na osnovi pred-

videnih prora-
þXQskih sredstev 
SURS-a za izva-
janje rednih na-
log 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) Delovni naþUW�QD�

osnovi sredstev 
drugih proraþXQ-
skih porabnikov. 

Sodelovanje pri naþUtovanju in 
pripravi programov teKQLþne 
pomoþL�(Xrostata dråDvam biv-
še Jugoslavije in izdelava sa-
mostojnih programov pomoþL�
na osnovi ugotavljanja speciILþ-
nih potreb in zahtev teh dråDY��
zagotavljanje ekspertne pomo-
þL�6856-a v programih in raz-
pisih Eurostata 
 
 
 
 
 
Sodelovanje pri naþUtovanju in 
pripravi programov SURS-a v 
primeru sprejetja takšne usme-
ritve, financiranja programov in 
ekspertnih znanj, primerljivo s 
podobnimi mednarodnimi pro-
grami in razpisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava in izvedba programov 
pomoþL�Y�RNYLru sredstev pri 
takšnih uporabnikih. 

Uskladitev posameznih 
statistik z zahtevami EU 
na osnovi pridobljenih iz-
kuãHQM��YNOMXþno z dråDY-
nih statistik ter statiVWLþnih 
raziskovanj in administra-
tivnih virov ter harmoniza-
cija potreb in vprašalni-
kov; izboljšanje primerlji-
vosti podatkov in njihove 
diseminacije; institucio-
nalna krepitev. 
 
 
 
Uskladitev posameznih 
statistik z zahtevami EU 
na osnovi pridobljenih iz-
kuãHQM��YNOMXþno z dråDY-
nih statistik ter statistiþnih 
raziskovanj in administra-
tivnih virov ter harmoniza-
cija potreb in vprašalni-
kov; izboljšanje primerlji-
vosti podatkov in njihove 
diseminacije; institucio-
nalna krepitev. 
 
 
 
Študijska potovanja, sve-
tovanja iz doloþHnih prio-
ritetnih podroþLM� 
 

     

BS 192.02 Svetovanje in teKQLþ-
na poPRþ�FHQtralni 
banki ZRJ -�ýUna go-
ra 

       

          
 19991 TeKQLÿna poPRÿ�

drugim dræDvam 
       

SURS 19991.01 Delovni naþUW�QD�
osnovi Phare sred-
stev 

Sodelovanje pri naþUtovanju in 
pripravi programov teKQLþne 
pomoþL�(Xrostata drugim dråD-
vam in izdelava predlogov pro-
gramov pomoþL�QD�RVQRvi ugo-
tavljanja speciILþnih potreb in 
zahtev teh dråDY��]Dgotavljanje 
ekspertne pomoþL�6856-a v 
programih in razpisih Eurostata 
 

Študijska potovanja in 
svetovanja iz doloþHnih 
statiVWLþnih podroþLM��6R-
delovanje pri izvedbi pilot-
nih raziskav. 
 

     

BS 19991.02 Svetovanje in tehniþ-
na poPRþ�FHQtralni 
banki Albanije 

       

          
 20 Priprava na pristop 

k EU 
       

SURS 200.01 Pogajalsko izhodi-
ãþH�56�]D�SRdroþMH�
12 - Statistika  

       

SURS 200.02 DGNS, priprave na 
status opazovalca in 
postopna vkljuþLtev v 
SPC in GNP, CMFB 
in verjetno tudi v 
druge statiVWLþne od-
bore 
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 21 TeKQLÿno sodelo-
vanje s tretjimi dr-
æDvami 

       

 22 StatiVWLÿno razisko-
vanje 

       

 23 NaÿUti za reorgani-
zacijo 

       

          
 24 Registri        
SURS 241.01 Poslovni register 

Slovenije 
PRS 

PRS je centralni register, ki 
zdruåXje izbrane podatke iz ob-
stojeþLK�XSUDYnih primarnih re-
gistrov in evidenc za razOLþna 
podroþMD� 

PRS je vir podatkov o po-
slovnih subjektih za admi-
nistrativno-strokovne na-
loge, statiVWLþne, analiWLþ-
QH�LQ�WUåne namene. 

Stalno  Vsi registrski 
organi in 
upravljalci 
primarnih 
evidenc - te-
koþH 

Kvartalno V celoti 

          
 25 Varstvo podatkov 

in statiVWLÿna zau-
pnost 

       

 251 Varstvo in zaäÿLta 
podatkov 

       

SURS 251.01 Varstvo in zaãþLta 
podatkov 

Varstvo in zaãþLta podatkov Varovanje informacijske 
zasebnosti 

stalno - - - v celoti 

          
 252 Koordinacija za 

statiVWLÿno zau-
pnost 

       

SURS 252.01 Koordinacija za stati-
VWLþno zaupnost 

Koordinacija za statiVWLþno zau-
pnost 

Usklajen pristop v uradu stalno - - - v celoti 

          
 253 Pravni vidiki zau-

pnosti 
       

SURS 253.01 Pravni vidiki zaupno-
sti 

Pravni vidiki zaupnosti ZaãþLta uporabnikov in 
urada 

stalno - - - v celoti 

          
 II DEMOGRAFSKE IN 

SOCIALNE STATI-
STIKE 

       

 31 Prebivalstvo        
 311 Demografske stati-

stike in projekcije 
       

SURS 311.01 Število prebivalcev 
Slovenije (dråDYljani 
RS; dråDYljani RS 
brez tistih, ki zaþD-
sno prebivajo v tuji-
ni; dråDYljani RS, ki 
zaþDsno prebivajo v 
tujini; tujci s stalnim 
prebivaliãþHP�Y�6OR-
veniji; osebe z zaþD-
snim zatoþLãþHP� 
 
PREBIVAL 

spol 
enoletne starostne skupine 
petletne starostne skupine 
izbrane starostne skupine 
upravne enote 
obþLne 
 

Spremljanje števila prebi-
valstva in posameznih 
prebivalstvenih skupin 

ý/ 
31.03. 
30.06. 
30.09. 
31.12. 

do 30. 
marca (ju-
nija, sep-
tembra, 
decem-
bra) za 
predho-
GQR�þHtr-
tletje 

MNZ-CRP 
MNZ - Urad 
za upravne 
notranje za-
deve 

ýHtrtletno Delno 

SURS 311.02 Prijava rojstva 
DEM-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podatki o vpisu v Rojstno ma-
WLþno knjigo: 
Podatki o rojenem:  
Podatki o materi: 
Podatki o mateUL�LQ�RþHtu: 
 
Narodna pripadnost otroka, 
mateUH�LQ�RþHta. 
 
�3R�����þOHnu Ustave RS osebi 
ni potrebno odgovoritina vpra-
šanje o narodni pripadnoVWL��þH�
teJD�QH�åHli. Izjavo za otroka 
podata njegova maWL�LQ�DOL�RþH�� 

Zagotavljanje podatkov o 
rojenih in naravnem giba-
nju prebivalVWYD��DåXrira-
nje ustreznih evidenc 

Ob do-
godku 

dnevno, 
01.01.do 
31.12. 

Upravna 
enota 
(MNZ), 
Zdravstvene 
organizacije, 
CRP 
 
Sproti ob do-
godku 
Dnevno  

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 
(predho-
dni); Junij 
za prete-
klo leto 
(konþQL� 

Zagotavlja 
se vse po-
glavitne 
spremenljiv-
ke, ki jih pri-
poroþD�(Xro-
stat 
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SURS 311.04 Prijava smrti  
DEM-2 

Podatki o vpisu v MaWLþno knji-
go umrlih: maWLþno obmoþMH��
upravna enota;  
letnik, stran, zap. štev.vpisa; 
datum vpisa. 
Podatki o umrlem: 
EMŠO,  
priimek in ime umrlega, (za po-
roþHQH�åHne tudi priimek pred 
sklenitvijo zakonske zveze); 
spol; datum rojstva; ura rojstva 
(za umrle dojenþNH���NUDM�URM-
stva; stalno prebivaliãþH��]D-
konski stan; 
dråDYljanstvo; dråDYljanstvo 
vpisano v RMK oz. DK; šolska 
izobrazba; poklic;  
 (za vzdråHvane poklic vzdråH-
valca); 
delovni status; (za vzdråHvane 
delovni status vzdråHvalca); 
datum smrti, ura smrti,  
kraj smrti, mesto smrti; zdravni-
ška oskrba;  
kdo je dal podatke o vzroku 
smrti; vzrok smrti; datum in kraj 
pokopa. 
Podatki o zakoncu umrlega 
EMŠO ali datum rojstva;  
priimek in ime; kraj rojstva; 
kraj in datum poroke; 
Podatki o starših umrlega 
priiPHN�LQ�LPH�RþHta/matere; 
podatki o materi umrle- 
ga otroka, starega do  
7 let: datum rojstva; 
šolska izobrazba; poklic (za 
vzdråHvano mater poklic vzdr-
åHvalca),  
delovni status (za vzdråHvano 
mater  
delovni status vzdråHvalca);  
število otrok, ki jih je rodila;  
druåLQska skupnost, v kateri je 
bil otrok  
rojen 
podatki za nasilne smrti:  
 vrsta nasilne smrWL��þDV�GRgod-
ka (datum,  
 ura, dan, interval med dogod-
kom in smrtjo);  
 zunanji vzrok smrti; kraj smrt-
ne nesreþH�� 
 kje je bila nesreþD� 

Zagotavljanje podatkov o 
umrlih in naravnem giba-
nju prebivalVWYD�WHU�DåXri-
ranje ustreznih evidenc 

Ob do-
godku 

Dnevno, 
01.01. do 
31.12. 

IVZ, CRP Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 
(predho-
dni); 
Junija za 
preteklo 
leto (kon-
þQL� 

Zagotavlja 
se vse po-
glavitne 
spremenjliv-
ke, ki jih pri-
poroþD�(Xro-
stat 
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SURS 311.05 Priznanje in ugotovi-
WHY�RþHtovstva, po-
svojitev otroka 
DEM-1a 

Podatki o vpisu/zaznambi v 
Rojstno maWLþno knjigo 
maWLþno obmoþMH� upravna 
enota;  
letnik vpisa; stran vpisa; zap. 
št. vpisa,; datum vpisa. 
Podatki o dogodku: 
upravna enota dogodka; vrsta 
dogodka;  
datum dogodka;  
datum vpisa zaznambe; datum 
sklenitve zakonske zveze star-
šev otroka v primeru enostran-
ske posvojitve. 
Podatki o otroku: 
EMŠO, priimek in ime (prejšnji, 
sedanji); datum rojstva; spol; 
kraj rojstva; dråDYljanstvo;  
uniþHna EMŠO; stalno prebiva-
liãþH� 
Podatki o mateUL�LQ�RþHtu, po-
svojitelju in  
posvojiteljici: 
EMŠO oz. datum rojstva; prii-
mek in ime;  
poklic; delovni status; stalno 
prebivaliãþH� 
zakonski stan posvojitelja, po-
svojiteljice; kdo so posvojitelji.  
 

Zagotavljanje podatkov o 
priznanjih in ugotovitvah 
RþHtovstva in posvojitvah 
RWURN�WHU�DåXriranje us-
treznih evidenc 

Ob do-
godku - 
dnevno 

Dnevno 
01.01. do 
31.12. 

Upravna 
enota (MNZ 
- uprava za 
upravne no-
tranje zade-
ve), 
CRP 
....................
. 
Sproti ob  
dogodku  
Dnevno  

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 
(predho-
dni); Junij 
za prete-
klo leto 
(konþQL� 

delno 

SURS 311.06 Prijava sklenjene za-
konske zveze 
DEM-3 

Podatki o vpisu v PoURþno ma-
WLþno knjigo:  
upravna enota, matiþno obmo-
þMH��QDselje,  
letnik, zap. št. vpisa;  
datum vpisa sklenitve zakon-
ske zveze;  
kraj sklenitve zakonske zveze, 
datum sklenitve zakonske zve-
ze. 
PodatNL�åHnina in nevesto:  
priimek in ime;  
EMŠO ali datum rojstva; 
datum prenehanja prejšnje za-
konske zveze;  
vrstni red sklenitve zakonske 
zveze;  
kraj rojstva;  
stalno prebivališee; dråDYljan-
stvo;  
dråDYljanstvo vpisano v RMK 
oz. DK; 
šolska izobrazba; poklic; delov-
ni status (za 
vzdråHvane poklic in delovni 
status vzdråH- 
valca);  
priimek in ime po sklenitvi za-
konske 
zveze; priimek po sklenitvi za-
konske zveze; priimek izbran 
za pravni promet. 
Narodna pripaGQRVW�åHnina in 
neveVWH��SR�����þOHnu Ustave 
RS osebi ni potrebno odgovori-
ti na vprašanje o narodni pripa-
dnoVWL��þH�WHJD�QH�åHli).  
PodatNL�R�RþHtu/materi 
åHnina in neveste 
priiPHN�LQ�LPH�RþHta/matere 

Zagotavljanje podatkov o 
sklenjenih zakonskih zve-
]DK�WHU�DåXriranje ustrez-
nih evidenc 

Ob do-
godku 
dnevno 

Dnevno 
01.01. do 
31.12. 

Upravna 
enota (MNZ- 
uprava za 
notranje za-
deve), CRP 
Sproti ob do-
godku 
Dnevno 

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 
(predho-
dni); Junij 
za prete-
klo leto 
(konþQL� 

Zagotavlja 
se vse po-
glavitne 
spremenljiv-
ke, ki jih pri-
poroþD�(Xro-
stat 
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SURS 311.07 Razveza zakonske 
zveze 
DEM-6 

Podatki o vpisu v pravdni "P" 
vpisnik: 
RNURåno sodiãþH�� 
zap. št. vpisnika; datum vpisa; 
zap. št. kontrolnika. 
Podatki o moåX�LQ�åHni 
priimek in ime; EMŠO oz. da-
tum rojstva;  
kraj rojstva; šolska izobrazba; 
poklic;  
delovni status (za vzdråHvane 
poklic oz. delovni status vzdr-
åHvalca);  
zakonski stan pred sklenitvijo 
te zakonske zveze;  
vrstni red zakonske zveze;  
. 
Splošni podatki: 
datum in kraj sklenitve zakon-
ske zveze;  
datum pravnoPRþnosti sodbe; 
zadnje skupno stalno prebivali-
ãþH��REþLna stalnega prebivali-
ãþD�PRåD���åHne po razvezi za-
konske zveze 
število otrok, rojenih v tej za-
konski zve]L��YVHK��åLvorojenih, 
mrtvorojenih,); koliko otrok iz te 
zakonske zve]H�MH�ãH�åLvih 
(vseh, vzdråHvanih) 
število otrok,ki niso bili rojeni v 
zakonski zvezi, ki se razvezuje; 
komu so bili vzdråHvani otroci 
iz te zakonske zveze ob razve-
zi dodeljeni. 
 
Narodna pripaGQRVW�åHnina in 
neveVWH��3R�����þOHnu Ustave 
RS osebi ni potrebno odgovori-
ti na vprašaQMD��þH�WHJD�QH�åHli. 

Zagotavljanje podatkov o 
razvezanih zakonskih 
zve]DK�LQ�DåXriranje us-
treznih evidenc 

Ob do-
godku 

Dnevno 
01.01. do 
31.12. 

2NURåna so-
diãþD��&65 

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 
(predho-
dni); Junij 
za prete-
klo leto 
(konþQL� 

Zagotavlja 
se vse po-
glavitne 
spremenljiv-
ke, ki jih pri-
poroþD�(Xro-
stat 

SURS 311.08 Pregled o naravnem 
gibanju prebivalstva 
DEM-4 
 

Število vpisov v rojstne, mrli-
ške, poURþne maWLþne knjige po 
maWLþnih obmoþMLK� 

Zbiranje podatkov o na-
ravnem 
gibanju prebivalstva 

meVHþno 30. v me-
secu 

Upravna 
enota MNZ 
03. v mese-
cu 

Avgust 
2001 za 
leto 2000 

Nacionalni 
interes 

SURS 311.09 MeVHþni pregled vpi-
sov v maWLþne knjige 
DEM-5 
 

Število vpisov v rojstne, mrliške 
in poroþne maWLþne knjige - R 
Slovenija 

Spremljanje naravnega 
gibanja prebivalstva 

meVHþno 30. v me-
secu 

Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS - DEM 

Štirikrat 
letno 

Nacionalni 
interes 

          
 312 Program popisov v 

Skupnosti 
       

SURS 312.01 Popis prebivalstva, 
gospodinjstev in sta-
novanj v Republiki 
Sloveniji v letu 2002 
POPIS 2002 
 
 
 
 

Podatki o osebah, gospodinj-
stvih, stanovanjskih stavbah 
(vsebina je podrobno navede-
na v Zakonu o popisu prebival-
stva, gospodinjstev in stano-
vanj v letu 2001, Ur.l. RS št. 
66/00, 26/01). 

Zagotavljanje potrebnih 
podatkov o prebivalstvu 
ob Popisih okrog leta 
2000 

1.-15. 
april 2002 

31. 3. 
2002 

vsak prebi-
valec R Slo-
venije 

2003 Resolucija 
1995/7 
44. plenarno 
zasedanje 
19. julij 1995 
(ni na Scree-
ning listi, je 
pa mednaro-
dni predpis 
za to podro-
þMH�- priporo-
þLla OZN) 
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 313 Statistika migracij        
SURS 313.01 Prijava, odjava, 

sprememba stalne-
ga prebivaliãþD��
sprememba naslova 
(za dråDYljane RS, 
za tujce prijava stal-
nega ali zaþDsnega 
prebivaliãþD� 
SEL-1 
 
 
* sprememba zako-
nodaje v letu 2001 

EMŠO (ali datum rojstva in 
spol oseEH��þH EMŠO ni znan); 
priimek in ime;  
rojstni kraj; 
dråDYljanstvo 
narodnost** 
zakonski stan; 
 
novo in staro stalno (zaþDsno) 
prebivaliãþH� 
EMŠO osebe, ki vodi gospo-
dinjstvo 
razmerje do osebe, ki vodi go-
spodinjstvo  
datum prijave, odjave, spre-
membe naslova 
 
** samo s privoljenjem posa-
meznika 
 

Spremljanje selitvenega 
gibanja prebivalstva 

Ob do-
godku 

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 

Ministrstvo 
za notranje 
zadeve 
Tedensko 
CRP 
 
Ministrstvo 
za notranje 
zadeve 
Urad za 
upravne no-
tranje zade-
ve 
ýHtrtletno* 
 
* dokler CRP 
ne zajame 
vseh tujcev 

  

SURS 313.02 Prijava potovanja v 
tujino zaþDsno, za 
YHþ�NRW�WUL�PHsece 
ali vrnitve iz tujine, 
]D�YHþ�NRW����GQL�]D�
dråDYljane RS 
 
 
 

EMŠO (ali datum rojstva in 
spol oseEH��þH�(0ŠO ni znan); 
priimek in ime; kraj rojstva; dr-
åDYljanstvo; 
naslov stalnega prebivaliãþD��
dråDva, v katero potuje (iz ka-
tere se vraþD���GDtum odhoda 
oziroma vrnitve; 
 

Spremljanje prisotnosti 
prebivalstva v dråDvi 
Spremljanje selitvenega 
gibanja 

ob dogod-
ku 

Štirikrat 
letno za 
preteklo 
þHtrtletje 

Ministrstvo 
za notranje 
zadeve 
CRP 
Tedensko 
 

  

SURS 313.03 Delovne migracije Zaposlene in samozaposlene 
osebe po obþLni (statiVWLþni re-
giji) prebivaliãþD�LQ�SR�REþLni 
(statiVWLþni regiji) delovnega 
mesta, medobþLQski delovni 
migranti po obþLni (statiVWLþni 
regiji) prebivaliãþD�LQ�REþLni 
(statiVWLþni regiji) delovnega 
mesta, 
medobþLQski delovni migranti 
po obþLni delovnega mesta, 
starostnih skupinah, spolu, sto-
pnji strokovne izobrazbe, de-
javnosti, poklicu 
 

Spremljanje delovne mo-
bilnosti delovno aktivnega 
prebivalstva  

L 31.12. SRDAP do 
konca maja 
za preteklo 
leto 

  

          
 32 Trg dela        
 321 Zaposlenost in 

brezposelnost 
       

SURS 321.01 Anketa o delovni sili  
ADS 

Demografske znaþLOnosti; izo-
braåHvanje/usposabljanje; de-
lovna aktivnost; opravljanje do-
datnega dela; brezposelnost; 
iskanje zaposlitve/dela. 

Namen ankete je zbrati 
podatke o stanju in spre-
membah na slovenskem 
trgu dela. Daje nam po-
datke o velikosti, strukturi 
in znaþLOnostih aktivnega 
in neaktivnega prebival-
stva Slovenije. 

kontunui-
rana 

referen-
þQR�RE-
dobje: 
zadnji te-
den (od 
ponede-
ljka do ne-
delje) 
pred dne-
vom anke-
tiranja 

Reprezenta-
tivni vzorec 
gospodinj-
stev; na an-
keto odgo-
varjajo vsi 
þODni gospo-
dinjstva 

rezultati 
se objav-
ljaMR�þHtr-
tletno, pr-
va objava 
60 dni po 
konþDnem 
þHtrtletju  
(28.2, 
31.5., 
31.8., 
30.11) 

v celoti 

          
ZRSZ 321.03 MeVHþno poroþLlo o 

tujcih, ki dobijo za-
poslitev 
 
 
 

Število tujcev, ki so dobili zapo-
slitev po posameznih podroþMLK�
dejavnosti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

ZRSZ 
 

15. v me-
secu 
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SURS 321.04 MeVHþno spremlja-
nje aktivnega prebi-
valstva 
 
 

Razporeditev zaposlenih oseb 
po poslovnih subjektih. 

$åXriranje statiVWLþnega 
registra delovno aktivne-
ga prebivalstva 

Kontinui-
rano 

 Poslovni 
subjekti, ko 
prejmejo 
obrazec. 

Kontinui-
rano 

 

ZRSZ 321.05 MeVHþno poroþLlo o 
prijavljenih potrebah 
po delavcih in pri-
pravnikih 

Število prijavljenih potreb po 
stopnji izobrazbe in po podro-
þMLK�GHjavnosti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

Delodajalci – 
pravne in fi-
]Lþne osebe 
med mese-
cem 

 20. v me-
secu 

V celoti 

ZRSZ 321.06 MeVHþno poroþLlo o 
realiziranih potrebah 
po delavcih in pri-
pravnikih 

Število realiziranih potreb po 
stopnjah izobrazbe in po po-
droþMLK�GHjavnosti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

Delodajalci – 
pravne in fi-
]Lþne osebe 
med mese-
cem 

20. v me-
secu 

V celoti 
 

 ZRSZ  321.07 MeVHþno poroþLlo o 
registrirano brezpo-
selnih osebah 

EMŠO brezposelne osebe, 
spol, naslov, datum prijave, 
razlog prijave, stopnja in vrsta 
izobrazbe, poklicne izkušnje, 
delovna doba 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
20. v mes. 

20. v me-
secu 

V celoti 
 

ZRSZ 321.08 MeVHþno poroþLlo o 
prilivih v in odlivih iz 
registrirane brezpo-
selnosti 

Število prijavljenih in odjavlje-
nih iz evidence brezposelnih 
oseb po glavnih razlogih, spolu 
in stopnjah izobrazbe 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
20. v mes. 

20. v me-
secu 

V celoti 
 

ZRSZ 321.09 MeVHþno poroþLlo o 
trajanju brezposel-
nosti 

Število brezposelnih oseb po 
razredih trajanja brezposelno-
sti, spolu, starosti in stopnjah 
izobrazbe 
  

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

M Pretekli 
mesec 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
20. v mese-
cu 

20. v me-
secu 

 
V celoti 

ZRSZ  321.10 Kvartalno poroþLlo o 
prejemnikih denar-
nega nadomestila in 
denarne pomoþL�]D�
þDV�EUH]poselnosti 

Število prejemnikov denarnega 
nadomestila in denarne pomoþL�
po spolu in stopnjah izobrazbe 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 
 

K Pretekli 
kvartal 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
v zaþHWku 
kvartala za 
predhodni 
kvartal 

30.4., 
31.7.,  
31.10, 
31.1.  

V celoti 

ZRSZ 321.11 Letno poroþLlo o 
vkljuþHnih v progra-
me zaposlovanja 

Število vkljuþHnih brezposelnih 
oseb po vrstah programov 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 
 

L Preteklo  
leto 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
28.2. 

28.2. V celoti 

ZRSZ 321.12 Letno poroþLlo o 
osebah, ki so se s 
posredovanjem za-
voda za zaposlova-
nje zaþDsno zaposli-
le v tujino 

Število zaþDsno zaposlenih v 
tujini na osnovi sklenjenih med-
narodnih sporazumov po dråD-
vah zaposlitve 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

L Preteklo  
leto 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
30. 1. 

30. 1. V celoti 

ZRSZ 321.13 PoroþLlo o izdanih 
delovnih dovoljenjih 
za tujce 

Število izdanih delovnih dovo-
ljenj po treh osnovnih kategori-
jah dovoljenj, po dejavnosti de-
lodajalca, po stopnjah izobraz-
be in po dråDvah emigracije 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

K Pretekli 
kvartal 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
na zaþHWku 
kvartala za 
predhodni 
kvartal 

20.4., 
20.7.,  
20.10., 
20.1. 

V celoti 
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ZRSZ 321.14 PoroþLlo o tujih dr-
åDYljanih, zaposlenih 
v Sloveniji 

Število zaposlenih tujih dråDY-
ljanov po stopnjah izobrazbe, 
dejavnostih, spolu in dråDvah 
emigracije ter maWLþni številki 
tujca. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

K Pretekli 
kvartal 

Delodajalci – 
pravne in fi-
]Lþne osebe, 
Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje 
Slovenije, 
Ministrstvo 
za notranje 
zadeve na 
zaþHWku 
kvartala za 
predhodni 
kvartal 
 

20.4., 
20.7.,  
20.10., 
20.1. 

V celoti 

ZRSZ 321.15 Letne potrebe po de-
lavcih in pripravnikih 
ter poroþLlo o zapo-
slovanju v preteklem 
letu 

Obseg in struktura naþUtovanih 
potreb po delavcih, število na-
þUtovanih preVHånih delavcev, 
poroþLlo o opravljenem pogod-
benem in nadurnem delu ter 
število zaposlenih invalidov 
 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�]Dposlovanja 

L Preteklo 
leto, opa-
zovano le-
to 

Delodajalci – 
pravne ose-
be (anketa 
LP-ZAP) 
15.1. 

 31.03.  
 - 

ZRSZ 321.16 Letno poroþLlo o re-
publiškem štipendi-
ranju 

Prejemniki republiških in Zoiso-
vih štipendij po spolu, izobra-
åHvalnem programu, šoli, soci-
alni kategoriji vzdråHvalca, viši-
ni štipendije in EMŠO-ju šti-
pendista 
 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�SRlitike štipendira-
nja 

L Opazova-
no šolsko 
leto 

Zavod RS za 
zaposlovanje 
v zaþHWku 
koledarske-
ga leta za 
preteklo šol-
sko leto 

28.2. V celoti 

          
 322 PlaÿH�LQ�VWURški de-

la 
       

SURS 322.01 MeVHþno poroþLlo o 
plaþDK�LQ�]Dposlenih 
osebah v druåEDK��
podjetjih in organiza-
cijah 
 

IzplaþDne plaþH�VNXpaj; zao-
stala izplaþLla in nadure, izpla-
þLOD�����SODþ��âWHvilo plaþDnih 
ur skupaj in plaþDnih nadur na 
katere se nanašajo izplaþLla, 
število zaposlenih oseb na 
koncu predhodnega in poroþH-
valnega meseca; število zapo-
slenih oseb, ki so prišle in od-
šle med poroþHvalnim mese-
cem; število zaposleQLK�åHQVN�
na koncu poroþHvalnega me-
seca. 

Raziskava daje vpogled v 
višino in gibanje povSUHþ-
nih meVHþQLK�SODþ�Y�VOR-
venskem gospodarstvu. 
Podatki so pomemben vir 
za vodenje politiNH�SODþ��
pri kolektivnih pogajanjih 
in za izraþXnavanje razOLþ-
nih socialnih prejemkov. 

M predprete-
kli mesec 

Podjetja in 
druge orga-
nizacije ter 
njihove eno-
te, ki so na 
obmoþMX�GUX-
ge obþLne 
15. v mes. 

15. v me-
secu 

 Nacionalni 
interes 

SURS 322.02 Zaposlene osebe po 
velikosti plaþH 
ZAP/PL 

Podatki o številu zaposlenih 
oseb po višiQL�SODþ��R�QDMmanjši 
in najveþML�SODþL�Y�SRdjetju ozi-
roma organizaciji. Število zapo-
slenih oseb, ki so prejele za-
jamþHno ali niåMR�RG�]DjamþHne 
plaþH��NRlektivna pogodba ka-
tere podpisnik je podjetje. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�SODþ 

PL marec, 
septem-
ber 

Podjetja in 
druge orga-
nizacije - in 
njihove eno-
te, ki so na 
obmoþMX�GUX-
ge obþLne 
15.04. 15.10. 

Podatki za 
marec - 
30.11. 
2001, 
podatki za 
septem-
ber - 
31.05. 
2002 

 Nacionalni 
interes 

SURS 322.03 PoroþLlo podjetij, 
GUXåE�LQ�RUganizacij 
o izplaþDnih bruto 
plaþDK�SR�VWRpnji 
strokovne usposob-
ljenosti in spolu  
ZAP-1 

PovSUHþne bruto plaþH�SR�VWR-
pnji strokovne usposobljenosti 
in spolu za razOLþne dejavnosti 
in teritorije 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�SODþ 

letna, vsa-
ke tri leta 
se nado-
mesti z 
ZAP-3 

za prete-
klo leto 

Podjetja in 
druge orga-
nizacije ter 
njihove eno-
te, ki so na 
obmoþMX�GUX-
ge obþLne 
15. v mes. 
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SURS 322.04 Stroški dela 
ZAP-4 
 
 

Bruto plaþH��QDdomestila za 
þDV�QHdela, premije in brez-
SODþne ugodnosti, dodatki za 
nastanitev, delodajalþHvi soci-
alni prispevki za zaposlene 
osebe, delodajalþHvi stroški za 
poklicno usposabljanje, delo-
dajalþHvi drugi stroški delovne 
sile,delodajalþHvi stroški za 
blaginjo, opravljene delovne 
ure; število zaposlenih oseb, ki 
so dobile plaþR� 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWURškov delovne 
sile 

4 L Preteklo 
leto 

Podjetja in 
druge orga-
nizacije in 
njihove eno-
te, ki so na 
obmoþMX�GUX-
ge obþLne 
30.4. 

30.12. 
2001 

 V celoti 

SURS 322.05 Indeks stroškov dela ýHtrtletno ocenjevanje indek-
sov stroškov dela, uskladitev 
statistik s podroþMD�VWURškov 
dela z mednarodnimi standardi 

Merjenje gibanja celolet-
nih stroškov dela (brez 
stroškov za izobraåHvanje 
in ostalih stroškov dela) 
loþHno na plaþH��Srispev-
kov za socialno varnost, 
davki, subvencije 

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

Uporabljeni 
obstojeþL�
statiVWLþni in 
administra-
tivni viri na 
SURS, APP 

90 dni po 
konFX�þH-
trtletja 
PrYLþ�NR-
nec 2001 

V celot 

APP 322.06 MeVHþno poroþLlo o 
izplaþLOLK�SODþ�SUDY-
nih oseb 
 - obrazec 1 

Podatki o izplaþLOLK�SODþ�SUDYnih 
oseb po Zakonu o minimalni 
plaþL��R�QDþLnu usklajevanja 
SODþ�LQ�R�UHgresu za letni do-
pust v obdobju 1999- 2001 

Spremljanje izplaþLO�SODþ�
pravnih oseb zaposlenim 
po kolektivnih pogodbah 
in zaposlenim, za katere 
ne veljajo tarifni deli ko-
lektivnih pogodb (po regi-
jah, obþLnah, dejavnostih)  

M Ob vsako-
kratnem 
izplaþLlu 
SODþ� 

Pravne ose-
be 

Do 15. v 
mesecu 
za izplaþL-
OD�SODþ�]D�
predprete-
kli mesec 

 

APP 322.07 MeVHþno poroþLlo o 
izplaþLOLK�SODþ�SUDY-
nih oseb javnega 
prava  
 - obrazec 1A 

Podatki o izplaþLOLK�SODþ�SUDYnih 
oseb javnega prava po Zakonu 
o minimalni plaþL��R�QDþLnu us-
klajevaQMD�SODþ�LQ�R�UHgresu za 
letni dopust v obdobju 1999- 
2001 

Spremljanje izplaþLO�SODþ�
pravnih oseb javnega pra-
va zaposlenim, za katere 
ne veljajo tarifni deli ko-
lektivnih pogodb (po regi-
jah, obþLnah, dejavnostih) 

M Ob vsako-
kratnem 
izplaþLlu 
SODþ� 

Pravne ose-
be 

Do 15. v 
mesecu 
za izplaþL-
OD�SODþ�]D�
predprete-
kli mesec 

 

APP 322.08 MeVHþno poroþLlo o 
izplaþLlih regresa za 
letni dopust pri prav-
nih osebah 
 - obrazec 3 

Podatki o izplaþLlih regresa za 
letni dopust pri pravnih osebah 
po Zakonu o minimalni plaþL��R�
naþLnu usklajevaQMD�SODþ�LQ�R�
regresu za letni dopust v ob-
dobju 1999- 2001 

Spremljanje izplaþLO�UHgre-
sa za letni dopust pravnih 
oseb zaposlenim po ko-
lektivnih pogodbah in za-
poslenim, za katere ne 
veljajo tarifni deli kolektiv-
nih pogodb (po regijah, 
obþLnah, dejavnostih) 

M Ob vsako-
kratnem 
izplaþLlu 
regresa 
za letni 
dopust  

Pravne ose-
be 

Do 15. v 
mesecu 
za izplaþL-
la regresa 
za letni 
dopust v 
preteklem 
mesecu 

 

APP 322.09 MeVHþno poroþLlo o 
izplaþLOLK�SODþ�IL]Lþnih 
oseb 
 - obrazec 1 

Podatki o izplaþLOLK�SODþ�IL]Lþnih 
oseb po Zakonu o minimalni 
plaþL��R�QDþLnu usklajevanja 
SODþ�LQ�R�UHgresu za letni do-
pust v obdobju 1999- 2001  

Spremljanje izplaþLO�SODþ�
fi]Lþnih oseb – samostojni 
podjetniki (po regijah, ob-
þLnah, dejavnostih) 

M Ob vsako-
kratnem 
izplaþLlu 
SODþ� 

Fi]Lþne ose-
be 

Do 15. v 
mesecu 
za izplaþL-
OD�SODþ�]D�
predprete-
kli mesec 

 

 33 IzobraæHvanje in 
usposabljanje 

       

 331 Statistika zaÿHWne-
ga izobraæHvanja 

       

SURS 331.01 StatiVWLþno poroþLlo o 
predšolski vzgoji v 
vrtcih 
PŠV-1 

Podatki o oddelkih, otrocih, za-
poslenih za vzgojno in varstvo 
otrok, o plaþLlih staršev, pre-
hrani, prostorih, dodatnih pro-
gramih ki jih izvajajo vrtci 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�SUHGšolske vzgoje 

L 30.09. za 
leto 2000 

Vzgojno var-
stveni zavo-
di, osnovne 
šole 12.10. 

30.1. 
2002 

v celoti 

SURS 331.02 StatiVWLþno poroþLlo o 
pripravi otrok na 
osnovno šolo 
PŠV-MŠ 

Organizirana priprava otrok na 
osnovno šolo, število otrok, od-
delkov in zaposlenih po celolet-
nem in skrajšanem programu. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�SULprave na osnov-
no šolo 

L Šolsko le-
to 

Vzgojno var-
stveni zavo-
di, osnovne 
šole 
25.06. 

20.09. 
2001 

v celoti 
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SURS 331.03 StatiVWLþno poroþLlo 
osnovnih šol  
ŠOL-O(M) - poroþLlo 
za mladino 

Podatki o vrsti šol, oddelkih, 
XþHQcih po spolu starosti, raz-
redu, uspešnosti izobraåHva-
QMD��R�XþHnju tujih jezikov, o 
XþHQcih s posebnimi potreba-
mi, o drugih aktivnostih, šolski 
prehraQL��R�XþLteljih in drugem 
pedagoškem osebju, po spolu, 
delovQHP�þDsu, urah pouþHva-
nja, starostnih razredih, izo-
brazbi. Podatki so za program 
8-letne in 9-letne osnovne šole. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�RVQRYnošolskega 
izobraåevanja 

L Konec 
šolskega 
leta, 
31.08. za 
leto 2000/ 
2001, za-
þHtek šol-
skega le-
ta, 15.09. 
za leto 
2001/ 
2002 

Osnovne šo-
le Konec 
šol.leta za-
þHtek šol.leta 
29.09. 

31.02. 
2002  

v celoti 

SURS 331.04 StatiVWLþno poroþLlo 
osnovnih šol 
ŠOL-O(O) - poroþLlo 
za odrasle 

Podatki o vrsti organizacije, ki 
izvaja osnovnošolsko izobraåH-
vanje odraslih, o oddelkih, ude-
leåHQcih, po spolu, starosti, 
razredih, uspešnoVWL��R�XþHnju 
tujih jezikov, o zaNOMXþku izo-
braåHvanja, o pedagoškem 
osebju za odrasle po spolu, de-
lovQHP�þDsu, urah pouþHvanja 
odraslih ter izobrazbi 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�RVQRYnošolskega 
izobraåHvanja 

L Konec 
šolskega 
leta 30.10. 
za prete-
klo šolsko 
leto 

Ljudske uni-
verze, ki iz-
vajajo 
osnovnošol-
sko izobra-
åHvanje 
odraslih 

30.01. 
2002 

v celoti 

SURS 331.05 StatiVWLþno poroþLlo 
srednjih šol  
ŠOL-S(M) - poroþLlo 
za mladino- elek-
tronski obrazec 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podatki o vrsti šol, oddelkihdi-
jakih po spolu, vzgojno- izobra-
åHvalnih programih letnikih in 
uspešnosti, letih starosti, obþLni 
stalnega prebivaliãþD��ãROski 
prehraQL�LQ�XþHnju tujih jezikov, 
zaNOMXþku izobraåHvanja,o dija-
kih s posebnimi potrebami, o 
pedagoškem osebju po spolu, 
delovQHP�þDsu, urah pouþHva-
nja, starostnih razredih, izo-
brazbi ter o drugih zaposlenih 
delavcih. 
 
 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VUHGnješolskega 
izobraåHvanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konec 
šolskega 
leta, 
31.08. za-
þHtek šol-
skega le-
ta, 15.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srednje šole 
za mladino, 
Konec šol. 
leta, zaþHtek 
šol.le-
ta,10.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.05. 
28.10. 
(predho-
dni podat-
ki) 

v celoti 

SURS 331.06 StatiVWLþno poroþLlo 
srednjih šol 
ŠOL-S(O) poroþLla 
za odrasle- elektron-
ski obrazec 

Podatki o vrsti organizacij, ki 
izvajajo srednješolsko izobra-
åHvanje odraslih, o oddelkih in 
udeleåHQcih po spolu, izobra-
åHvalnih programih, uspešno-
sti, vkljuþHnosti in uspešnosti 
brezposelnih v izobraåHvanje, 
zaNOMXþku izobraåHvanja, staro-
stnih razreGLK��XþHnju tujih jezi-
kov, obþLni stalnega prebivali-
ãþD��R�SHdagoškem osebju za 
odrasle po spolu, delovQHP�þD-
su, urah pouþHvanja, starostnih 
razredih, izobrazbi ter o drugih 
za odrasle zaposlenih delavcih. 
 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VUHGnješolskega 
izobraåHvanja 

L Konec 
šolskega 
leta, 30.10 
za prete-
klo šolsko 
leto. 

Srednje šole 
in druge or-
ganizacije, ki 
izvajajo 
srednješol-
sko izobra-
åHvanje 
odraslih za 
pridobitev 
javno veljav-
ne stopnje 
izobrazbe. 
30.11. 

24.05. 
28.10. 
(predho-
dni podat-
ki) 

V celoti 
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SURS 331.07 Vpisni list za študen-
te 
ŠOL-ŠTUD-20 

Osebni podatki študenta (EM-
ŠO), 
podatki o stalnem in zaþDsnem 
bivaliãþX�SRdatki o vpisu (viso-
košolski zavod, študijski pro-
gram, smer, izbirna skupina, 
študijsko leto, vrsta študija, let-
nik študija, naþLQ�ãWXdija, vrsta 
vpisa, kraj izvajanja študija, na 
katerem visokošolskem zavodu 
še študirate); podatki o prevem 
vpisu (študijsko leto prvega 
vpisa v ta študijski program 
študijsko leto prvega vpisa na 
katerikoli visokošolskištudijski 
porogram); podatki o srednji 
šoli podatki o predhodno kon-
þDni višji izobrazbi oz. konþDni 
visokošolski strokovni ali uni-
verzitetni izobrazbi; podatki o 
prehrani med študijem; zaposli-
tvi študenta; šolnini  

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHUciarnega izobra-
åHvanja 

L Šolsko le-
to  

Študenti vi-
šje- šolske-
ga, visoko- 
šolskega, 
specia- liVWLþ-
nega, magi-
str- skega, 
doktorskega 
študija ob 
vpisu. Višje 
strokovne 
šole, visoke 
strokovne 
šole, fakulte-
te, umetni-
ške akade-
mije, univer-
ze 
30.11 
 
 
 

07.02. v celoti 

SURS 331.08 StatiVWLþno poroþLlo o 
vpisu študentov  
ŠOL-ŠTUD-22 

Študenti po šolah, letnikih in 
naþLnu študija. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHUciarnega izobra-
åHvanja 

L Šolsko le-
to 

Višje stro-
kovne šole, 
visoke stro-
kovne šole, 
fakultete in 
umetniške 
akademije 
ZaþHtek štu-
dijskega leta 
15.10. 

07.11. 
(predho-
dni podat-
ki) 

v celoti 

SURS 331.09 StatiVWLþno poroþLlo o 
diplomantih  
ŠOL-DIPL-50 

 Osebni podatki o diplomantu 
(EMŠO); datum diplomiranja; 
ime šole;študijski program, vr-
sta študija, prejšnja šolska izo-
brazba; naþLQ�ãWXdija; leto prve-
ga vpisa na to šolo; leto prvega 
vpisa na katerokoli višjo ali vi-
soko šolo; podatki o zaposlitvi 
(poklic in zaposlitveni status); 
druåLQske razmeUH�Y�þDsu štu-
dija; nameravana zaposlitev po 
diplomi.  

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHrciarnega izobra-
åHvanja 

L Koledar-
sko leto 

Študenti vi-
šješol- skega 
in visoko-šol-
skega študija 
ob diplomi. 
Višje stro-
kovne šole, 
visoke stro-
kovne šole, 
fakultete, 
umetniške 
akademije 
do 05.v me-
secu, 
univerze, 
06.01. 
 
 

22.03. v celoti 
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SURS 331.10 StatiVWLþno poroþLlo o 
magistrih in speciali-
stih  
ŠOL-MAG-80 

Osebni podatki o magistru oz. 
specialistu (EMŠO); datum di-
plomiranja; ime šole, študijski 
program; strokovni naziv; na 
kateri šoli je konþDO�YLsokošol-
ski študij (šola, leto diplomira-
nja); leto vpisa na magistrski 
oz. specialiVWLþni študij; študij-
sko podroþMH��L]�NDterega je 
opravljeno magistrsko oz. spe-
cialiVWLþno delo; naslov magistr-
skega oz. specialiVWLþnega de-
la; leto odobritve teme; naþLQ�
študija; nosilec stroškov podi-
plomskega študija; poklic ma-
gistra oz. specialista; zaposli-
tev; število objavljenih del v 
zadnjih petih letih; študijsko bi-
vanje v tujini v zadnjih petih le-
tih. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHUciarnega izobra-
åHvanja 

L Koledar-
sko leto 

Študenti ma-
gistr- skega, 
speciali-�VWLþ-
nega študija 
ob diplomi. 
Visoke stro-
kovne šole, 
fakultete, 
umetniške 
akademije, 
Ministrstvo 
za zdrav-
stvo, Zdrav-
niška zborni-
ca, Inštituti 
06.01. 
 
. 

 15.03. v celoti 

SURS 331.11 StatiVWLþno poroþLlo o 
doktorjih znanosti  
ŠOL-DR-70 

osebni podatki op doktorju zna-
nosti (EMŠO); datum doktorira-
nja; ime šole; študijski pro-
gram;; na kateri šoli je konþDQ�
visokošolski študij (ime šole, 
oddelek ter leto diplomiranja ); 
leto diplomiranja magisterija 
oz. specializacije; podroþMH�
znanosti magistrskega oz. spe-
cialiVWLþnega dela; podroþMH�
znanosti, iz katere je doktoriral; 
naslov doktorske disertacije; 
leto odobritve teme; zaposlitev; 
število objavljenih del v zadnjih 
petih letih; študijsko bivanje v 
tujini v zadenjih petih letih. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHUciarnega izobra-
åHvanja 

L Koledar-
sko leto 

Doktorji zna-
nosti ob di-
plomi  
Fakultete, 
umetniške 
akademije, 
univerze, In-
štituti 
06.01.  
. 

 
15.03. 

v celoti 

SURS 331.12 StatiVWLþno poroþLlo o 
visokošolVNLK�XþLte-
ljih in znanstvenih 
delavcih in sodelav-
cih ter o predavate-
ljih višjih šol in stro-
kovnih delavcih v vi-
šjem strokovnem 
izobraåHvanju ŠOL-
KP-60 

Zaposleni po nazivu, izobrazbi, 
spolu delovQHP�þDsu in staro-
sti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�WHUciarnega izobra-
åHvanja 

L 31.12. Višjestrokov-
ne šole, vi-
soke stro-
kovne šole, 
fakultete, 
umetniške 
akademije 
15. 01. 

01.03. v celoti 

SURS 331.13 StatiVWLþno poroþLlo 
zavodov za uspo-
sabljanje vedenjsko 
in osebnostno mote-
nih otrok in mlado-
stnikov 
ŠOL-MVO 

Zavodi, varovanci po starosti in 
spolu, po vrsti šole, ki jo obi-
skujejo, druåLQske razmere, za-
posleni. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�Y]JRje in izobraåH-
vanja vedenjsko in ose-
bnostno motenih otrok in 
mladostnikov 

L 31.12. Zavodi za 
usposablja-
nje otrok in 
mladostnikov 
z motnjami 
vedenja in 
osebnosti 

28.03. v celoti 

SURS 331.14 StatiVWLþno poroþLlo 
zavodov za vzgojo 
izobraåHvanje in 
usposabljanje otrok 
in mladostnikov s 
posebnimi potrebami 
in oddelkov za vzgo-
jo in izobraåHvanje 
(DU) pri osnovnih 
šolah 
ŠOL-ZU 

Zavodi, varovanci po starosti in 
spolu, druåLQske razmere, po 
vrsti šole, ki jo obiskujejo, za-
posleni 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�Y]JRje in izobraåH-
vanja otrok in mladostni-
kov z motnjami v razvoju 

L 31.12. Zavodi in od-
delki pri osn. 
šolah za 
usposablja-
nje otrok in 
mladostnikov 
s posebnimi 
potrebami 

28.03. 
2001 

v celoti 
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SURS 331.15 StatiVWLþno poroþLlo 
glasbenih šol  
ŠOL-GL 

Podatki o vrsti in organizaciji 
ãRO��XþHQcih, inštrumentih, 
uspešnoVWL�XþHQcev, nastopih 
in drugih glasbenih dejavnostih 
WHU�R�XþLteljih. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�JODVbenega izobra-
åHvanja 

L Konec 
šolskega 
leta, 31.8. 
zaþHtek 
šolskega 
leta,  
20.9. 

Glasbene 
šole Konec 
šolskega le-
ta, zaþHtek 
šolskega leta 
02.10. 

18.12. 
2001 

v celoti 

SURS 331.16 StatiVWLþno poroþLlo 
doPRY�]D�XþHQce, 
dijake in študente 
ŠD 

Popis dijaških in študentskih 
domov, dijaki in študentje po 
vrstah šole, ki jo obiskujejo, 
spolu, po deleåu oskrbnine, po 
obþLni stalnega bivaliãþD��]Dpo-
sleno osebje, podatki o prosto-
ru. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�GHjavnosti poveza-
nih z izobraåHvanjem 

L 31.3. Dijaški in 
študentski 
domovi 
15.04. 

 07.06. 
2001 

v celoti 

SURS 331.17 PoroþLlo o štipendi-
ranju vajencev, dija-
kov in študentov ter 
o študijskih posojilih 
študentom 
(vprašalnik o štipen-
distu/posojilojemal-
cu) 
ŠOL.ŠTIP 

Podatki o štipenditorju: ime po-
djetja, zavoda, dejavnost, obþL-
na Podatki o štipendistu: ime in 
priimek, EMŠO, spol, obþLna 
stalnega prebivaliãþD�ãWLpendi-
sta, obþLna v kateri je šola, vr-
sta štipendije, šola-smer sto-
pnja,letnik šolanja; letnik šola-
nja, v katerem je postal štipen-
dist, višina štipendije v SIT, 
status vzdråHvalca štipendista, 
bivanje štipendiVWD�Y�þDsu šola-
nja. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�GHjavnosti poveza-
nih z izobraåHvanjem 

L 31.12. Podjetja in 
druge orga-
nizacije, Za-
vod RS za 
zaposlova-
nje, drugi za-
vodi, ki imajo 
štipendi-
ste16.01. 

20.04. 
2001 

v celoti 

          
 332 Statistika nadalj-

njega izobraæHva-
nja in usposablja-
nja 

       

SURS 332.01 StatiVWLþno poroþilo 
izvajalcev nadaljnje-
ga izobraåHvanja in 
usposabljanja 
ŠOL-NAD 

Podatki o izvajalcu nadaljnjega 
izobraåHvanja po statusu; o 
izo- braåHvalnih programih po 
podroþMLK��XGHleåHQcih po spo-
lu in starosti; o opremljenosti, 
prostorih, zaposlenih, dohodkih 
in izdatkih izvajalcev nadaljnje-
ga izobraåHvanja. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�QDdaljnjega izobra-
åHvanja in usposabljanja  

L Šolsko le-
to 

Ljudske uni-
verze, druge 
specializira-
ne organiza-
cije za izo-
braåHvanje 
odraslih, 
enote pri šo-
lah in podje-
tjih itd. 
02.10. 

17.02. 
2002 

Delno 

SURS 332.02 StatiVWLþno poroþLlo 
podjetij in organizacij 
o izobraåHvanju in 
usposabljanju zapo-
slenih ŠOL-ZAP 

Strukturni podatki o podjetju, 
politika izobr. in uspos. v po-
djetjih, plaþDQ�GHlovni cas za 
izobr. in usposabljanje: za no-
tranje, zunanje programe, po 
podroþMLK�L]Rbr. in uspos., gle-
de na izvajalce; podatki o ude-
leåHnih zaposlenih glede na 
starost, poklicne skupine, vrste 
izobraåHvanja in uspos. stroški 
podjetja oz. organizacije za 
izobraåHvanje in uspos., orga-
nizatorji in izvajalci izobraåHva-
nja. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�QDdaljnjega izobra-
åHvanja in usposabljanja 
zaposlenih 

L Koledar-
sko leto 

Podjetja, 
druge orga-
nizacije, za-
vodi 
14.09. 2001 

14.02. 
2002 

v celoti 
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 34 Kultura        
 341 Statistika kulture         
SURS 341.01 Letno poroþLlo za 

knjige in brošure  
TISK-1 

Knjige in brošure po avtorju, je-
ziku originala, UDK, zvrsti, za-
ORåniku, naklada. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

NUK 
15.04. 

 30.06. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.02 Letno poroþLlo za se-
rijske publikacije 
TISK-2 

Serijske publikacije po pogo-
stosti izhajanja, jeziku teksta, 
UDK, vrsti, zaORåniku, naklada. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

NUK 
15.04. 

 30.06. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.03 Letno poroþLlo za vi-
deo posnetke  
TISK-3 

Video kasete po vrsti, zaORåni-
ku, kopije. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

NUK 
15.04 

 30.06. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.04 Letno poroþLlo za 
]YRþne posnetke  
TISK-4 

=YRþne kasete, CD-ploãþH�SR�
vrsti, zaORåniku, naklada. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

NUK 
15.04. 

 30.06. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.05 Letno poroþLlo o gle-
dališki dejavnosti  
KU-GL 

GledaliãþD�LQ�VNXpine ter drugi 
producenti, izvedena dela, 
predstave, obiskovalci, gosto-
vanja, zaposleni. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Pretekla 
gledališka 
sezona 

GledaliãþD��
skupine, pro-
ducenti 
01.10. 

 20.01. 
2002 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.06 Letno poroþLlo filhar-
monije in poklicnih 
orkestrov  
KU-FO 

Orkestri po vrsti, koncerti, obi-
skovalci, gostovanja, zaposle-
ni. 

Spremljanje stanja na po-
droþMu kulture 

L Pretekla 
gledališka 
sezona 

Poklicni or-
kestri 
20.09. 

 20.11. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.07 Letno poroþLlo RTV 
organizacij 
KU-RTV 

Status RTV organizacij, radijski 
in TV-program po zvrsti, zapo-
sleni, finanþQD�VUHGstva; 
RTV-naURþniki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

RTV organi-
zacije in 
RTV Slove-
nija, 
20.04. 

 30.06. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.08 Letno poroþLlo o pro-
izvodnji in izvozu fil-
mov  
KINO-2 

Proizvedeni in izvoåHni filmi in 
videofilmi po teKQLþnih znaþLO-
nostih in vrsti, finanþQD�VUHG-
stva. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

Producenti 
filmov in vi-
deofilmov 
10.04. 

 10.08. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.09 Letno poroþLlo o 
uvozu in distribuciji 
filmov 
KINO-5 

UvoåHni in distribuirani filmi in 
videofilmi po dråDvi porekla, vr-
sti, številu komercialnih kopij, 
finanþQD�VUHGstva. 

Spremljanje stanja na po-
droþju kulture 

L Preteklo 
leto 

Distributerji 
filmov in vi-
deofilmov  
10.04. 

 10.08. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.10 Letno poroþLlo kine-
matografov KINO-1 

Oprema kinematografov, pred-
vajani filmi, predstave, obisko-
valci, zaposleni, prihodki, od-
hodki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

Kinemato-
grafi 
15.04. 

 15.08. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.11 PoroþLlo muzejev in 
muzejskih  
zbirk - vsako tretje 
leto od leta 2001 
KU-MZ 

Muzeji in muzejske zbirke po 
vrstah, predmeti po vrstah, raz-
stave, gostovanja, obiskovala-
ci, zaposleni, prihodki, odhodki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

3L Preteklo 
leto 

Muzeji in 
muzejske 
zbirke 
17.09. 

 17.02. 
2002 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.12 Letno poroþLlo o raz-
stavni dejavnosti ga-
lerij - razstaYLãþ� 
KU-GR 

Razstave po vrstah, gostova-
nja, obiskovalci, zaposleni. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Preteklo 
leto 

Galerije, raz-
staviãþD 
25.01. 

 20.05. 
2001 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.13 Letno poroþLlo kul-
turnih domov KU-DK  

Kulturni domovi po vrstah, kon-
gresna, izobraåHvalna in kultur-
na dejavnost, zaposleni. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

L Pretekla 
gledališka 
sezona 

Kulturni do-
movi, zavodi 
za kulturo in 
drugi organi-
zatorji kultu-
re,  
15.10. 

 15.02. 
2002 

Ni EU pred-
pisa 

SURS 341.14 PoroþLlo kulturnih 
društev - vsako peto 
leto od leta 2001 
KU-KUD 

Sekcije po vrVWDK��þODni, priredi-
tve, obiskovalci, gostovanja, 
prihodki, odhodki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�NXOture 

5L Pretekla 
gledališka 
sezona 

Kulturna 
društva 
20.10. 

20.03. 
2002 

Ni EU pred-
pisa 
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 35 Zdravstvo, varnost 
in varstvo potro-
šnikov 

       

 351 Javno zdravstvo         
IVZ 351.01 Statistika vzrokov 

smrti 
Starost, spol, regija, vzrok smr-
ti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike vzrokov 
smrti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.02 Statistika nalezljivih 
bolezni 

Prijavljene nalezljive bolezni, 
umrli zaradi nalezljivih bolezni 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike nalezljivih 
bolezni 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.03  Statistika zdravstve-
nega varVWYD�åHQVN 

Število obiskov, število dovolje-
nih splavov, število zahtevkov 
za prekinitev noVHþnosti, števi-
lo uporabnic hormonske kon-
tracepcije, število fetalnih smrti 

Premljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike zdrav-
stvenega varVWYD�åHQVN 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.04 Statistika zdravstve-
nega varstva pred-
šolskih otrok 

Število kurativnih obiskov, šte-
vilo preventivnih obiskov 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike zdrav-
stvenega varstva predšol-
skih otrok 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.05 Statistika zdravstve-
nega varstva šolskih 
otrok 

Število kurativnih obiskov, šte-
vilo preventivnih obiskov 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike zdrav-
stvenega varstva šolskih 
otrok 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.06  Statistika zdravstve-
nega varstva odra-
slih 

Število kurativnih obiskov, šte-
vilo preventivnih obiskov, števi-
lo napotitev k specialistu 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike zdrav-
stvenega varstva odraslih 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.07 Statistika ambulan-
tno specialiVWLþne 
dejavnosti 

Število obiskov v ambulantni 
specialiVWLþni dejavnosti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike ambulan-
tno specialiVWLþne dejav-
nosti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.08 Statistika zdravstve-
nega varstva delav-
cev 
 

Število primerov in dnevov bol-
niškega staleåD��LQdeks bolni-
škega staleåD��ãWHvilo poškodb 
pri delu 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike zdrav-
stvenega varstva delav-
cev 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.09 Statistika bolniãQLþ-
ne dejavnosti 

Število hospitalizacij zaradi bo-
lezni, število hospitalizacij po 
starostnih skupinah 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike bolniãQLþ-
ne dejavnosti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.10 Statistika lekarniške 
dejavnosti 

Število izdanih receptov po 
skupina ATC klasifikacije, šte-
vilo izdanih receptov po staro-
stnih skupinah 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike lekarni-
ške dejavnosti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.11 Statistika izvajalcev 
zdravstvene dejav-
nosti 

Javni zdravstveni zavodi po 
strokah, javne bolnišnice po 
oddelkih in obstojeþH�SRstelje, 
število zasebnih izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti, vsi za-
posleni po izobrazbi, zdravniki 
in zobozdravniki specialisti in 
specializanti po vrsti speciali-
zacije 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.12 Statistika lekarniške 
dejavnosti 

Število izdanih receptov po 
skupina ATC klasifikacije 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike lekarni-
ške dejavnosti 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.13 Statistika cepljenja DeOHå�FHpljenih v Sloveniji, 
DTP3, Polio3, OMR, Hib3 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike cepljenja 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 
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 IVZ  351.14 Statistika mikrobiolo-
ško in fizikalno ke-
mijske kakovosti pit-
ne vode 

Število odvzetih vzorcev za mi-
krobiološke in fizikalno kemij-
ske preiskave, število neus-
treznih vzorcev v sklopu rednih 
in obþDsnih preiskav, število 
oskrbovanih prebivalcev s pit-
no vodo, število ogroåHnih pre-
bivalcev zaradi preskrbe z ne-
ustrezno pitno vodo 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike kakovosti 
pitne vode 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.15 Statistika preskrbe 
prebivalstva s pitno 
vodo 

Število objektov za preskrbo s 
pitno vodo, tip objekta, uprav-
ljalec objekta, vrsta in kakovost 
surove vode, podatki o klorira-
nju in kondicioniranju 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike preskrbe 
prebivalstva s pitno vodo 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 IVZ  351.16 Statistika ustreznosti 
åLvil 

Število odvzetih vzorcev za mi-
krobiološke in kemijske prei-
skave, število ustreznih vzor-
cev glede parametrov zdrav-
stvene ustreznosti 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDtistike ustrezno-
VWL�åLvil 

L 31.12. Inštitut za 
varovanje 
zdravja RS 

15.4. V celoti 

 ZZZS 351.17 Polletno in letno po-
roþLlo o zavarovanih 
osebah obveznega 
zdravstvenega zava-
rovanja 

Stanje in povSUHþno število za-
varovanih oseb obveznega 
zdravstvenega zavarovanja po 
skupinah zavarovalnih podlag 
(delavci; osebe, ki v RS samo-
stojno opravljajo gospodarsko 
ali drugo dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; kmetje, upokojen-
ci, upraviþHQci iz proraþXna, 
druåLQVNL�þODni, ostali). 

Spremljanje stanja zava-
rovanih oseb obveznega 
zdravstvenega zavarova-
nja 

Pl, L 30.06. 
31.12 

ZZZS 25.08. 
31.03. 
 

 

  SURS  351.18 Polletno in letno po-
roþLlo o zavarovan-
cih prostovoljnega 
zdravstvenega zava-
rovanja za razliko do 
polne vrednosti 
zdravstvene storitve 

Stanje in število zavarovancev 
prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja za razliko do pol-
ne vrednosti zdravstvenih stori-
tev 

Spremljanje gibanja zava-
rovanih oseb 

Pl, L 30.06. 
31.12. 

Zavarovalne 
organizacije 

25.08. 
31.03. 

 

 ZZZS  351.19 Zbirno polletno in 
letno poroþLlo o pri-
hodkih in odhodkih 
ZZZS glede obvez-
nega zdravstvenega 
zavarovanja 

Prihodki, odhodki po vrstah 
(zdravstvene storitve, zdravila, 
ortopedski in drugi teKQLþni pri-
poPRþki, denarne pravice za-
varovanih oseb itd.) 

Spremljanje prihodkov in 
odhodkov Zavoda 

Pl, L 30.06. 
31.12. 

ZZZS 31.08. 
31.03. 

 

 SURS  351.20 Letno poroþLlo - pro-
stovoljno zdravstve-
no zavarovanje za 
razliko do polne vre-
dnosti storitev 

Stanje vplaþLO�SUHmij za prosto-
voljno zdravstveno zavarova-
nje za razliko do polne vredno-
sti zdravstvenih storitev - in od-
hodki za ta namen 

Spremljanje stanja sred-
stev - vplaþLO�SUHmij in 
proraþXna storitev 

L 31.12. Zavarovalne 
organizacije  

31.03.  
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352 Zdravstvo in var-
nost pri delu 

       

IVZ  352.01 Statistika zaþDsne 
odsotnosti z dela za-
radi bolezni, po-
škodb, nege, sprem-
stva in drugih vzro-
kov 
 

Oznaka uporabnika, starost, 
spol, invalidnost, registrska 
številka zavezanca, gospodar-
ska dejavnost, razlog odsotno-
sti, diagnoza, dolåLna trajanja 
odsotnosti 

Spremljanje in analizira-
nje vzrokov zaþDsne od-
sotnosti z dela. Predlaga-
nje ukrepov. 

P,L 30.06. 
31.12 

ZZ, ZZV do 
14 v mesecu 
za pretekli 
mesec 

31.03. 
15.05. 
1.09. 

V celoti 

IVZ  352.02 Statistika poklicnih 
bolezni, suma o po-
klicnih boleznih in 
bolezni v zvezi z de-
lom 
 
 

Podatki o delavcu, podjetju, 
gospodarski dejavnosti, prijav-
ljenih poklicnih boleznih, sumih 
na poklicne bolezni, vzroku, 
delovnem mestu in posledicah 
za zdravje delavca 

Spremljanje poklicnih bo-
lezni in suma na poklicno 
bolezen 

L 31.12 Vsi javni 
zdravstveni 
zavodi ter 
druge prav-
ne in fi]Lþne 
osebe, kate-
rih zdrav-
stvena de-
javnost ob-
sega medici-
no dela, 
sprotno; 
Poklicne bo-
lezni; zdrav-
niki, ki po-
klicno bole-
zen verifici-
rajo 

31.03. V celoti 

ZZZS 352.03 Polletno in letno po-
roþLlo o zaþDsnih za-
dråDnostih od dela, 
glede katerih je iz-
plaþHvalec nadome-
stila ZZZS 

Primneri in dnevi zaþDsne za-
dråDnosti od dela po posamez-
nih vzrokih (bolezen, poškod-
ba, nega, spremstvo, izolacija, 
drugo). 

Spremljanje zaþDsne za-
dråDnosti od dela zaradi 
zdravstvenih razlogov, ki 
bremenijo sredstva ZZZS 

Pl, L 30. 06. 
31.12. 

ZZZS 25.08. 
31.03. 

 

          
 353 Varstvo potrošni-

kov 
       

          
 36 åLYljenjska raven        
 361 Poraba v gospo-

dinjstvih 
       

SURS 361.01 Anketa o porabi v 
gospodinjstvih 
APG 

Osnovni podatNL�R�þODnih go-
spodinjstva (EMŠO, ime in prii-
mek, razmerje do nosilca go-
spodinjstva, spol, datum roj-
stva, zakonski stan, šolska izo-
brazba, poklic, dejavnost, de-
lovna aktivnost). 
Višina razpoloåOMLvih sredstev 
po virih (denarna sredstva ter 
vrednost lastne proizvodnje, 
porabljene v gospodinjstvu - 
vrednost naturalne porabe). Vi-
šina porabljenih sredstev po 
namenu porabe oziroma potro-
šni in drugi izdatki gospodinj-
stev. KoliþLne porabljenih izdel-
kov osebne porabe (kupljene 
koliþLne in koliþLne iz lastne 
proizvodnje). Vrsta in opremlje-
nost stanovanja, druga stano-
vanja gospodinjstev. Preskrb-
ljenost s trajnejšimi potrošnimi 
dobrinami, finanþQL�SRloåDM�JR-
spodinjstva.  

IzraþXQ�UDYni in strukture 
porabljenih sredstev go-
spodinjstev potrebne za 
izraþXQ�RVHbne porabe 
prebivalstva, ponderjev 
za raþXnanje indeksa cen 
åLYljenjskih potrebãþLQ�LQ�
drugih pokazateOMHY�åLY-
ljenjske ravni. Distribucija 
dohodka gospodinjstev, 
analiza revãþLne. 

vse leto- 
kontinuira-
na 

zadnjih 12 
mesecev 

sluþDMno iz-
brana go-
spodinjstva 

julij 2001 V celoti 
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 362 PoraED�ÿDsa        
SURS 362.01 Anketa o poraEL�þD-

sa 
$3ý 

Osnovni podatNL�R�þODnih go-
spodinjstva (EMŠO, ime in prii-
mek, razmerMD�PHG�þODni go-
spodinjstva, spol, datum roj-
stva, šolska izobrazba, zakon-
ski stan, poklic, dejavnost, de-
lovna aktivnost. PoraED�þDsa, 
prostovoljno delo, stanovanjski 
pogoji, trajne potrošne dobrine, 
varstvo otrok, dohodek, teleko-
munikacijska opremljenost, 
þODQstvo v razOLþnih organizaci-
jah in društvih, prejeta in dana 
poPRþ��]GUDvje, gojenje rastlin 
in reMD�åLvali, gradnja in popra-
vila hiše/stanovanja 

Z anketo bodo zagotovlje-
ni podatki o strukturi pora-
EH�þDsa oseb (po spolu, 
starosti in drugih social-
no-ekonomskih znaþLOno-
stih) in druåLQ�R]��JRspo-
dinjstev. Anketa omogoþD�
vrsto analiz na podroþMX�
ocenjevanja neWUånega in 
neplaþDnega dela, razvo-
ju socialnih raþXnov, na 
podroþMX�GHla in zaposlo-
vanja, oblik prostovoljne-
ga dela, delitve dela med 
moškimL�LQ�åHQskami, ak-
tivnosti brezposelnih, mla-
dine, starejših, gibanja in 
lokacije ljudi ob posamez-
nih urah oziroma dnevih, 
transporta, nakupnih na-
vad ipd. 

na 7-10 
let 

2000/ 
2001 

sluþDMno iz-
brana go-
spodinjstva 

junij 2001 v celoti 

          
 363 Dohodek, reväÿLna 

in socialna izklju-
ÿHnost 

       

SURS 363.01 Prag revãþLne 
 
 

Analiza revãþLne v Sloveniji s 
pomoþMR�GRloþLtve razOLþnih 
pragov revãþLne glede na raz-
OLþne teoreWLþne pristope��SUL�þH-
mer mora biti poudarek na sta-
tiVWLþnem objektivnem merjenju 
in ne na doloþDnju absolutnega 
praga revãþLne. 

Namen analize je doloþLti 
prag revãþLne in deOHå�JR-
spodinjVWHY��NL�åLvi pod ta-
ko izraþXnanim pragom 
ter ugotoviti, katere kate-
gorije gospodinjstev so v 
relativno slabšem poloåD-
ju glede na vsa gospo-
dinjstva in tako tudi bolj 
ranljiva glede revãþLne. 
Subjektivno mnenje in ne-
kateri drugi nedenarni in-
dikatorji revãþLne. 

letna leto 
(1997-
1999) 

sluþDMno iz-
brana go-
spodinjstva, 
administra-
tivni viri 
(DURS, Mi-
nistrstvo za 
dleo, druåLno 
in socialne 
zadeve, cen-
tri za social-
no delo, 
ZPIZ) 

julij 2001 v celoti 

SURS 363.02 Dohodek gospodinj-
stev 
APG-DOH 

Osnovni podatNL�R�þODnih go-
spodinjstva (EMŠO, ime in prii-
mek, razmerje do nosilca go-
spodinjstva, spol, datum roj-
stva, šolska izobrazba, zakon-
ski stan, poklic, dejavnost, de-
lovna aktivnost), prejemNL�þOD-
nov gospodinjstva iz razOLþnih 
virov (obdavþOMLvi viri iz doho-
dnine, socialni prejemki). 

Ugotavljanje porazdelitve 
dohodka med gospodinj-
stva, glavnih virov dohod-
ka, analize revãþLne in 
druge socialno ekonom-
ske analize. 

letna leto 
(1997-
1999) 

sluþDMno iz-
brana go-
spodinjstva, 
administra-
tivni viri 
(DURS, Mi-
nistrstvo za 
delo, druåLno 
in socialne 
zadeve, cen-
tri za social-
no delo, 
ZPIZ, Inštitut 
za socialno 
varstvo) 

julij 2001 v celoti 
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SURS 363.03 Anketa o mnenju po-
trošnikov 
AMP 

 Harmonizirana evropska anke-
ta potrošnikov, na podlagi kate-
re se zbirajo kvalitativni podatki 
o mišljenju (vrednotenju) potro-
šnika o njegovi in nacionalni 
ekonomski situaciji, finanþQHP�
poloåDju, gibanju cen in brez-
poselnosti, varþHvanju, veþMLK�
nakupih in prenovah stanova-
nja.  

Anketni podatki so eden 
od pomembnih virov za 
kratkoURþne ekonomske 
indikatorje. 
Iz ankete se izraþXnavajo 
kazalec zaupanja potro-
šnikov, kazalec gospodar-
ske klime in ravnoteåMD�]D�
posamezne sklope vpra-
šanj. 
Podatki so osnova za 
ugotavljanje tendenc s 
strani potrošnikov na raz-
OLþnih podroþMLK��NL�MLK�]D-
jemajo vprašanja v anketi. 
SluåLjo tudi kot osnova za 
primerjavo kvalitativnih in 
kvantitativnih kazalcev. 

meVHþna tekoþL�PH-
sec 

sluþajno iz-
brana go-
spodinjstva, 
od 1. do 10. 
v mesecu 

18. v me-
secu 

v celoti 

          
 37 Socialna varnost        
 371 Statistika prihod-

kov in odhodkov 
programov social-
ne varnosti: celotni 
sistem 

       

SURS 371.01 Statistika prihodkov 
in odhodkov progra-
mov socialne varno-
sti 

Podatki o prihodkih in odhodkih 
programov za socialno varnost, 
prikazani v skladu z metodolo-
gijo ESSPROS (European 
System of Integrated Social 
protection Statistics) 

Prikaz izdatkov namenje-
nih socialni varnosti v Slo-
veniji in virov financiranja 
le-teh  

L za prete-
klo leto 

ZPIZ, 
MDDSZ, 
ZRSZ, ZZZS 
do 30.06. 
2001 

november 
2001 

v celoti 

ZPIZ 371.02 Polletno poroþLlo o 
zavarovancih pokoj-
ninskega in in inva-
lidskega zavarova-
nja 
(ZA-l in - ZA-la) 
�L]�GUXåE�LQ�]D-
seb.sektorja 

Stanje in povSUHþno število za-
varovancev po spolu, dejavno-
stih in vrsti zavarovanja 

Analiza stanja PIZ PL Preteklo 
polletje 
oz. leto 

ZPIZ lO.9. 3l.3.  

ZPIZ 371.03 PoroþLlo o zavaro-
vancih pokojninske-
ga in invalidskega 
zavarovanja (ZA-2)  
za vsako tretje leto 
od 1993 dalje 

Stanje zavarovancev po spolu, 
starosti, vrsti zavarovanja, po-
kojninski dobi, udeleåEL�Y�129��
dajavnostih, plaþDK�LQ�]Dvaro-
valni dobi s poveþDnjem 

Spremljan je gibanja 3 L Stanje po 
preteku3 
let 

ZPIZ 3l.l2.  

ZPIZ 371.04 Polletno poroþLlo o 
XåLvalcih pravic iz 
pokojninskega in in-
validskega zava ro-
vanja (ZA-3) 

Stanje in gibaQMH�XåLvalcev pra-
vic iz naslova zavarovanja po 
vrstah pravic in skupno število 
izplaþLO 

Spremljanje gibaQMD�XåL-
valcev 

PL Preteklo 
polletje 
oz. leto 

ZPIZ 10.2. 
10.8. 

 

ZPIZ 371.05 Letno poroþLlo o us-
klajevanju po kojnin 
z gibanjem nominal-
QLK�SODþ 
(ZA-4) 

8åLvalci pokojnin po vrstah po-
kojnin, spolu, pokojninski dobi 
in višini pokojnine 

Spremljan je usklajevanja 
pokoj nin 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3O.6.  
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ZPIZ 371.06 PoroþLOR�R�XåLvalcih 
pravic iz  
pokojninskega in in 
validskega zavaro 
vanja  
(ZA-5)  
vsako tretje leto od 
1993 dalje 

8åLvalci starostne in invalidske 
pokojnine po spolu, starosti, le-
tu uveljavitve pravice do pokoj-
nine, dopolnjeni pokojninski 
dobi, višini pokojnine (po inter-
valih);  
XåLvalci druåLQske pokojnine po 
vrVWDK�XåLvalcev (vdov-a –ec, 
otroci, drugi druåLQVNL�þODni), vr-
stah nosilcev pravice (po zava-
rovancu ali po upokojencu), vi-
šini pokojnine (po intervalih); 
upraviþHQci do invalidnin po vr-
stah (samostojna, skupaj s po-
kojnino), vzroku in stopnji tele-
sne okvare; 
upraviþHQci do dodatka za po-
PRþ�LQ�SRVtreåER�SR� 
vrstah (samostojni, skupaj s 
pokojnino), višini (ekstra, višji, 
niåML�� 

Analiza stanja po obdobju 
upokojit ve in dru gih obe-
leåMLK 

3 L Stanje po 
pre teku 
3.let 

ZPIZ 3O.6.  

ZPIZ 371.07 Letno poroþLOR�R�XåL-
valcih pokojnin, ki so 
pravico do pokojnine 
prYLþ�XYHljavili (ZA-6) 

8åLvalci starostne in invalidske 
pokojnine po spolu, starosti, 
dopolnjeni pokojninski dobi, vi-
šini pokojnine (v intervalih); 
pri invalidskih pokojninah še po 
dejavnostih in vzroku invalidno-
sti;  
pri druåLQskih pokojninah po vr-
VWDK�XåLvalcev (vdov-a –ec, 
otroci, drugi druåLQVNL�þODni), vr-
stah nosilcev pravice (po zava-
rovancu ali po upokojencu), po 
višini pokojnine (v intervalih).  

Spremljan je stanja pri 
novih upokojitvah 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3O.6.  

ZPIZ 371.08 Letno poroþLlo R�XåL-
valcih  
pokojnin, ki jim je 
prenehala pravica 
do pokojnine 
(ZA-7) 

8åLvalci starostnih in invalid-
skih pokojnin po spolu, višini 
pokojnin (v intervalih), trajanju 
XåLvanja pokojnine (v letih), 
starosti ob prenehanju pravice, 
dopolnjeni pokojninski dobi ob 
uveljavitvi pravice. 

SpremOMDQ�MH�þDVD�XåLva-
nja pokojnine 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3O.4.  

ZPIZ 371.09 Letno poroþLlo o de-
lovnih  
invalidih  
(ZA-8) 

Delovni invalidi s preostalo de-
lovQR�]PRånostjo po vrsti pra-
vic, vzroku invalidnosti, spolu, 
stopnji strokovne izobrazbe, 
starostnih skupinah itd 

Analiza stanja invalidnosti L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3l.5.  

ZPIZ 371.10 Letno poroþLlo o vlo-
åHnih zahtevkih za 
uveljavljanje pravic 
zavarovancev  
(ZA-9) 

Reševanje zahtevkov zavaro-
vancev po posameznih vrstah 
pravic iz pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja 

Spremlajnje reševanja za-
htevkov 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3l.3.  

ZPIZ 371.11 Izkaz prihodkov in 
odhodkov Zavoda za 
pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje 
Slovenije  
(ZA-lO) 

Prihodki in odhodki po enotni 
klasifikaciji prihodkov in odhod-
kov 

Spremljanje prihodkov in 
ododhodkov zavoda 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3l.3.  

ZPIZ 371.12 Bilanca stanja Zavo-
da za pokojninsko in 
invalidsko zavarova-
nje 
 (ZA-11) 

Stanje sredstev in obveznosti 
do virov sredstev  

Spremljanje stanja sred-
stev in obveznosti do vi-
rov sredstev zavoda 

L Preteklo 
leto 

ZPIZ 3l.3.  
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 372 Statistika prihod-
kov in odhodkov 
programov social-
ne varnosti: moduli 

       

          
  37991 Statistika druæLQ-

skih prejemkov in 
varstva materin-
stva (nacionalni in-
teres) 

       

SURS 37991.01 Otroški dodatek 
DP 01 

Število upraviþHQcev in otrok, 
status upraviþHQcev in otrok. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�GUXåLQskih prejem-
kov 

L  
31.12.200
0  

Ministrstvo 
za delo, dru-
åLno in soci-
alne zadeve 
 28.2. 

15.4. 
2001 

 

SURS 37991.02 Denarna nadomesti-
OD�]D�þDV�SRrodni-
škega dopusta 
DP NDP 

Število upraviþHQcev, spol, sta-
tus, podaljšanje porodniškega 
dopusta, naþLQ�NRriãþHnja. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�GUXåLQskih prejem-
kov 

L  
31.12.200
0 

Ministrstvo 
za delo, dru-
åLno in soci-
alne zadeve 
 28.2. 

15.4. 
2001 

 

SURS 37991.03 Starševski dodatek  
DP SD 

Število upraviþHQcev, spol, sta-
tus upraviþHQcev, izplaþDna 
sredstva 

Spremljanja stanja na po-
droþMX�GUXåLQskih prejem-
kov 

L  
31.12.200
0 

Ministrstvo 
za delo, dru-
åLno in soci-
alne zadeve 
 28.2. 

15.4. 
2001 

 

SURS 37991.04 PoPRþ�]D�RSUHmo 
novorojenca  
DP PON 

Število upraviþHQcev, oblike 
pomoþL��GHnar, paket) 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�YDUstva materin-
stva  

L  
31.12.200
0 

Ministrstvo 
za delo, dru-
åLno in soci-
alne zadeve 
 28.2. 

  

SURS 37991.05 Dodatek za nego 
otroka 

Število druåLQ��ãWHvilo otrok, iz-
plaþDna sredstva, višina dodat-
ka 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�GUXåLQskega var-
stva 

L 31.12.200
0 

MDDS/ 
28.02. 

15.04. 
2001 

 

          
  37992 Statistika socialne-

ga varstva (nacio-
nalni interes) 

       

SURS 37992.01 Uporabniki socialno-
varstvenih storitev in 
denarnih dajatev 
centrov za socialno 
delo 
SOC-1 

Otroci, mladostniki I odrasli 
uporabniki storitev in dajatev 
preko centrov za socialno delo 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VRcialnega varstva 

L  
31.12.200
0 

Centri za so-
cialno delo in 
drugi izvajal-
ci SV30.1. 

30.3. 
2001 

 

SURS 37992.02 StatiVWLþno poroþLlo 
socialnovarstvenih 
zavodov za varstvo 
in usposabljanje 
otrok in mladostni-
kov z motnjami v 
razvoju 
SOC-30 

 Otroci in mladostniki po vrsti 
prizadetosti, sarosti in spolu, 
druåLQskih razmerah, zaposle-
no osebje. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VRcialnega varstva 
otrok in mladostnikov 

L  
31.12.200
0 

Zavodi za 
usposablja-
nje otrok in 
mladostnikov 
z motnjo v 
razvoju 
31.1. 

28.3. 
2001 

 

SURS 37992.03 Zavodi za poklicno 
rehabilitacijo invali-
dov in podjetja za 
zaposlovanje invali-
dov  
SOC-40 

Oskrbovanci po invalidnosti in 
pravnem razmerju, proizvodnih 
programih in storitvah, plaþLlu 
rehabilitacije in bivanju, zapo-
slenosti po usposobitvi, invalidi 
in zaposleni po izobrazbi in po 
drugih ustreznih znakih. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�UHhabilitacije in za-
poslovanja invalidov 

L  
31.12.200
0 

Zavodi za 
poklicno re-
habilitacijo in 
podjetja za 
zaposlovanje 
invalidov, 
20.01. 

22.03. 
2001 

 

SURS 37992.04 Domovi za stare 
SOC-52 

Vrste domov, varovanci po sta-
rosti, zdravstvenem stanju, raz-
logih, zaradi katerih so bili 
sprejeti v zavod, vzdråHvanju in 
drugih ustreznih znakih, zapo-
slene osebe 

Spremlanje stanja na po-
droþMX�VRcialnega varstva 

L  
31.12.200
0 

Domovi za 
starejše 

15.4. 
2001 
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SURS 37992.05 Posebni socialnovar-
stveni zavodi 
SOC-54 

Varovanci po starosti, zdrav-
stvenem stanju, tretmanu in 
pomembnih znakih, zaposlene 
osebe 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�YDUstva posebnih 
kategorij oskrbovancev 

L  
31.12.200
0 

Posebni so-
cialnovar-
stveni zavo-
di20.1 

 15.4. 
2001 

 

SURS 37992.06 Varstveno delovni 
centri oziroma enote 
varstveno delovnih 
centrov v sestavi 
drugih zavodov 
SOC-56 

Varovanci po starosti, stopnji 
prizadetosti, tretmanu in po-
membnih znakih, zaposlene 
osebe 

Spremljanje posebne ka-
tegorije odraslih oseb z 
motnjami v razvoju, vklju-
þHnih v institucio- nalno 
varstvo 

L  
31.12.200
0 

Delovnovar-
stveni centri 
in enote20.1. 

 15.4. 
2001 

 

          
 38 Druge socialne sta-

tistike 
       

 381 Statistika stano-
vanj 

       

SURS 381.01 Bilanca stanovanj-
skega sklada 
 
GRADB-BSS 
 

Število in velikost stanovanj, 
opremljenost z napeljavami za 
centralno kurjavo, vodovod in 
elekWULþni tok, opremljenost s 
kopalnicami. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�VWDnovanjskega 
standarda 

L 31.12. Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS 

20.02.  

SURS 381.03 PoroþLlo o dovoljenju 
za rušitev ali spre-
membi namembnosti 
stanovanja 
GRADB-04 

Lokacija stavbe, vzrok rušitve, 
število in površina stanovanj po 
vrsti, opremljenosti z napelja-
vami in poPRånimi prostori idr. 

Bilanca stanovanjskega 
sklada 

M  Pretekli 
mesec 

Pristojni 
upravni or-
gani, ki vodi-
jo dokumen-
tacijo o ruše-
nju 
15. v mese-
cu 

03.05. V celoti. 

          
 382 Statistika kriminali-

tete 
       

SURS 382.01 Polnoletne osebe, 
zoper katere je po-
stopek po kazenski 
ovadbi in predhodni 
postopek konþDQ� 
SK-1 

Podatki o storilcu (spol, leto 
rojstva), kaznivem dejanju, po-
stopku, vrVWL�RGORþbe trajanju 
postopka. Za neznane storilce 
podatke o kaznivem dejanju in 
postopku. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna dr-
åDYna toåLO-
stva 
1.3 v letu 

 31.05. 
2001 

 

SURS 382.02 ObtoåHne polnoletne 
osebe, zoper katere 
je kazenski postopek 
pravnoPRþno kon-
þDQ� 
SK-2 

Podatki o storilcu (spol, leto 
rojstva, obþLna stalnega bivali-
ãþD��L]Rbrazba), kaznivem de-
janju , soGQL�RGORþbi, izreþHnih 
sankcijah, trajanju postopka, 
drugi podatki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna so-
diãþD 
05. v mese-
cu 

 31.05. 
2001 

 

SURS 382.03 Mladoletne osebe, 
zoper katere je po-
stopek po kazenski 
ovadbi in pripravljal-
ni postopek konþDQ 
SK-3 

Podatki o storilcu (spol, leto 
rojstva), kaznivem dejanju, po-
stopku, vrVWL�RGORþbe, trajanju 
postopka. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna dr-
åDYna toåLO-
stva 
1.3. v letu 

 31.05. 
2001 

 

SURS 382.04 Mladoletne osebe, 
zoper katere je ka-
zenski postopek 
pred senatom prav-
noPRþno konþDQ� 
SK-4 

Podatki o storilcu (spol, leto 
rojstva, obþLna, stalnega bivali-
ãþD��L]Rbrazba), kaznivem de-
janju, soGQL�RGORþbi, izreþHnih 
sankcijah, trajanju postopka, 
drugi podatki. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna so-
diãþD 
05. v mese-
cu 

31.05. 
2001 

 

SURS 382.05 Pravne osebe, zoper 
katere je postopek 
po kazenski ovadbi 
in prehodni postopek 
konþDQ 
SK-5 
 
 

Podatki o pravni osebi (dejav-
nost, oblika lastnine), kaznivem 
dejanju, postopNX��RGORþbi, tra-
janju postopka. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna dr-
åDYna toåLO-
stva 
05. v mese-
cu 

31.05. 
2001 

 

SURS 382.06 ObtoåHne pravne 
osebe, zoper katere 
je kazenski postopek 
pravnoPRþno kon-
þDQ 
SK-6 

Podatki o pravni osebi (dejav-
nost, oblika lastnine), kaznivem 
dejanju, postopku, soGQL�RGORþ-
bi, izreþHnih sankcijah, trajanju 
postopka. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�ND]nivih dejanj 

L Preteklo 
leto 

Pristojna so-
diãþD 
05. v mese-
cu 

31.05. 
2001 
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SURS 382.07 AnkeWD�R�åUtvah kri-
minala 

Podatki o anketirancu, o izkuš-
njah anketiranca s kriminaliteto 
po tipu kriminalnih dogodkov, 
dodatnih znaþLOnostih kriminal-
nihdogodkov (kraj storitve, sto-
rilec, resnost dogodka, nudena 
poPRþ���R�SULjavljanju kriminal-
nih dogodkov policiji, o zado-
voljstvu z delom policije, o ob-
þXWku varnosti, o varnostnih 
ukrepih zoper kriminaliteto, o 
kaznovalni naravnanosti anke-
tirancev 

Ugotavljanje obsega raz-
širjenosti in strukture kri-
minalnega oškodovanja v 
Sloveniji z vidiND�åUtev 

4 L Zadnjih 5 
let in po-
drobneje 
preteklo 
leto 

Anketirane 
osebe, stare 
���OHW�LQ�YHþ��
01.02. do 
28.02. 

30.06. 
2001 

 

          
 383 Povezovanje anket 

o gospodinjstvih in 
registrov 

       

          
 38991 Statistika volitev in 

samoprispevkov 
(nacionalni interes) 

       

SURS 38991.01 Samoprispevki SA ŠteviOR��þDsovno obdobje, vrste 
objektov in obmoþMH��]D�NDtere-
ga so razpisani 

Spremljanje gibanja sa-
moprispevkov 

L Preteklo 
leto 

ObþLne 
31.01. 

18.04.  

          
 III GOSPODARSKE 

STATISTIKE 
       

 III.1 MAKROEKONOM-
SKE STATISTIKE 

       

 40 Letni gospodarski 
raÿXni 

       

 401 Evropski sistem ra-
ÿXnov (ESA) 

       

          
 402 Nacionalni raÿXni: 

agregati 
       

SURS 402.01 Sestava BDP po 
proizvodni, potrošni 
metodi v tekoþLK�LQ�
stalnih cenah 

Proizvodna in dodana vrednost ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L Preteklo 
leto 

APP, MF, 
BS, DURS, 

april 
2001/sep-
tember 
2001 

Delno 

SURS 402.02 ObraþXQ�SURizvodnje 
in dodane vrednosti 
sektorja gospodinj-
stev (individualnih 
kmetij) 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura  

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L Preteklo 
leto 

Dokumenta-
cija SURS, 
DURS, 
MKGP, 
Sklad kmetij-
skih zemOMLãþ�
RS 

april 2001 
/septem-
ber 2001 

Delno 

SURS 402.03 ObraþXQ�SURizvodnje 
in dodane vrednosti 
sektorja gospodinj-
stev (nekmetijski 
del) 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

DURS, 
ZZZS, doku-
metacija 
SURS 

april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.04 ObraþXQ�SURizvodnje 
stanovanjskih stori-
tev 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L Preteklo 
leto 

SURS, Mini-
strstvo za 
okolje in pro-
stor 

marec 
2001 

 

SURS 402.05 ObraþXQ�SRtrošnje 
neprofitnih institucij 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

APP, MF marec 
2001 

 

SURS 402.06 ObraþXQ�SURizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za nefinan-
þQL�VHNtor 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

APP, MF, 
DURS  

april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.07 ObraþXQ�SURizvodje 
(output) in dodane 
vrednosti za kreditne 
institucije  

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije finanþQHmu 
sektorju 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L Preteklo 
leto 

BS april 2001 
/septem-
ber 2001 
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SURS 402.08 ObraþXQ�SURizvodje 
(output) in dodane 
vrednosti za zavaro-
valnice 

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije finanþQHmu 
sektorju 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L Preteklo 
leto 

AZZ, SURS april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.09 ObraþXQ�SURizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za sektor 
dråDva 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

APP, MF april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.10 ObraþXQ�SURizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za nepro-
fitne institucije 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

APP, MF april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.11 RaþXQ�%'3�SR�SUR-
izvodni in potrošni 
metodi v stalnih ce-
nah 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L 1999, 
ocena za 
2000 

APP, DURS, 
SURS, BS 

april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.12 ObraþXQ�NRQþQH�SR-
trošnje gospodinj-
stev 

KonþQD�SRtrošnja gospodinj-
stev glede na namen (COI-
COP) ter glede na trajnost do-
brin na domaþHP�WUgu in pre-
hod agregata na nacionalni 
koncept 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

L Preteklo 
leto 

APP, MF, 
DURS  

marec 
2001 

 

SURS 402.13 ObraþXQ�SRtrošnje 
dråDve 

Izdatki za individualno ter ko-
lektivno potrošnjo dråDve 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

L Preteklo 
leto 

APP, MF april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.14 ObraþXQ�SRtrošnje 
neprofitnih institucij 

Izdatki institucij neprofitnih sto-
ritev gospodinjstev 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

L Preteklo 
leto 

APP, DURS april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.15 ObraþXQ�EUXto inve-
sticij 

IzplaþLla za investicije po virih 
financiranja; ustvarjene proiz-
vodnje in neproizvodnje inve-
sticije v nova in rabljena osnov-
na sredstva po teKQLþni struktu-
ri, znaþDju graditve in namenu; 
aktivirane, neaktivirane investi-
cije in investicije v teku po na-
menu 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

L Preteklo 
leto 

APP 28.10.  

SURS 402.16 ObraþXQ�VSUHmemb 
zalog 

Spremembe v zalogah so 
obraþXnane za nedokonþDno 
proizvodnjo, dokonþDne proiz-
vode, zaloge trgovskega blaga 
ter zaloge surovin 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

L Preteklo 
leto 

SURS, BS april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.17 ObraþXQ�UDþXna tuji-
ne 

RaþXni zunanjih transakcij in 
zunanjih sredstev ter obvezno-
sti 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

L Preteklo 
leto 

 april 2001 
/septem-
ber 2001 

 

SURS 402.18 Zaposlenost po ESA Struktura zposlenosti po dejav-
nostih 

Zaposlenost L Preteklo 
leto 

 april 
2001/sep-
tember 
2001 

 

APP 402.19 MeVHþno poroþLlo o 
prejemkih na raþXne 
in o izdatkih z raþX-
nov 

MeVHþno poroþLlo o prejemkih 
na raþXne in o izdatkih z raþX-
nov 

Spremljanje namenov pla-
þLO�QD�QDlogih plaþLOnega 
prometa 

M Od 1.1. do 
zadnjega 
dne v us-
treznem 
mesecu 
tekoþHga 
leta (ku-
mulativa) 

Izvajalci pla-
þLOnega pro-
meta; za 
pretekli me-
sec Agencija 
2. delovni 
dan v mese-
cu, banke in 
hranilnice 4. 
delovni dan, 
Banka Slo-
venije 5. de-
lovni dan 

Do 10. v 
mesecu  
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APP 402.20 MeVHþno poroþLlo o 
pravnih osebah z 
neporavnanimi ob-
veznostmi  

Podatki o pravnih osebah z ne-
poravnanimi obveznostmi ne-
prekinjeno nad 5 dni, evidenti-
rani pri izvajalcih plaþLOnega 
prometa (po regijah, obþLna, 
dejavnostih) 

Spremljanje likvidnostnih 
teåDY�JRspodarskih 
GUXåE��]Dvodov in drugih 
pravnih oseb 

M Od 1. do 
zadnjega 
dne v po-
samez-
nem me-
secu teko-
þHga leta  

Izvajalci pla-
þLOnega pro-
meta 

Do 10. v 
mesecu  

 

APP 402.21 MeVHþno poroþLlo o 
neporavnanih davkih 
in prispevkih pravnih 
oseb  

Podatki o neporavnanih dav-
kih, prispevkih in drugih zakon-
skih obveznosti pravnih oseb 
(po dejavnostih) 

Spremljanje neporavnanih 
obveznosti pravnih oseb 
iz naslova plaþLO�MDYnih 
prihodkov ZPIZ, ZZZS itd. 

M Od 1.do 
zadnjega 
dne v po-
samez-
nem me-
secu teko-
þHga leta  

Izvajalci pla-
þLOnega pro-
meta 

Do 10. V 
mesecu  

 

APP 402.22 Letni raþXnovodski 
izkazi gospodarskih 
GUXåE��JRspodarskih 
javnih sluåE��]Ddrug 
in vseh drugih, ki vo-
dijo raþXnovodske 
evidence po Zakonu 
o gospodarskih dru-
åEDK��ELlanca stanja 
in bilanca uspeha, 
za namene dråDve  

Podatki iz bilance stanja in bi-
lance uspeha gospodarskih 
GUXåE��JRspodarskih javnih 
VOXåE��]Ddrug in druJLK�GUXåE 

Spremljanje poslovanja 
gospodarVNLK�GUXåE��JR-
spodarskih javQLK�VOXåE��
zadrug in druJLK�GUXåE��]D�
namene dråDve  

L Preteklo 
koledar-
sko leto  

Gospodar-
ske druåEH��
druåEH�JR-
spodarskih 
javQLK�VOXåE��
zadruge in 
druge dru-
åEH��NL�YRdijo 
raþXnovod-
ske evidence 
po Zakonu o 
gospodar-
skih dru-
åEDK��GR�
zadnjega 
dne v fe-
bruarju 

25.3.  

APP 402.23 Letni raþXnovodski 
izkazi proraþXnov, 
organov in organiza-
cij lokalnih skupno-
sti, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko 
zavarovanje Sloveni-
je, zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje 
Slovenije, javni skla-
di in drugi, ki vodijo 
raþXnovodske evi-
dence po Zakonu o 
raþXnovodstvu  

Podatki iz bilance stanja in iz-
kaza prihodkov in odhodkov 
drugih uporabnikov enotnega 
kontnega naþUta, z obveznimi 
sestavnimi deli  

Spremljanje poslovanja 
drugih uporabnikov enot-
nega kontnega naþUta  

L Preteklo 
koledar-
sko leto 

ProraþXni, 
organi in or-
ganizacije lo-
kalnih sku-
pnosti, 
ZZZS, ZPIZ, 
javni skladi 
in drugi upo-
rabniki enot-
nega kontne-
ga naþUta 

31.3.  

APP 402.24 Letni raþXnovodski 
izkazi zavodov, jav-
nih zavodov, inštitu-
tov in drugih pravnih 
oseb javnega prava, 
ki vodijo raþXnovod-
ske evidence po Za-
konu o raþXnovod-
stvu  

Podatki iz bilance stanja, izka-
za prihodkov in odhodkov (tudi 
po naþHlu denarnega toka), pri-
hodkov in odhodkov po vrstah 
dejavnosti doloþHnih uporabni-
kov enotnega kontnega naþUta, 
z obveznimi sestavnimi deli  

Spremljanje poslovanja 
doloþHnih uporabnikov 
enotnega kontnega naþU-
ta  

L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Zavodi, javni 
zavodi, inšti-
tuti in drugi 
doloþHni 
uporabniki 
enotnega 
kontnega na-
þUta 

31.3.  

APP 402.25 Letni raþXnovodski 
izkazi ustanov, poli-
WLþnih strank, sindi-
katov in drugih prav-
nih oseb zasebnega 
prava, ki vodijo raþX-
novodske evidence 
po Zakonu o raþXno-
vodstvu 

Podatki iz bilance stanja in iz-
kaza prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb, ki raþXnovodske 
evidence vodijo v skladu s 
SRS 36 za nepridobitne orga-
nizacije  

Spremljanje poslovanja 
pravnih oseb zasebnega 
prava  

L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Ustanove, 
poliWLþne 
stranke, sin-
dikati in dru-
ge pravne 
osebe zase-
bnega prava 

31.3.  

APP 402.26 Letni raþXnovodski 
izkazi društev  

Podatki iz bilance stanja in bi-
lance uspeha  

Spremljanje poslovanja 
društev 

L Preteklo 
koledar-
sko leto  

Društva, ki 
poslujejo po 
Zakonu o 
društvih  

31.3.  
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 40991 Raziskovanja naci-
onalnega pomena - 
ni EU direktive 

       

APP 40991.01 Centralna evidenca 
lastninskih certifika-
tov 

Podatki o evidenþQLK�UDþXnih 
imetnikov lastniških certifikatov 

Spremljanje procesa la-
stninjenja 

dnevno  Ministrstvo 
za notranje 
zadeve, Mi-
nistrstvo za 
ekonomske 
odnose in 
razvoj, Slo-
venski od-
škodninski 
sklad 

Na zahte-
vo Vlade 
Republike 
Slovenije 

 

          
 403 RaÿXni dræDve        
          
  404 RaÿXni drugih in-

stitucionalnih sek-
torjev 

       

          
  405 PaQRæni raÿXni - in-

put/output tabele 
       

 SURS  405.01 Input/output tabele 
Slovenije 
 
INP/OUTP 
 
 

Priprava metodologije in input-
output tabel na osnovi proizvo-
dnih statistik ter testiranje re-
zultatov: pretoki proizvodov in 
storitev (commodity by 
commodity), tabela ponudbe, 
tabela porabe, tabela porabe 
uvoza, input-output tabela, in-
put-output tabela za domaþR�
proizvodnjo 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agrgatov 

L Izbrano 
leto 
(1996) 

Dokumenta-
cija SURS, 
Agencija RS 
za plaþLOni 
promet, Mini-
strstvo za fi-
nance, Ban-
ka Slovenije 
in drugi 

junij 2001 delno (ma-
njkajo podat-
ki o inputih 
za doloþHne 
dejavnosti) 

 SURS  405.02 Tabela ponudbe 
(supply table) 

Priprava metodologije in izde-
lava tabele ponudbe 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L izbrano le-
to (2000) 

Dokumenta-
cija SURS, 
APP, MF, 
BS in drugi 

  

 SURS  405.03 Tabela porabe (use 
table) 

Priprava metodologije in izde-
lava tabele porabe 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L izbrano le-
to (2000) 

Dokumenta-
cija SURS, 
APP, MF, 
BS in drugi 

  

 SURS  405.04 Tabela porabe uvo-
za (use of imports 
table) 

Priprava metodologije in izde-
lava tabele porabe uvoza 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L izbrano le-
to (2000) 

Dokumenta-
cija SURS, 
APP, MF, 
BS in drugi 

  

 SURS  405.05 Tabela davkov 
(Taxes less subsidi-
es table) 

Priprava metodologije in izde-
lava tabele davkov in subvencij 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L izbrano le-
to (2000) 

Dokumenta-
cija SURS, 
APP, MF, 
BS in drugi 

  

 SURS  405.06 TabeOD�PDUå��0DUgin 
table) 

Priprava metodologije in izde-
lava tabele trgovskih in tran-
sporWQLK�PDUå 

 L izbrano le-
to (2000) 

Dokumenta-
cija SURS, 
APP, MF, 
BS in drugi 

  

 SURS  405.07 PoroþLlo o strukturi 
vmesne porabe in 
prihodkov (gospo-
darske druåEH� 
 
NR/IOT-1 

Prihodki poslovnih subjektov 
po vrstah dejavnosti, vmesna 
poraba podjetij po vrstah proiz-
vodov 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

YHþ�/ leto 2000 Gospodar-
ske druåEH 

November 
2001 
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 SURS  405.08 PoroþLlo o strukturi 
vmesne porabe in 
prihodkov (proraþXQ-
ski uporabniki) 
 
NR/IOT-2 

Prihodki poslovnih subjektov 
po vrstah dejavnosti, vmesna 
poraba po vrstah proizvodov 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

YHþ�/ leto 2000 DoloþHni 
proraþXQski 
uporabniki  

November 
2001 

 

 SURS  405.09 PoroþLlo o strukturi 
vmesne porabe in 
prihodkov (drštva) 
 
NR/IOT-3 

Prihodki poslovnih subjektov 
po vrstah dejavnosti, vmesna 
poraba po vrstah proizvodov 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

YHþ�/ leto 2000  Društva November 
2001 

 

 SURS  405.10 PoroþLlo o strukturi 
vmesne porabe in 
prihodkov (neprido-
bitne organizacije) 
 
NR/IOT-4 

Prihodki poslovnih subjektov 
po vrstah dejavnosti, vmesna 
poraba po vrstah proizvodov 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

YHþ�/ Leto 2000 Nepridobitne 
organizacije 
- pravne 
osebe zase-
bnega prava 

November 
2001 

 

 SURS  405.11 Letno poroþLlo o in-
vesticijah v osnovna 
sredstva INV-01 

IzplaþLla za investicije po virih 
financiraQMD��þDsovne razmeji-
tve, finanþQL�]Dkup, nakup in 
prodaja zemOMLãþ��WHKQLþna 
struktura investicij v nova in 
rabljena osnovna sredstva, de-
zinvesticije, aktivirane in nedo-
konþDne investicije, investicije 
in izdatki za varstvo okolja idr. 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L preteklo 
leto 

Vse pravne 
in fi]Lþne 
osebe ter 
drugi investi-
torji 

31.10.  

 SURS  405.12 Letno poroþLlo o in-
vesticijah v osnovna 
sredstva (vkljuþHne 
so tudi investicije o 
okolju, modul 717-
Statistika okoljskih 
izdatkov za varstvo 
okoja) 
 
INV-02 

TeKQLþna struktura investicij v 
nova in rabljena osnovna sred-
stva ter dezinvesticije 

ObraþXQ�PDkroekonom-
skih agregatov 

L Preteklo 
leto 

Fi]Lþne ose-
be - samo-
stojni podjet-
niki 

20.12.  

SURS 405.13 Popis osnovnih 
sredstev 
POS 

Vrednost osnovnih sredstev na 
dan 31.12. izbranega leta v ce-
nah tega leta, amortizacija, od-
pisana in prodana osnovna 
sredstva, priþDkovaQD�åLYljenj-
ska doba, revalorizacijski in-
deks, glavna metoda vrednote-
nja in amortiziranja idr. 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L 1993-
1999 

Vse pravne 
in fi]Lþne 
osebe 

december 
2001 

 

SURS 405.14 MeVHþno poroþLlo o 
vplaþLlu in razporedi-
tvi javnih prihodkov 
(B2) 

Podatki o vplaþLlih prihodkov 
po vrstah ter njihova razporedi-
tev na raþXne prejemnikov 
(proraþXni, ZPIZ, ZZZS in dru-
gi) 

Spremljanje vplaþLO�LQ�UD]-
poreditve javnih prihod-
kov 

M Od 1.1. do 
zadnjega 
dne v us-
treznem 
mesecu 
tekoþHga 
leta (ku-
mulativa) 

PoGUXånice 
Agencije do 
4. v mesecu 

Do 10. v 
mesecu 

 

APP 405.15 MeVHþno poroþLlo 
bank in hranilnic o 
plaþLlih za investicije 
iz investicijskih kre-
ditov  
 - obrazec INV-POS 

PlaþLla za investicije iz investi-
cijskih kreditov bank in hranil-
nic, odobrenih pravnim ose-
bam (po obþLnah, regijah, po 
dejavnostih investitorjev in po 
bankah in hranilnicah) 

Spremljanje  
plaþLO�]D�LQvesticije iz odo-
brenih investicijskih kredi-
tov  

M Do 8. v 
mesecu  

Banke in 
hranilnice, ki 
odobravajo 
investicijska 
posojila 
pravnim ose-
bam – inve-
stitorjem  

Do 25. v 
mesecu 

 

          
 406 BilanÿQL�UDÿXni 

�YNOMXÿno s stanjem 
osnovnih sredstev) 

       

          
 41 þHtrtletni in okolj-

ski raÿXni 
       

 411 þHtrtletni nacional-
ni raÿXni 
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SURS 411.01 Sestavljanje bruto 
domaþHga proizvoda 

Ocenjevanje bruto domaþHga 
proizvoda po proizvodni metodi 
po dejavnostih v stalnih cenah 
ter po izdatkovni metodi v teko-
þLK�LQ�VWDOnih cenah 

Ocenjevanje makroeko-
nomskih agregatov 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS, APP, 
BS, MF, 
MNZ, DURS, 
Agencija za 
zavarovalni 
nadzor 

31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.02 ObraþXQ�%'3�SR�
proizvodni in potro-
šni metodi v stalnih 
cenah 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

APP, DURS, 
BS, MF 

31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.03 ObraþXQ�NRQþQH�SR-
trošnje gospodinj-
stev 

KonþQD�SRtrošnja gospodinj-
stev  

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

APP, MF, 
DURS 

31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.04 ObraþXQ�SRtrošnje 
dråDve 

Izdatki za individualno ter ko-
lektivno potrošnjo dråDve 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

APP, MF, 
DURS 

31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.05 ObraþXQ�SRtrošnje 
neprofitnih institucij 

Izdatki institucij neprofitnih sto-
ritev gospodinjstev 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

DURS 31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.06 ObraþXQ�EUXto inve-
sticij 

Investicijska potrošnja ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

APP 31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.07 ObraþXQ�VSUHmemb 
zalog 

Spremembe v zalogah so 
obraþXnane za nedokonþDno 
proizvodnjo, dokonþDne proiz-
vode, zaloge trgovskega blaga 
ter zaloge surovin 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

BS 31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

SURS 411.08 ObraþXQ�UDþXna tuji-
ne 

RaþXni zunanjih transakcij  ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov  

ýO Preteklo 
þHtrtletje 

BS 31.03., 
30.06., 
30.09., 
31.12. 

 

 SURS  411.09 ýHtrtletno poroþLlo 
gospodarVNLK�GUXåE�
za obraþXQ�GRdane 
vrednosti in bruto in-
vesticij NR-PODJ 

Podatki za obraþXQ�GRdane 
vrednosti (bruto vrednost proiz-
vodnje zmanjšana za vmesno 
porabo) in njene stroškovne 
strukture (poraba stalnega ka-
pitala, posredni davki, subven-
cije, sredstva zaposlenih in po-
slovni preseåHN��SR�GHjavno-
stih ter razdelitvenih transakcij 
(investicije v osnovna sredstva) 
in zalog 

Ocenjevanje makroeko-
nomskih agregatov 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Gospodar-
ske druåEH��
gospodarske 
javne sluåEH�
in druge dru-
åEH 

70  

 SURS  411.10 PoroþLlo kreditinih in-
stitucij NR-KI 

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije v finanþQHP�
sektorju 

Ocenjevanje makroeko-
nomskih agregatov 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Banka Slo-
venije, ban-
ke, borze, 
hranilnice 

60  

 SURS  411.11 PoroþLlo zavaroval-
nih organizacij NR-
ZO 

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije v finanþQHP�
sektorju 

Ocenjevanje makroeko-
nomskih agregatov 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Zavarovalni-
ce in podo-
bne instituci-
je ter Agen-
cija za zava-
rovalni nad-
zor 

60  
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  412 Okoljski raÿXni        
          
  42 FinanÿQL�UDÿXni        
  421 TekoÿL�ILnanÿQL�UD-

ÿXni 
       

          
  422 FinanÿQH�ELlance        
 BS  422.01 Glej raziskovanje 

pod modulom 421 
(FiQDþne bilance in 
tekoþL�UDþXni finan-
þQLK�UDþXnov) 

       

          
  43 Spremljanje lastnih 

virov 
       

  431 Pregled lastnih vi-
rov bruto nacional-
nega proizvoda 
(BNP) 

       

          
  432 Spremljanje lastnih 

virov davka na do-
dano vrednost 
(DDV) 

       

          
  55 Cene        
  551 IndekVL�FHQ�æLY-

ljenjskih potreb-
äÿLQ�LQ�RVWDli kazal-
ci dinamike in rav-
ni drobnoprodajnih 
cen 

       

 SURS  551.01 InGHNV�FHQ�åLYljenj-
skih potrebãþLQ�
�,&ä3� 
CENE 11/M do 14/M 
in 31/M 

Skupni inGHNV�FHQ�åLYljenjskih 
potrebãþLQ��LQdeksi po oddel-
kih, skupinah in razredih COI-
COP klasifikacije ter indeksi po 
namenskih potrošnih skupinah. 
Indeksi so izraþXnani na podla-
gi drobnoprodajnih cen vzorca 
reprezentativnih proizvodov in 
storitev, zbranih na podlagi 
omenjenih poroþLO�R�FHnah v 
doloþHQLK�þDsovnih obdobjih v 
mesecu v Ljubljani, Mariboru, 
Kopru in Novem mestu ter na 
podlagi ponderacije, katere 
osnovni vir so podatki o potroš-
nji iz kontinuiranih anket o po-
trošnji gospodinjstev. 
  

=�,&ä3�PHrimo spremem-
be drobnoprodajnih cen 
izdelkov in storitev glede 
na strukturo izdatkov, ki 
jih poSUHþno rezidenþQR�
gospodinjstvo namenja za 
nakup izdelkov in storitev 
za konþQR�SRrabo. Z 
,&ä3�WDko dajemo infor-
macije o inflacijskih priti-
skih na potrošno "košaro" 
domaþHga prebivalstva.  

M TekoþL�
mesec 

Cene in dru-
ge dopolnil-
ne informaci-
je dajejo iz-
brane trgovi-
ne na dro-
bno in drugi 
poslovni 
subjekti, ki 
prodajajo iz-
delke in sto-
ritve konþQH�
porabe opa-
zovalcu cen 
in/ali na pod-
lagi telefon-
ske ali pisne 
zahteve 
SURS-u od 
1. do 31. v 
mesecu.  

M+0 
(zadnji de-
lovni dan 
v mesecu 
za tekoþL�
mesec) 
 

ne pride v 
pošWHY��,&ä3�
izraþXnava-
mo za doma-
þH�SRtrebe).  
,&ä3�MH�VLcer 
zaþDsno na-
domeãþDO�
funkcijo 
+,&ä3�LQ�MH�
preWHåno us-
klajen s 
predpisi EU  
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 SURS  551.02 Harmonizirani in-
GHNV�FHQ�åLYljenjskih 
potrebãþLQ��+,&ä3� 
CENE 11/M do 14/M 
in 31/M 

Skupni inGHNV�FHQ�åLYljenjskih 
potrebãþLQ��LQdeksi po oddel-
kih, skupinah in razredih COI-
COP klasifikacije ter indeksi po 
namenskih potrošnih skupinah. 
Indeksi so izraþXnani na podla-
gi drobnoprodajnih cen vzorca 
reprezentativnih proizvodov in 
storitev, zbranih na podlagi 
omenjenih poroþLO�R�FHnah v 
doloþHQLK�þDsovnih obdobjih v 
mesecu Ljubljani, Mariboru, 
Kopru in Novem mestu ter na 
podlagi ponderacije, katere 
osnovni vir so podatki iz nacio-
nalnih raþXnov o potrošnji go-
spodinjstev. 
 

+,&ä3�MH�QDmenjen za 
primerjanje inflacije v dr-
åDvah oz. z dråDvami EU. 
=�+,&ä3�PHrimo spre-
membe drobnoprodajnih 
cen izdelkov in storitev 
glede na strukturo izdat-
kov, ki jih rezidenþQD�
(stalna) in tudi nereziden-
þQD�JRspodinjstva name-
njajo za nakup izdelkov in 
storitev za konþQR�SRrabo 
na teritoriju Slovenije. 

M TekoþL�
mesec 

Enako kot pri 
,&ä3 

M+30 Usklajen v 
celoti s pred-
pisi, sprejeti-
mi do konca 
leta 2000 

 SURS  551.03 Indeks cen na dro-
bno (ICD) 
CENE 11/M do 14/M 
in 31/M 

Skupni indeks cen na drobno 
in indeksi po skupinah in pod-
skupinah kombinirane klasifika-
cije po izvoru in namenu proiz-
vodov in storitev. Indeksi so iz-
raþXnani na podlagi drobnopro-
dajnih cen vzorca reprezenta-
tivnih proizvodov in storitev, 
zbranih na podlagi omenjenih 
poroþLO�R�FHnah v doloþHQLK�þD-
sovnih obdobjih v mesecu 
Ljubljani, Mariboru, Kopru in 
Novem mestu ter na podlagi 
ponderacije, katere osnovni vir 
je struktura prodaje v trgovini 
na drobno iz leta 1994.  

Z ICD merimo spremem-
be drobnoprodajnih cen 
izdelkov in storitev z vidi-
ka strukture prodaje le-
teh na domaþHP�REmoþMX�
ne glede na namen njiho-
ve nadaljnje uporabe in 
ne glede na vrsto potro-
šnika. 

M TekoþL�
mesec 

Enako kot pri 
,&ä3� 

M+0 ne pride v 
poštev (ICD 
je doPDþ�ND-
zalnik inflaci-
je) 

 SURS  551.04 PoSUHþne drobno-
prodajne cene izbra-
nih izdelkov in stori-
tev 
CENE 11/M do 14/M 
in 31/M 

PoSUHþne nacionalne drobno-
prodajne cene za okoli 300 iz-
branih izdelkov in storitev. Te 
so izraþXnane na podlagi dro-
bnoprodajnih cen vzorca repre-
zentativnih proizvodov in stori-
tev, zbranih na podlagi ome-
njenih poroþLO�R�FHnah v dolo-
þHQLK�þDsovnih obdobjih v 
Ljubljani, Mariboru, Kopru in 
Novem mestu. 

Z izraþXnom poSUHþnih 
nacionalnih cen dajemo 
informacije o absolutnih 
ravneh izbranih drobno-
prodajnih cen. 

M TekoþL�
mesec 

Enako kot pri 
,&ä3� 

M+20 ne pride v 
poštev 

 SURS  551.05 Indeks cen gostin-
skih storitev  
CENE31/M 

Cene v gostinstvu za izbrane 
reprezentante izvenpenzion-
skih storitev. 

Z indeksom cen gostin-
skih storitev merimo spre-
membe na ravni drobno-
prodajnih cen gostinskih 
storitev z vidika strukture 
prodaje na domaþHP�WU-
gu. 

M TekoþL�
mesec 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti v gostin-
stvu med 13. 
in 16. v me-
secu opazo-
valcu cen 

M+10 ne pride v 
poštev 

 SURS  551.06 Cene penzionskih 
storitev  
CE1(���þ/ 

Cene penzionskih storitev v iz-
branih hotelih. 

Spremljanje gibanja cen 
penzionskih storitev. In-
formacije o teh cenah se 
bodo postopoma vkljuþH-
vale v izraþXQ�LQdeksa 
cen gostinskih storitev, 
,&ä3�LQ�+,&ä3�� 

þ/ Preteklo 
þHtrtletje 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti v gostin-
stvu 10.01. 
10.04. 10.07. 
10.10. 

ýO���� ne pride v 
poštev 

 SURS  551.07 Cene komunalnih 
storitev in najemnine  
CENE17 

Cena komunalnih storitev in 
najemnine za poslovne prosto-
re za poslovne subjekte. 

Spremljanje cen komunal-
nih storitev in najemnin za 
poslovne prostore za po-
trebe statistike nacional-
nih raþXnov. 

L marec Izbrani po-
slovni sub-
jekti, 1.04, 
opazovacu 
cen 

20.04. ne pride v 
poštev 
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  55991 Indeksi cen indus-
trijskih proizvodov 
pri proizvajalcih 
(nacionalni interes) 

       

 SURS  55991.01 MeVHþno poroþLlo o 
cenah industrijskih 
proizvodov pri proiz-
vajalcu 
CENE-41/M 
 
(spada tudi pod 442 
KratkoURþna stat.in-
dustrije) 

Skupni indeks cen, indeksi cen 
podroþLM��SRGpodroþLM�LQ�RGdel-
kov Standardne klasifikacije 
dejavnosti (SKD) ter indeksi 
cen za pet namenskih skupi-
nah porabe industrijskih proiz-
vodov. Indeksi se izraþXnavajo 
na osnovi podatkov o cenah, 
zbranih z meVHþnimi poroþLli o 
cenah za doloþHne reprezenta-
tivne proizvode pri izbranih 
proizvajalcih ter na podlagi 
ponderacije, katere osnovni vir 
je struktura prodaje v industriji. 

Z indeksi merimo spre-
membe cen industrijskih 
proizvodov domaþLK�SUR-
izvajalcev. Z indeksi tako 
dajemo informacije o in-
flacijskih impulzih na do-
maþHP�WUgu , ki izvirajo iz 
prve faze prodaje indus-
trijskih proizvodov. 

M Med 15. 
pretek le-
ga in 15. 
tekoþHga 
meseca 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti s podro-
þLM�GHjavnosti 
A (gozdar-
stvo), C (ru-
darstvo), D 
(predeloval-
ne dejavno-
sti) in E 
(energetike) 
SKD. 

M+7 delno 

          
  552 Paritete kupne mo-

ÿL��3.0� 
       

 SURS  552.01 Paritete kupne moþL 
- cene potrošnja pre-
bivalstva  
CENE- PKM/P 
 
 

KonþQH�SURdajne cene proizvo-
dov in storitev, informacije o 
njihovi razpoloåOMLvosti ter o nji-
hovih specifikacijah. Informaci-
je se zbirajo na osnovi letno 
doloþHnih Eurostatovih list pro-
izvodov in storitev za doloþHne 
skupine konþQH�SRtrošnje pre-
bivalstva oz. bruto domaþHga 
proizvoda, tako, da je v teku 
treh let letno pokrita 2-3 od 
skupno 7 potrošnih skupin: 
hrana, pijaþD��WRbak; obleka in 
obutev; oprema in drugi proiz-
vodi za gospodinjstvo; zdravni-
ška oskrba; osebna transpor-
tna oprema; športna oprema, 
predmeti za izobraåHvanje in 
ostali raznovrstni proizvodi ter 
goriva, energija in storitve.  

Namen raziskave je zbrati 
cene mednarodno primer-
ljivih proizvodov in stori-
tev, na podlagi katerih 
Eurostat izraþXnava pari-
tete kupne moþL�WHU�EUXto 
domaþL�SURizvod po kupni 
moþL�� 

letno pomlad in 
jesen 

Trgovine na 
drobno in 
drugi poslov-
ni subjekti 
opazovalcu 
cen ali 
SURS-u v 
teku pomladi 
in jeseni.  

konec ju-
nija in ko-
nec de-
cembra 
oz. po do-
loþLlih Eu-
rostata 

ne pride v 
poštev 
(Cene se 
zbirajo po 
navodilih Eu-
rostata) 

 SURS  552.02 Paritete kupne moþL�
- investicije: cene 
strojev in opreme 
CENE-PKM/S 

KonþQH�QDbavne cene strojev 
in opreme, informacije o njihovi 
razpoloåOMLvosti ter o njihovih 
specifikacijah. Informacije se 
zbirajo na osnovi letno doloþH-
nih Eurostatovih list strojev in 
opreme za investicije.  

Namen raziskave je zbrati 
cene mednarodno primer-
ljivih proizvodov in stori-
tev, na podlagi katerih se 
izraþXnavajo paritete ku-
pne moþL�WHU�EUXto domaþL�
proizvod po kupni moþL� 

letno julij  Podjetja - 
proizvajalci 
in/ali kupci 
in/ali dobavi-
telji strojev in 
opreme 
SURS-u ali 
pogodbene-
mu zunanje-
mu izvajalcu 
SURS-a. 

konec de-
cembra 
oz. po do-
loþLlih Eu-
rostata 

ne pride v 
poštev 
(Cene se 
zbirajo po 
navodilih Eu-
rostata) 

 SURS  552.03 Paritete kupne moþL�
(PKM) - investicije: 
cene gradbenih ob-
jektov  
CENE-PKM/G 

Cenitev 12 standardnih, fiktiv-
nih gradbenih objektov: stano-
vanjski objekti (2 enodruåLQski 
hiãL��YHþstanovanjski objekt in 
obnovitvena dela); nestano-
vanjski objekti (proizvodna ha-
la, poslovna stavba, kmetijski 
objekt, šola), gradbena dela 
(asfaltna cesta, kanalizacija, 
most in športno igriãþH���&Hni-
tev objektov se opravi na osno-
vi cenitve elementarnih kompo-
nent - pozicij vsakega posa-
meznega objekta.  

Namen raziskave je zbrati 
cene mednarodno primer-
ljivih proizvodov in stori-
tev, na podlagi katerih se 
izraþXnavajo paritete ku-
pne moþL�WHU�EUXto domaþL�
proizvod po kupni moþL� 

letno julij Zunanji izva-
jalec po po-
godbi s 
SURS. 

konec de-
cembra 
oz. po do-
loþLlih Eu-
rostata 

ne pride v 
poštev 
(Cene se 
zbirajo po 
navodilih Eu-
rostata) 
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  III.2 POSLOVNE STATI-
STIKE 

       

 44 Statistika poslova-
nja podjetij 

       

 441 Strukturna statisti-
ka podjetij 

       

SURS 441.01 Pregled obrtnih 
obratov 

Podatki o številu obratov, ki 
opravljajo dejavnost na obrten 
ali obrti podoben naþLQ��NL�VR�
povzeti po Obrtnem registru 
Slovenije 

Spremljanje obrtnih obra-
tov po dejavnosti in prav-
noorganizacijskih oblikah 

L 31.12 Obrtna zbor-
nica Sloveni-
je 

 Council Re-
gulation 
58/97 

SURS 441.02 PoroþLlo za gradbeni 
objekt 
GRADB-11, 12 

Lokacija in velikost objekta, 
vrednost opravljenih del, 
opremljenost stavb z napelja-
vami, število in površina do-
konþDnih in nedokonþDnih sta-
novanj, vrsta dokonþDnih sta-
novanj, površina poslovnih pro-
storov itd. 

Spremljanje gradbene de-
javnosti in bilanca stano-
vanjskega sklada 
 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
gradbeništva 
in enote dru-
gih poslovnih 
subjektov, ki 
izvajajo 
gradbena 
dela 
12.03.  

20.06.  

SURS 441.03 Poraba gradbenega 
in pogonskega ma-
teriala  
GRADB-13 

Vrednost in koliþLna porablje-
nega gradbenega in pogonske-
ga materiala. 

Spremljanje stanja grad-
bene dejavnosti 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
gradbeništva 
in enote dru-
gih poslovnih 
subjektov, ki 
izvajajo 
gradbena 
dela 
01.04. 

15.08.  

          
 442 Razvoj strukturne 

statistike podjetij 
       

          
 443 Statistika malih in 

srednjih podjetij 
       

SURS 443.01 Letno poroþLlo indus-
trije  
IND-21 

Letno: koliþLQska proizvodnja, 
koliþLne porabljene za nadaljno 
proizvodnjo, zaloge, prodaja - 
koliþLQska in vrednostna. 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�LQdustrije. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�LQ-
dustrije in ru-
darstva in 
enote drugih 
poslovnih 
subjektov, ki 
se ukvarjajo 
z industrijsko 
proizvodnjo.  
 
15.3.2000 

15. 06. 
2001 

Delno. 
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 444 Izvajanje in razvoj 
kratkoURÿne stati-
stike podjetij 

       

SURS 444.01 Ponderacijski koefi-
cient industrijskih in-
deksov (na 5 let) 
IND-1/PON  
 

Priprava uteåL�]D�L]raþXQ�LQ-
deksov industrijske proizvod-
nje, indeksov zalog in indeksov 
zaposlenih. 

IzraþXQ�LQdeksov industrij-
ske proizvodnje, indeksov 
zalog in indeksa zaposle-
nih. 

5 L 
 
 

   Podpora za 
izraþXne 
IND-1/M 
 

SURS 444.02 MeVHþno poroþLlo o 
gostinstvu 
GO-10 MA  
GO- 10 MB 
 

Prihodek in število oseb, ki de-
lajo 

Spremljanje gibanja po-
slovanja gostinstva 

M Pretekli 
mesec  

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki 
opravljajo 
dejavnost 55 
po SKD. 
08. v mese-
cu  

ZaþDsni 
rezultati, 
25. v me-
secu za 
predprete-
kli mesec, 
konþQL�UH-
zultati:  
3 mesece 
po zaþD-
snih rezul-
tatih 

V celoti 

SURS 444.03 MeVHþno poroþLlo 
gradbeništva 
GRADB-21/m 

MeVHþno: vrednost opravljenih 
del in pogodb, število zaposle-
nih oseb in število opravljenih 
ur po vrsti gradnje in tipu aktiv-
nosti.  
ýHtrtletno: število in površina 
dokonþDnih stanovanj, število 
nedokonþDnih stanovanj. 

Spremljanje gradbene de-
javnosti 

M Od 01.01. 
do konca 
preteklega 
meseca 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
gradbeništva 
in enote dru-
gih poslovnih 
subjektov, ki 
izvajajo 
gradbena 
dela  
25. v mese-
cu 

30. v na-
slednjem 
mesecu 

Delno 

SURS 444.04 Gradbena dela in 
projektantske stori-
tve v tujini 
GRADB-���þO 

Vrednost opravljenih del po vr-
stah gradnje, od tega vrednost 
porabljenega materiala in opre-
me, proizvedene v R Sloveniji, 
vrednost pogodb in število za-
poslenih na gradbiãþLK�Y�WXjini; 
vrednost pogodb in opravljenih 
storitev za projektiranje, inåHni-
ring in teKQLþno svetovanje, 
število zaposlenih 

Spremljanje gradbene de-
javnosti in storitev pri gra-
ditvi objektov v tujini 

ýO Od 01.01. 
do konca 
preteklega 
þHtrtletja 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
gradbeništva 
in enote dru-
gih poslovnih 
subjektov, ki 
izvajajo 
gradbena 
dela in stori-
tve v tujini  
15.04. 15.06. 
15.09. 15.12. 

15.05. 
15.07. 
15.10. 
15.01. 

 

SURS 444.05 PoroþLlo o dovoljenju 
za gradnjo stavbe 
GRADB-01 

Lokacija in velikost stanovanj-
skih in nestanovanjskih stavb, 
opremljenost stavb z napelja-
vami, število in površina stano-
vanj v stavbi. 

Spremljanje gibanja izda-
nih gradbenih dovoljenj. 

M Pretekli 
mesec 

Pristojni 
upravni or-
gani, ki vodi-
jo dokumen-
tacijo o grad-
benih dovo-
ljenjih. 
15. v mese-
cu 

15.11. 
15. 02. 
/preveri 
datume/ 

V celoti 

SURS 444.06 PoroþLlo izvajalca o 
zaþHWku gradnje 
GRADB-02 

Prijave zaþHWka gradnje (visoke 
/ nizke) novogradnje, rekon-
strukcije in rušitve. 

Spremljanje gradbene de-
javnosti z namenom pri-
dobitve aktivnih podjetij 
na podroþMX�JUadbeništva. 

M Pretekli 
mesec 

Prijava izva-
jalca o za-
þHWku grad-
nje po Zako-
nu o graditvi 
objektov (UL 
�������þOHQ�
56) 
15. v mese-
cu 

30.11. 
28. 02. 
/preveri 
datume/ 

V celoti 
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SURS 444.07 PoroþLlo o upora-
bnem dovoljenju 
GRADB-03 

Lokacija in velikost stanovanj-
skih in nestanovanjskih stavb, 
opremljenost stavb z napelja-
vami, število in površina stano-
vanj v stavbi. 

Spremljanje gibanja upo-
rabnih dovoljenj. 

M Pretekli 
mesec 

Pristojni 
upravni or-
gani, ki vodi-
jo dokumen-
tacijo o upo-
rabnih dovo-
ljenjih. 
15. v mese-
cu 

30.11. 
28. 02. 
/preveri 
datume/ 

V celoti 

          
 44991 Raziskovanja naci-

onalnega pomena - 
ni EU direktive 

       

SURS 44991.01 Polletno poroþLlo o 
gibanju gradbenih 
stroškov 
GRADB-IGS/Pl 

Stroški gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del po izbranih 
pozicijah za stanovanjsko 
gradnjo, za dve tipVNL�YHþsta-
novanjski stavbi 

Spremljanje gibanja grad-
benih stroškov 

Pl 31.03. 
30.09. 

Poslovni 
subjekti, ki 
izvajajo 
gradbena 
dela 
10.04. 
10.10 

10.05. 
10.11. 

 

SURS 44991.02 Polletno poroþLlo o 
cenah novih stano-
vanj 
GRADB-41/Pl 

Cene stanovanj za 1 m2 stano-
vanjske površiQH�Y�YHþstano-
vanjskih stavbah, struktura ce-
ne 

Spremljanje cen novih 
stanovanj 

Pl Preteklo 
polletje 

Podjetja s 
podroþMD�
gradbeništva 
in enote dru-
gih podjetij, 
ki izvajajo 
gradbeno 
dejavnost 
30.01. 

15.05.  

          
 445 Statistika industrij-

ske proizvodnje 
�YNOMXÿno s PROD-
COM) 

       

SURS 445.01 Letno poroþLlo indus-
trije  
IND-21 

Letno: koliþLQska proizvodnja, 
koliþLne porabljene za nadaljno 
proizvodnjo, zaloge, prodaja - 
koliþLQska in vrednostna; 
spremljanje deleåD�GRdane 
vrednosti na nivoju izdelka 

Spremljanje stanja na po-
droþMX�LQdustrije. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�LQ-
dustrije in ru-
darstva in 
enote drugih 
poslovnih 
subjektov, ki 
se ukvarjajo 
z industrijsko 
proizvodnjo.  
 
15.03.2000 

15. 06. 
2001 

Delno. 

          
 446 åHlezo in jeklo        
SURS 446.01 StatistiND�åHleza in 

jekla - izpolnjevanje 
mednarodnih obvez-
nosti 
6ä--MO 

Priprava podatkov o proizvod-
nji, izvozu in uvo]X�åHleza in 
jekla po posebni UN/ECE klasi-
fikaciML�]D�åHlezo in jeklo 

VkljuþHvanje podatkov o 
proizvodnjui, izvozu in 
uvo]X�åHleza in jekla v 
mednarodno publikacijo 
Annual Bulletin of Steel 
Statistics 

/��ýO Preteklo 
leto, pre-
teNOR�þHtr-
tletje 

Podatki 
SURS na 
ravni proiz-
vodov (stati-
stika prede-
lovalnih de-
javnosti, zu-
nanjetrgovin-
ska statisti-
ka) 

01.04. (za 
preteklo 
leto); 
11.05. 
24.06. 
13.11. 
07.02. (za 
preteklo 
þHtrtletje 

V celoti 
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 45 Energetika in suro-
vine 

       

 451 Strukturna statisti-
ka energetike 

       

SURS 451.01 Letno poroþLlo o pro-
izvodnji elekWULþne in 
toplotne energije  
E1-EE/L 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 453, 455 
in 456) 
 
  

Proizvodnja elekWULþne energije 
na generatorju in pragu elek-
trarne v hidroelektrarnah, ter-
moelektrarnah in jedrski elek-
trarni. Proizvodnja toplotne 
energije. Oddaja elekWULþne in 
toplotne energije. Poraba goriv 
v termoelektrarnah za proiz-
vodnjo elekWULþne energije in 
poraba goriv za proizvodnjo to-
plotne energije, kurilnost goriv. 
Vrste in moþL�HOHNtrarn. Vrste, 
število in moþL�VWURjev, ki poga-
njajo generatorje. Poraba elek-
WULþne energije in goriv za ogre-
vanje in pogon. 

Spremljanje proizvodnje 
in oddaje elekWULþne in to-
plotne energije v elektrar-
nah. Spremljanje teKQLþ-
nih podatkov o energet-
skih napravah. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ka-
terih osnov-
na dejavnost 
je proizvod-
nja elekWULþ-
ne energije; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.02 Letno poroþLlo sa-
moproizvajalcev 
elekWULþne in toplotne 
energije 
E2-SP/L 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 453, 455 
in 456) 

Proizvodnja elekWULþne energije 
na generatorju in pragu elek-
trarne v hidroelektrarnah in ter-
moelektrarnah. Proizvodnja to-
plotne energije. Poraba in pro-
daja elekWULþne in toplotne 
energije. Poraba goriv v termo-
elektrarnah za proizvodnjo 
elekWULþne energije in poraba 
goriv za proizvodnjo toplotne 
energije, kurilnost goriv. Vrste 
in moþL�HOHNtrarn. Vrste, število 
in moþL�VWURjev, ki poganjajo 
generatorje. 

Spremljanje proizvodnje, 
porabe in prodaje elekWULþ-
ne in toplotne energije pri 
samoproizvajalcih. 
Spremljanje teKQLþnih po-
datkov o energetskih na-
pravah. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
poleg svoje 
osnovne de-
javnosti pro-
izvajajo tudi 
elekWULþno 
energijo za 
lastne potre-
be in proda-
jo; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.03 Letno poroþLlo o 
oskrbi s toplotno 
energijo 
E3-TOP/L 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 453, 455 
in 456) 

Proizvodnja toplotne energije 
po vrstah goriva. Nabava to-
plotne energije. Poraba in kuril-
nost goriv za proizvodnjo to-
plotne energije. Prodaja toplot-
ne energije po sektorjih. Omre-
åMH�GDljinskega ogrevanja in in-
vesticije. Poraba elekWULþne 
energije. 
 
 
 

Spremljanje proizvodnje, 
prodaje in porabe toplot-
ne energije po sektorjih. 
Spremljanje teKQLþnih po-
datkov o energetskih na-
pravah. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
proizvajajo in 
distribuirajo 
toplotno 
energijo; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.04 Letno poroþLlo o pre-
nosu elekWULþne 
energije 
E4-EEP/L 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 456) 

Nabava in oddaja elekWULþne 
energije na nivoju prenosnega 
omreåMD��8YR]�LQ�L]voz, izgube 
v prenosnem omreåMX��.RQLþna 
PRþ�Y�VLstemu, dan in ura na-
stopa koQLþne moþL� 

Spremljanje podatkov o 
prenosu elekWULþne energi-
je. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Podjetje za 
prenos elek-
WULþne energi-
je; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.05 Letno poroþLlo o dis-
tribuciji elekWULþne 
energije 
E5-EED/L 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 456) 

Nabava in oddaja elekWULþne 
energije na nivoju distribucij-
skega omreåMD��,]gube v distri-
bucijskem omreåMX��'Rbava 
elekWULþne energije konþQLP�
odjemalcem po sektorjih. Vrste 
in moþL�ODstnih elektrarn. Pora-
ba elekWULþne energije in goriv 
za ogrevanje in pogon. 

Spremljanje podatkov o 
distribuciji elekWULþne ener-
gije. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Podjetja za 
distribucijo 
elekWULþne 
energije; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.06 Letno poroþLlo o tr-
govini z naftnimi pro-
izvodi 
E8-NPT/L 

Prodaja naftnih proizvodov tr-
govskim podjetjem, energet-
skemu sektorju, predelovalnim 
dejavnostim in rudarstvu, grad-
beništvu, ceVWQHP�LQ�åHlezni-
škem prometu, gospodinjstvom 
in ostalim.  

Spremljanje podatkov o 
trgovini z naftnimi proiz-
vodi. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki trgu-
jejo z naftni-
mi proizvodi; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  
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SURS 451.07 Letno poroþLlo o 
oskrbi s plini 
E9-PL/L 

Uvoz, nakup, lastna poraba in 
izgube zemeljskega plina. Pro-
daja zemeljskega plina po sek-
torjih. 
Uvoz, izvoz, nakup, lastna po-
raba utekoþLnjenega naftnega 
plina. Prodaja utekoþLnjenega 
naftnega plina po sektorjih. 
OmreåMH�LQ�LQvesticije.  

Spremljanje podatkov o 
oskrbi z zemeljskim pli-
nom in utekoþLnjenim naf-
tnim plinom. Spremljanje 
podatkov o omreåMX� 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti za 
oskrbo z ze-
meljskim pli-
nom in ute-
koþLnjenim 
naftnim pli-
nom; 
do 12.02. 

30.03. V celoti  

SURS 451.08 Letno poroþLlo o pri-
dobivanju premoga 
E11-TG/L 

Proizvodnja, prodaja in izvoz 
rjavega premoga in lignita. Za-
posleni in produktivnost. Pora-
ba elekWULþne energije in goriv. 

Spremljanje podatkov o 
proizvodnji premoga. 
Spremljanje podatkov o 
produktivnosti.  
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�SUL-
dobivanja 
rjavega pre-
moga in lig-
nita; 
do 12.02. 

30.03. V celoti 

          
 452 KratkoURÿna stati-

stika energetike 
       

SURS 452.01 MeVHþno poroþLlo o 
proizvodnji elekWULþ-
ne in toplotne ener-
gije  
E1-EE/M 

Proizvodnja elekWULþne energije 
na generatorju in pragu elek-
trarne v hidroelektrarnah, ter-
moelektrarnah in jedrski elek-
trarni. Proizvodnja jedrske to-
plotne energije v reaktorju. 
Proizvodnja toplotne energije. 
Oddaja elekWULþne in toplotne 
energije. Poraba goriv v termo-
elektrarnah, kurilnost in zaloge 
goriv, cene goriv na enoto. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj proizvodnje in od-
daje elekWULþne in toplotne 
energije, porabe in zalog 
goriv v termoelektrarnah 
ter cen goriv. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ka-
terih osnov-
na dejavnost 
je proizvod-
nja elekWULþ-
ne energije; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.02 MeVHþno poroþLlo 
samoproizvajalcev 
elekWULþne in toplotne 
energije 
E2-SP/M 

Proizvodnja elekWULþne energije 
na generatorju in pragu elek-
trarne v hidroelektrarnah in ter-
moelektrarnah. Proizvodnja to-
plotne energije. Poraba in pro-
daja elekWULþne in toplotne 
energije. Poraba goriv v termo-
elektrarnah, kurilnost in zaloge 
goriv, cene goriv na enoto. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj proizvodnje in od-
daje elekWULþne in toplotne 
energije, porabe in zalog 
goriv ter cen goriv pri sa-
moproizvajalcih.  
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
poleg svoje 
osnovne de-
javnosti pro-
izvajajo tudi 
elekWULþno 
energijo za 
lastne potre-
be in proda-
jo; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.03 MeVHþno poroþLlo o 
oskrbi s toplotno 
energijo 
E3-TOP/M 

Proizvodnja in nabava toplotne 
energije. Poraba, zaloge in ku-
rilnost goriv za proizvodnjo to-
plotne energije. KoliþLne in vre-
dnosti prodane toplotne energi-
je. 
 
 
 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj proizvodnje in na-
bave toplotne energije, 
koliþLQskih in vrednostnih 
podatkov o prodaji toplot-
ne energije ter porabe in 
zalog goriv. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
proizvajajo in 
distribuirajo 
toplotno 
energijo; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.04 MeVHþno poroþLlo o 
prenosu elekWULþne 
energije 
E4-EEP/M 

Nabava in oddaja elekWULþne 
energije na nivoju prenosnega 
omreåMD��8YR]�LQ�L]voz, izgube 
v prenosnem omreåMX��9UHdno-
sti dobav. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj koliþLQskih in vre-
dnostnih podatkov o pre-
nosu elekWULþne energije. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Podjetje za 
prenos elek-
WULþne energi-
je; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  
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SURS 452.05 MeVHþno poroþLlo o 
distribuciji elekWULþne 
energije 
E5-EED/M 

Nabava in oddaja elekWULþne 
energije na nivoju distribucij-
skega omreåMD��,]gube v distri-
bucijskem omreåMX��.RliþLna in 
vrednost dobave elekWULþne 
energije konþQLP�RGMHmalcem.  

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj koliþLQskih in vre-
dnostnih podatkov o dis-
tribuciji elekWULþne energi-
je. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Podjetja za 
distribucijo 
elekWULþne 
energije; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.06 MeVHþno poroþLlo o 
proizvodnji in oskrbi 
s surovo nafto, ze-
meljskim plinom, 
petrokePLþnimi suro-
vinami, aditivi in dru-
gimi ogljikovodiki 
E6-NAF/M  

Proizvodnja, uvoz, izvoz, la-
stna poraba in zaloge surove 
nafte, plinskega kondenzata, 
aditivov in drugih ogljikovodi-
kov. Proizvodnja, nakup, uvoz, 
lastna poraba in prodaja ze-
meljskega plina. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj podatkov o delova-
nju rafinerije.  
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Rafinerija; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.07 MeVHþno poroþLlo 
proizvajalcev naftnih 
proizvodov 
E7-NP/M 

Proizvodnja, uvoz, izvoz, reci-
klaåD��ODstna poraba, reklasifi-
kacija, prodaja in zaloge naf-
tnih proizvodov. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj podatkov o proiz-
vodnji naftnih proizvodov. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ka-
terih osnov-
na dejavnost 
je proizvod-
nja naftnih 
derivatov; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.08 MeVHþno poroþLlo o 
trgovini z naftnimi 
proizvodi 
E8-NPT/M 

Nakup in prodaja naftnih proiz-
vodov v dråDvi, uvoz in izvoz. 
Cene naftnih proizvodov 15. v 
mesecu.  

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj v trgovini z naftnimi 
proizvodi in cenah naftnih 
proizvodov. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki trgu-
jejo z naftni-
mi proizvodi; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.09 MeVHþno poroþLlo o 
oskrbi s plini 
E9-PL/M 

Uvoz, nakup, lastna poraba in 
izgube zemeljskega plina. Koli-
þLne in vrednosti prodanega 
zemeljskega plina.  
Uvoz, izvoz, nakup, lastna po-
raba utekoþLnjenega naftnega 
plina. KoliþLne in vrednosti pro-
danega utekoþLnjenega naftne-
ga plina.  

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj na podroþMX�RVNUbe 
z zemeljskim plinom in 
utekoþLnjenim naftnim pli-
nom.  
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti za 
oskrbo z ze-
meljskim pli-
nom in ute-
koþLnjenim 
naftnim pli-
nom; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti  

SURS 452.10 MesHþno poroþLlo o 
trgovini s trdnimi go-
rivi 
E10-TGT/M 

Nabava, prodaja po sektorjih, 
zaloge, kurilnost in vsebnost 
åYHpla trdnih goriv. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj v trgovini s trdnimi 
gorivi. 
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki trgu-
jejo s trdnimi 
gorivi. 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti 
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SURS 452.11 MeVHþno poroþLlo o 
pridobivanju premo-
ga 
E11-TG/M 

Proizvodnja, prodaja in izvoz 
rjavega premoga in lignita. 

Spremljanje kratkoURþnih 
gibanj proizvodnje premo-
ga.  
Izpolnjevanje mednaro-
dnih vprašalnikov za 
energetiko. 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�SUL-
dobivanja 
rjavega pre-
moga in lig-
nita; 
do 20. v me-
secu za pre-
tekli mesec 

do 10. v 
mesecu 
za pred-
pretekli 
mesec 

V celoti 

          
 453 Obnovljivi viri 

energije 
       

          
 454 Cena energije        
          
 455 Posebne akcije za 

podporo nove 
energetske poti v 
Skupnosti 

       

          
 456 Poraba energije in 

soproizvodnja 
elekWULÿne in toplot-
ne energije  

       

          
 457 Statistika surovin         
          
 47 Notranja trgovina        
 471 Statistika notranje 

trgovine 
       

SURS 471.01 MeVHþno poroþLlo o 
trgovini 
TRG-10/Ma, 
TRG-10/Mb 

Prihodek in število oseb, ki de-
lajo. 

Spremljanje gibanja po-
slovanja trgovine. 

M Pretekli 
mesec 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki 
opravljajo tr-
govinsko de-
javnost SKD 
50, 52 (ra-
zen 52.7) 

ZaþDsni 
rezultati: 
25. v me-
secu za 
predprete-
kli mesec, 
konþQL�UH-
zultati: 3 
mesece 
po zaþD-
snih rezul-
tatih 

 delno 

SURS 471.02 ýHtrtletno poroþLlo 
trgovine  
TRG-���ý/ 

Prihodek (na domaþHP�WUgu, 
od izvoza), DDV, zaloge, pro-
dajalne in osebe, ki delajo v tr-
govini na drobno in trgovini na 
debelo. Promet na drobno po 
naþLnu plaþHvanja, po blagov-
nih skupinah, po mesecih, pri-
hodek od prodaje preko elek-
tronskih medijev. Promet na 
debelo po vrstah kupcev,po 
mesecih, po blagovnih skupi-
nah. 

Spremljanje dejavnosti tr-
govine 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti, ki 
opravljajo tr-
govinsko de-
javnost:  
SKD 50 (ra-
zen 50.2) 
51 (razen 
51.1) 
52 (razen 
52.62 in 
52.7) 
 
 
 
 

15. 6.  
15. 9. 
15. 12. 
20.3. 

- 
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SURS 471.03 Popis prodajnih 
zmogljivosti 
TRG-41 
 

Velikost prodajnega in skladi-
ãþQHga prostora, dejavnost in 
vrsta prodajalne, preWHåni naþLQ�
streåEH��RVHbe, ki delajo v pro-
dajalni. 

Osnovni fi]Lþni podatki o 
prodajalnah 

2L 
 
 

Stanje ob 
koncu leta 

Vsi poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
dejavnost 
preko pro-
dajnih zmo-
gljivosti v tr-
govini na 
drobno, t.j. 
SKD 52, (ra-
zen 52.6, 
52.7), 
50.102, 
50.302, 
50.402, 50.5 

31.8. delno 
 

          
 48 Transport        
 481 Informacijski si-

stem o transportu 
       

SURS 481.01 Letno poroþLlo o ce-
stah in mostovih 
PROM-C-41, 
PROM-C-41a 

DolåLna javnega cestnega 
omreåMD�SR�NDtegorijah cest in 
vrsti vozne površine. Število in 
dolåLna cestnih objektov. 

Spremljanje stanja ce-
stnega omreåMD 

L 31.12. Direkcija RS 
za ceste,  
10.03. 

30.04.  

SURS 481.02 MeVHþno poroþLlo o 
prekladanju v prista-
niãþLK�LQ�QD�GUXgih 
prekladnih mestih  
TR-PR/M-11 

Število in zmogljivost prekla-
dalnih sredstev. Prekladne to-
ne in premanipulirane tone bla-
ga po operacijah in vrsti mani-
pulacije. Prekladanje blaga v 
kontejnerjih in število preloåH-
nih kontejnerjev ter prevoznih 
sredstev. Zaposlene osebe. 

Spremljanje 
dejavnosti 
prekladanja in skladiãþH-
nja 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
dejavnost 
prekladanja 
in skladiãþH-
nja, 
10. v mese-
cu 

12. v me-
secu 

 

SURS 481.03 Letno poroþLlo o pre-
kladanju in drugih 
storitvah v pristani-
ãþLK�LQ�QD�GUXgih 
prekladnih mestih  
TR-PR-11 

Število in zmogljivost prekla-
dalnih sredstev po vrstah. Izko-
riãþHnost sredstev. PreloåHne 
in premanipulirane tone blaga 
po vrsti blaga in manipulacije. 
Prekladanje blaga v kontejner-
jih. Število preloåHnih kontej-
nerjev po velikosti ter prevoz-
nih sredstev. Nabava in poraba 
pogonskega goriva in maziva. 
Prihodki in devizno poslovanje. 
Zaposlene osebe. 

Spremljanje dejavnosti 
prekladanja in skladiãþH-
nja 
 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
dejavnost 
prekladanja 
in skladiãþH-
nja, 10.03. 

10.04.  

          
 483 Cestni prevoz bla-

ga 
       

SURS 483.01 Raziskovanje o ce-
stnem tovornem pre-
vozu  
TR-C-10 

Tedensko spremljanje dejavno-
sti v vzorec izbranega vozila. 
Podatki o vozilu, vrsti prevoza, 
porabi goriva in obratovanju. 
Spremljanje števila voåHQM��NR-
liþLne in vrste prepeljanega bla-
ga ter oblike tovora. Podatki o 
relacijah glede na zaþHtek in 
konþQL�FLOM�SUHvozov v notra-
njem in mednarodnem prome-
tu. Spremljanje prevozov ne-
varnih snovi 

Spremljanje tovornega 
javnega prevoza in prevo-
za za lastne potrebe v ce-
stnem prometu 

T Pretekli 
teden 

Poslovni 
subjekti , ki 
opravljajo 
javni prevoz 
tovora in 
prevoz tovo-
ra za lastne 
potrebe v ce-
stnem pro-
metu, 8. ko-
ledarski dan 
po koncu iz-
branega te-
dna. 

En mesec 
po konþD-
QHP�þHtr-
tletju  

delno 
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SURS 483.02 MeVHþno poroþLlo o 
javnem prevozu v 
cestnem prometu  
TR-C/M-11 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

Število in zmogljivost prevoznih 
sredstev po vrstah. PrevoåHna 
pot prevoznih sredstev. Prevoz 
potnikov v notranjem in med-
narodnem prometu- število pot-
nikov in potniški kilometri. Pre-
voz blaga v notranjem in med-
narodnem prometu- tone in 
tonski kilometri. Zaposlene 
osebe. 

 
Spremljanje javnega pre-
voza v cestnem prometu 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
javni prevoz 
potnikov in 
blaga v ce-
stnem pro-
metu, 10. v 
mesecu. 

30. v me-
secu 

delno  

SURS 483.03 Letno poroþLlo o jav-
nem prevozu v ce-
stnem prometu  
TR-C-11 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

Prevozna sredstva po vrstah, 
zmogljivostih in intervalih zmo-
gljivosti. IzkoriãþHnost prevoz-
nih sredstev. Prevoz potnikov 
in potniški kilometri po razda-
ljah. Prevoz blaga in tonski ki-
lometri po razdaljah in vrstah 
blaga. Prihodki in devizno po-
slovanje. Nakup ter poraba go-
riva in maziva. Prevoz kontej-
nerjev po velikosti v notranjem 
in mednarodnem prometu.  
Prevoz blaga s kontejnerji v 
notranjem in mednarodnem 
prometu. 
Prevoz prevoznih sredstev v 
notranjem in mednarodnem 
prometu. 

Spremljanje javnih prevo-
zov v cestnem prometu 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
javni prevoz 
potnikov in 
blaga v ce-
stnem pro-
metu, 15.03. 

30.04. delno 

SURS 483.04 Letno poroþLlo o pre-
vozu za lastne potre-
be v cestnem pro-
metu  
TR-C-21 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

Prevozna sredstva po vrstah in 
zmogljivostih. IzkoriãþHnost 
prevoznih sredstev, prevoåHni 
kilometri skupaj in s potniki ozi-
roma tovorom, ter poraba gori-
va. Prevoz potnikov - število 
potnikov in potniški kilometri. 
Prevoz tovora - tone in tonski 
kilometri. 

Spremljanje prevoza za 
lastne potrebe v cestnem 
prometu 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov in tovora 
za lastne po-
trebe v ce-
stnem pro-
metu, 15.03. 

30.04. delno 

          
 484 åHlezniški prevoz 

blaga 
       

SURS 484.01 MeVHþno poroþLlo o 
åHlezniškem prome-
tu 
TR-ä�0-11 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

Prevoz potnikov v notranjem in 
mednarodnem prometu- število 
potnikov in potniški kilometri. 
Prevoz blaga v notranjem in 
mednarodnem prometu v to-
nah in tonskih kilometrih. 
Zaposlene osebe. 

SpremljaQMH�åHlezniškega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov in blaga 
Y�åHlezni-
škem prome-
tu, 10. v me-
secu 

30. v me-
secu 

 
V celoti 
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SURS 484.02 Letno poroþLOR�R�åH-
lezniškem prometu  
TR-ä-11 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

DolåLna prog. Prevozna sred-
stva po vrstah in zmogljivostih. 
IzkoriãþHnost prevoznih sred-
stev. Prevoz potnikov v notra-
njem in mednarodnem prometu 
- število potnikov in potniški ki-
lometri. Prevoz potnikov po 
razdaljah. Prevoz potnikov v 
mednarodnem prometu po dr-
åDvah. Prevoz blaga v notra-
njem in mednarodnem prometu 
v tonah, tonskih kilometrih in 
številu pošiljk ter vrstah blaga. 
Prevoz blaga po razdaljah. 
Prevoz blaga v mednarodnem 
prometu po dråDvah in vrstah 
blaga. Kombinirani prevoz po 
vrstah blaga. Prevoz kontejner-
jev po velikosti v notranjem in 
mednarodnem prometu. 
Prevoz blaga v kontejnerjih v 
notranjem in mednarodnem 
prometu. Prihodki in devizno 
poslovanje. Nakup in poraba 
pogonskega goriva in maziva. 
Zaposlene osebe. 

SpremljaQMH�åHlez- niške-
ga prometa 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
åHlezniški 
promet, 
20.04. 

30.04.  
V celoti 

SURS 484.03 Letno poroþLlo o pro-
metu potnikov in bla-
JD�QD�åHlezniških 
postajah PROM-ä-
12 

Odpotovali potniki, nakladanje 
in razkladanje blaga po vrstah 
pošiljk. Odpotovali potniki, na-
kladanje in razkladanje blaga 
po vrstah blaJD�QD�åHlezniških 
postajah v izbranih mestih. 

SpremljaQMH�åHlezniškega 
prometa na postajah  

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
storitve na 
åHlezniških 
postajah, 
20.04. 

10.05. - 

          
 485  Pomorski transport        
SURS 485.01 Prijava o prihodu-od-

hodu ladij TR-P/M-
31a, TR-P/M-31b 
 
(vsebina se povezu-
je tudi 
z modulom 481) 

Promet ladij v linijski in prosti 
plovbi po številu, BRT in NRT. 
Promet ladij po vrstah, zasta-
vah in dråDvah priplutja in od-
plutja. Promet potnikov po dr-
åDvah vkrcanja in izkrcanja ter 
zastavah prevoznikov. Promet 
blaga po dråDvah vkrcanja in 
izkrcanja, zastavah, vrstah bla-
ga in vrstah tovora. 

Spremljanje pristaniškega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Uprava RS 
za pomor-
stvo 05 v 
mesecu 

30. v me-
secu 

delno 

SURS 485.02 MeVHþno poroþLlo o 
pomorskem prometu 
TR-P/M-11 

Število in zmogljivost prevoznih 
sredstev po vrstah. PrevoåHna 
pot prevoznih sredstev. Prevoz 
potnikov v notranjem in med-
narodnem prometu - število 
potnikov in potniške milje. Pre-
voz blaga v notranjem in med-
narodnem prometu - v tonah in 
tonskih miljah. Zaposlene ose-
be. 

Spremljanje pomorskega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov in blaga 
v pomor-
skem prome-
tu, 10. v me-
secu 

12. v me-
secu 

- 
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SURS 485.03 Letno poroþLlo o po-
morskem prometu  
TR-P-11 

Prevozna sredstva po vrstah in 
zmogljivostih.IzkoriãþHnost pre-
voznih sredstev. Prevoz potni-
kov v notranjem in mednaro-
dnem prometu število potnikov 
in potniške milje. Prevoz blaga 
v notranjem in mednarodnem 
prometu tone in tonske milje. 
Prihodki in devizno poslovanje. 
Nakup in poraba pogonskega 
goriva ter maziva. Prevoz kon-
tejnerjev po velikosti v notra-
njem in mednarodnem prome-
tu. Prevoz blaga v kontejnerjih 
v notranjem in mednarodnem 
prometu. Prevoz prevoznih 
sredstev v notranjem in med-
narodnem prometu. 

Spremljanje pomorskega 
prometa 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
izvajajo pre-
voz potnikov 
in blaga v 
pomorskem 
prometu, 
20. 3.  

30.04. - 

SURS 485.04 Letno poroþLlo o tr-
govski mornarici TR-
P-31 

Registrirano ladjevje pomor-
skega prometa.  

Spremljanje pristaniškega 
prometa. 

L 31.12. Uprava RS 
za pomor-
stvo,  
15. 04.  

15.05. - 

          
 486 =UDÿni transport        
SURS 486.01 MeVHþno poroþLlo o 

]UDþnem prometu 
TR-Z/M-11 

Število in zmogljivost letal. Iz-
koriãþHnost letal. Prevoz potni-
kov v notranjem in mednaro-
dnem prometu- število potnikov 
in potniški kilometri. Prevoz to-
vora v notranjem in mednaro-
dem prometu - tone in tonski 
kilometri. Zaposlene osebe. 

SpremljaQMH�]UDþnega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov in tovora 
Y�]UDþnem 
prometu, 10. 
v mesecu. 

12. v me-
secu 

delno 

SURS 486.02 Letno poroþLlo o 
]UDþnem prometu 
TR-Z-11 

Število letal po vrstah in zmo-
gljivostih. Prevoz potnikov na 
linijah v notranjem in mednaro-
dnem prometuštevilo potnikov 
in potniški kilometri. Prevoz to-
vora na linijah v notranjem in 
mednarodnem prometu- tone 
in tonski kilometri. Prihodki in 
devizno poslovanje. Nakup in 
poraba goriva ter maziva. Za-
poslene osebe.  

SpremljaQMH�]UDþnega 
prometa 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov in tovora 
Y�]UDþnem 
prometu, 
10.03. 

01.04. delno  

SURS 486.03 MeVHþno poroþLlo o 
prometu na letaliãþLK� 
TR-Z/M-21 

Promet domaþLK�LQ�WXjih letal 
po vrstah prometa. Promet pot-
nikov, tovora in pošte. Zaposle-
ne osebe. 

Spremljanje letališkega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo le-
tališke stori-
tve, 10. v 
mesecu 

12. v me-
secu 

delno  

SURS 486.04 Letno poroþLlo o pro-
metu na letaliãþLK� 
TR-Z-21 

Prometne zmogljivosti na letali-
ãþLK��3URmet domaþLK�LQ�WXjih 
letal na letaliãþLK��3URmet pot-
nikov in tovora v domaþHP�LQ�
mednarodnem prometu po dr-
åavah prevoznikov. Prihodki in 
devizno poslovanje. Poraba 
elekWULþne energije, goriva in 
maziva. Zaposlene osebe. 

 
Spremljanje prometa na 
letaliãþLK 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo le-
tališke stori-
tve, 10.03. 

25.03. delno  

          
 488 Statistika cestno-

prometnih neVUHÿ 
       

SURS 488.01 StatiVWLþni podatki o 
prometu - Bilten 
MNZ 

Cestnoprometne nesreþH�LQ�
posledice, registrirana cestna 
motorna vozila 

Spremljanje podatkov ve-
zanih na cestni promet 

L Preteklo 
leto 

Ministrstvo 
za notranje 
zadeve, 
30.06. 

30.06. V celoti 
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 48991 Raziskovanja naci-
onalnega pomena - 
ni EU direktive 

       

SURS 48991.01 PoroþLlo o mejnem 
prometu potnikov z 
vlaki, letali, ladjami 
TR-ä�0-3, TR-Z/M-
3, TR-P/M-3 

Prihod in odhod potnikov v 
mednarodnem, meddråDYnem 
in obmejQHP�åHlezniškem, 
]UDþnem in pomorskem prome-
tu. 

SpremljaQMH�åHlezniškega, 
]UDþnega in pomorskega 
mejnega prometa 

M Pretekli 
mesec 

Carinarnice 
in carinske 
izpostave v 
sodelovanju 
s policijskimi 
mejnimi or-
gani, 10. v 
mesecu 

30. v me-
secu 

 

SURS 48991.02 MeVHþno poroþLlo o 
plinovodih TR-PL/M-
11 

KoliþLna transportiranega plina 
v notranjem in mednarodnem 
prometu v m3 in m3/km. Zapo-
slene osebe. 

Spremljanje plinovodnega 
transporta 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
plinovodni 
transport, 
10. v mese-
cu 

12. v me-
secu 

 

SURS 48991.03 Letno poroþLlo o pli-
novodih  
TR-PL-11 

DolåLna in zmogljivost plinovo-
dov. IzkoriãþHnost zmogljivosti 
in koliþLna transportiranega pli-
na po relacijah. Prihodki. Pora-
ba elekWULþne energije. Zapo-
slene osebe. 

Spremljanje transporta 
plina  

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
plinovodni 
transport, 
10.03. 

20.03.  

SURS 48991.04 MeVHþno poroþLlo o 
dejavnoVWL�åLþnic  
TR-ä,�0-11 

Prepeljani potniNL��þDV�REUDto-
vanja, prihodki. 
Zaposlene osebe. 

Spremljanje dejavnosti 
åLþnic 

M Pretekli 
mesec 

Upravljalci 
åLþnic, 10. v 
mesecu 

30. v me-
secu 

 

SURS 48991.05 MeVHþno poroþLlo o 
mejnih prehodih v 
cestnem prometu, 
mednarodni in med-
dråDvni promet  
TR-C/M-31 

Število vozil po vrstah in ocena 
števila potnikov. Ocena struk-
ture vozil in potnikov po dråD-
vah registracije vozil. Tranzit 
tovornih vozil po dråDvah, v ka-
terih so vozila registrirana. To-
ne blaga v tovornih vozilih. 
 
 

Spremljanje mednarodne-
ga in meddråDYnega mej-
nega cestnega prometa. 

M Pretekli 
mesec 

Carinarnice 
in carinske 
izpostave v 
sodelovanju 
s policijskimi 
mejnimi or-
gani, 10. v 
mesecu. 

30. v me-
secu 

 

SURS 48991.06 MeVHþno poroþLlo o 
mejnih prehodih v 
cestnem prometu, 
obmejni promet  
TR-C/M-32 

Število vozil po vrstah in ocena 
števila potnikov. Ocena struk-
ture vozil in potnikov po dråD-
vah registracije vozila.Tone 
blaga v tovornih vozilih. 

Spremljanje obmejnega 
cestnega prometa 

M Pretekli 
mesec 

Carinarnice 
in carinske 
izpostave v 
sodelovanju 
s policijskimi 
mejnimi or-
gani,  
10. v mese-
cu. 

30. v me-
secu 

 

SURS 48991.07 MesHþno poroþLlo o 
mestnem potniškem 
prometu  
TR-M/M-11 

Število in zmogljivost prevoznih 
sredstev po vrstah. PrevoåHna 
pot prevoznih sredstev. Prevoz 
potnikov po vrstah vozil. Zapo-
slene osebe. 

Spremljanje mestnega 
prometa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov v me-
stnem pro-
metu, 
10. v mese-
cu 

12. v me-
secu 

 

SURS 48991.08 Letno poroþLlo o me-
stnem prometu TR-
M-11 

Prevozna sredstva po vrstah in 
zmogljivostih. IzkoriãþHnost 
prevoznih sredstev. Prihodki 
po vrstah prevoznih sredstev. 
Prihodki in devizno poslovanje. 
Nakup in poraba goriva ter ma-
ziva. 

Spremljanje mestnega 
prometa 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
prevoz potni-
kov v me-
stnem pro-
metu, 10.03 

30.04.  
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 49 Komunikacije        
 491 Statistika informa-

cijske druæEH 
       

          
 492 Statistika komuni-

kacij, poštnih in te-
lekomunikacijskih 
storitev 

       

SURS 492.01 MeVHþno poroþLlo o 
poštnih storitvah 
KO-PO/M-11 

Storitve pošt v notranjem in 
mednarodnem prometu. Zapo-
slene osebe. 

Sremljanje poštnih in tele-
grafskih storitev ter stori-
tev v denarnem prometu 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
poštne stori-
tve, 20. v 
mesecu 

25. v me-
secu 

 

SURS 492.02 MeVHþno poroþLlo o 
telekomunikacijskih 
storitvah - fiksna te-
lefonija 
KO-TEF/M-11 

Telekomunikacijske storitve - 
fiksna telefonija v notranjem in 
mednarodnem prometu. Zapo-
slene osebe. 

Spremljanje telekomuni-
kacijskih storitev - fiksna 
telefonija 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo te-
lekomunika-
cijske stori-
tve, 20. v 
mesecu 

25. v me-
secu 

 

SURS 492.03 MeVHþno poroþLlo o 
telekomunikacijskih 
storitvah - mobilna 
telefonija 
KO-TEM/M-11 

Telekomunikacijske storitve - 
mobilna telefonija v notranjem 
in mednarodnem prometu. Za-
poslene osebe. 

Spremljanje telekomuni-
kacijskih storitev - mobil-
na telefonija 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo te-
lekomunika-
cijske stori-
tve, 20. v 
mesecu 

25. v me-
secu 

 

SURS 492.04 Letno poroþLlo o 
poštnih sredstvih, 
mreåL�LQ�VWRritvah  
KO-PO-11 

Poštno omreåMH�LQ�VUHGstva. 
Storitve in prihodki v notranjem 
in mednarodnem prometu ter 
devizno poslovanje. Zaposlene 
osebe. 

Spremljanje poštnih stori-
tev 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
poštne stori-
tve, 
20. 04 

30. 04  

SURS 492.05 Letno poroþLlo o 
enotah poštnega 
omreåMD� 
KO-PO-18 

Storitve enot poštnega omreåMD�
v notranjem in mednarodnem 
prometu. Zaposlene osebe. 

Spremljanje poštnih in te-
legrafskih storitev 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
poštne stori-
tve  
20. 04. 

10. 05.   

SURS 492.06 Letno poroþLlo o te-
lekomunikacijskih 
sredstvih, mreåL�LQ�
storitvah - fiksna te-
lefonija 
KO-TEF-11 

Telekomunikacijsko omreåMe, 
sredstva, naURþniški priNOMXþki, 
storitve in prihodki. v fiksni te-
lefoniji. Zaposlene osebe. 
 

Spremljanje telekomuni-
kacijskih storitev - fiksna 
telefonija 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo te-
lekomunika-
cijske stori-
tve 
20. 04. 

30. 04.  

SURS 492.07 Letno poroþLlo o te-
lekomunikacijskih 
sredstvih, mreåL�LQ�
storitvah - mobilna 
telefonija 
KO-TEM-11 

Telekomunikacijsko omreåMH��
sredstva, naURþniški priNOMXþki, 
storitve in prihodki. v mobilni 
telefoniji. 
Zaposlene osebe. 
 

Spremljanje telekomuni-
kacijskih storitev - mobil-
na telefonija 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo te-
lekomunika-
cijske stori-
tve 
20. 04. 

30. 04.  
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 493 Statistika avdiovi-
zualnih storitev 

       

          
 50 Turizem        
 501 Statistika turizma        
SURS 501.01 MeVHþno poroþLlo o 

turistih in o njihovih 
prenoþLtvah  
TU-11/M 

Nastanitvene zmgljivosti, priho-
di turistov in njihove prenoþLtve 
po dråDvah, od koder turisti pri-
hajajo, po vrstah in kategorijah 
nastanitvenih objektov.  

Spremljanje prihodov turi-
stov in prenoþLtev 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti in 
zasebni so-
bodajalci, ki 
nudijo nasta-
nitvene zmo-
gljivosti turi-
stom ter po-
slovni sub-
jekti, ki po-
sredujejo pri 
nastanitvi tu-
ristov  
05.v mes. 

28. v me-
secu 

V celoti 

SURS 501.02 Anketa o potovanjih 
domaþHga prebival-
stva  
ý$3 

Podatki o prebivalcih, ki so ali 
niso šli na turiVWLþno potovanje, 
podatki o znaþLOnostih potovanj 
(kdaj, kam, kako ipd.) ter o iz-
datkih na potovanjih 

Spremljanje udeleåHnosti 
domaþHga prebivalstva 
na turiVWLþnih potovanjih 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

IzbraQL�þODni 
v gospodinj-
stvih, stari 
���OHW�DOL�YHþ��
anketno ob-
dobje je 
okvirno od 1. 
do 29. aprila, 
julija, okto-
bra in ja-
nuarja 

1.4., 1.7., 
1.10., 1.1. 

V celoti 

          
 502 Statistika gostin-

stva in potovalnih 
agencij 

       

          
 50991 Raziskovanja naci-

onalnega pomena - 
ni EU direktive 

       

SURS 50991.01 ýHtrtletno poroþLlo o 
obiskovalcih turiVWLþ-
nih znamenitosti, 
igralnic in kopaOLãþ� 
TU-��þ/ 

DomaþL�LQ�WXji obiskovalci turi-
VWLþnih znamenitosti, igralnic, 
obiskovalci kopaOLãþ�YVH�SR�
meseFLK�þHtrtletja 

Spremljanje obiska turi-
VWLþnih znamenitosti, ko-
paOLãþ��LJUDOnic 

þ/ Preteklo 
þHtrtletje 

Upravljalci 
objektov - tu-
riVWLþnih zna-
menitostii, 
igralnic in 
kopaOLãþ�����
v mesecu 

 25.02. 
25.05. 
25.08. 
25.11. 

 

SURS 50991.02 Letno poroþLlo poto-
valnih agencij in ura-
dov  
TU-14 

Število potovalnih agencij in 
uradov, fi]Lþni obseg organizi-
ranega turiVWLþnega prometa 
(za domaþH�SUHbivalstvo po dr-
åDvah potovanja, za tuje turi-
ste, po dråDvah, od koder pri-
hajajo) 

Spremljanje dejavnosti tu-
riVWLþnih agencij in uradov 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
storitve poto-
valnih in turi-
VWLþnih orga-
nizacij31. 03.  

 20.06. .  
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SURS 50991.03 Letno poroþLlo o 
zmogljivosti in pro-
metu marin  
TU-18 

Zmogljivost (površina akvatori-
ja, število prive zov, dolåLna 
razvite obale, prostor za plovila 
na - kopnem ipd.); promet plo-
vil v marini; število oseb in pre-
noþLtev na plovilih v marin pri-
hodek marine idr. i; 

Spremljanje prometa ma-
rin 

L  Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
se ukvarjajo 
z izposoja-
njem ladij-
skih prive-
]RY��þXva-
njem in vzdr-
åHvanjem 
plovil in dru-
gimi storitva-
mi v zvezi z 
navWLþnim tu-
ri-
zmom15.03. 

 24.04.  

SURS 50991.04 Popis gostinskih 
zmogljivosti 
GO-POP 

Število gostinskih obratov po 
vrstah obratov, število oseb ki 
delajo v njih in število gostin-
skih sedeåHY��WHdenski obrato-
valQL�þDV� 
Vse v sodelovanju z Ministrs-
tvom za malo gospodarstvo in 
turizem 

Spremljanje zmogljivosti 
gostinske mreåH 

obþDsno Ob prijavi 
obratoval-
neJD�þDsa 
do avgu-
sta 2000 

S posredo-
vanjem ob-
þLQ�YVL�JR-
stinski obrati, 
ki prijavljajo 
razpored 
obratovalne-
JD�þDsa. 
Avgust 2000 

April 2001  

          
 III.3 DENARNE, FINAN-

þ1(��75GOVINSKE 
IN PLAþ,/NOBI-
LANþ1(�67$TISTI-
KE 

       

 52 Denar in finance        
 521 Evro in statistika 

EMS 
       

          
 522 Strukturni denarni 

in finanÿQL�NDzalni-
ki 

       

          
 523 KratkoURÿni denar-

ni in finanÿQL�NDzal-
niki 

       

BS 523.01 PoroþLlo o knjigovod-
skem stanju raþXnov 
KNB (obrazec 01) 

Stanje vseh raþXnov bank po 
kontnem okvirju konec meseca 

Statistika denarnih finan-
þQLK�SRsrednikov, nadzor 
denarnih finanþQLK�SRsre-
dnikov 

M, L MeVHþna 
stanja 

Banke, hra-
nilnice in 
hranilno kre-
ditne sluåEH 

  

BS 523.02 PoroþLlo o aktivnih in 
pasivnih obrestnih 
merah 

"Deklarirane" obrestne mere 
posaemznih aktivnih in pasiv-
nih finanþQLK�LQstrumentov 

Statistika denarnih finan-
þQLK�SRsrednikov 

M 
obþDsno 

MeVHþni 
podatki 

Banke, hra-
nilnice in 
hranilno kre-
ditne sluåEH 

  

BS 523.04 Pregled nekaterih 
povSUHþnih aktivnih 
obrestnih mer za 
kredite nebanþQHmu 
sektorju (AOM). Pre-
gled nekaterih pov-
SUHþnih pasivnih 
obrestnih mer za 
kredite nebanþQHmu 
sektorju (POM) 

PovSUHþne efektivne obrestne 
mere bank v skladu s predpisa-
nimi navodili 

Statistika denarnih finan-
þQLK�SRsrednikov, nadzor 
denarnih finanþQLK�SRsre-
dnikov 

ýO ýHtrtlerni 
podatki 

Banke, hra-
nilnice in 
hranilno kre-
ditne sluåEH 

  

BS 523.05 Stanje lastnih imetij 
vrednostnih papirjev 
Republike Slovenije 

Imetja posameznih vrednostnih 
papirjev v banki konec meseca 

Tabela finanþQLK�WRkov 
Slovenije 

ýO MeVHþna 
stanja 

Banke   
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BS 523.06 Sodobni plaþLOni in-
strumenti 

PlaþLOne kartice domaþLK�L]da-
jateljev (SPI-A1), plaþLOne karti-
ce tujih izdajateljev (SPI-A2), 
banþQL�DYtomati v mreåL��63,-
$����þHki domaþLK�L]dajateljev 
in promet … (SPI-A4), tuML�þHki 
(SPI-A5), promet preko POS 
terminalov (SPI-A6), latnosti 
plaþLOne kartice (SPI-B1), loka-
cija banþQLK�DYtomatov v mreåL�
(SPI-B2), lokacija prodajnih 
mest POS terminalov (SPI-B3) 

Ekonomska analiza, po-
vratno informiranje obvez-
nikov poroþDnja 

ýO Stanja ko-
QHF�þHtr-
tletja in 
þHtrtletni 
promet 

Izdajatelji in-
strumentov 
(banke in ne-
finanþQD�SR-
djetja) 

  

BS 523.07 StatiVWLþne bilance 
denarnih finanþQLK�
posrednikov 

Agregatne bilance stanja de-
narnih finanþQLK�SRsrednikov 
po ustreznih metodologijah 

ekonomska analiza, dise-
minacija 

M  BS   

          
 524 Statistika javnega 

primanjkljaja in 
dolga 

       

          
 525 Uporaba evra v dr-

æDYni statistiki  
       

          
 52991 Bilance javnega fi-

nanciranja (nacio-
nalni interes) 

       

MF 52991.01 
 

Konsolidirana glo-
balna bilanca javne-
ga financiranja 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje javnofinan-
þQLK�SUHjemkov in izdat-
kov po ekonomskih na-
menih.  

L – konþQL�
podatki 
M – pred-
hodni po-
datki 

Letno naj-
kasneje 
do 30.6. 
za prete-
klo leto 
MeVHþno 
glede na 
razpolo-
åOMLve po-
datke 

   

MF 52991.02 Bilance DråDYnega 
proraþXna 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje prejemkov in 
izdatkov dråDYnega prora-
þXna po ekonomskih na-
menih. 

L – konþQL�
podatki 
M – pred-
hodni po-
datki 

MeVHþno 
najkasne-
je do kon-
ca mese-
ca za pre-
tekli me-
sec. 

Za letne po-
datke prora-
þXQski upo-
rabniki do 
28.2. za pre-
teklo leto 

  

MF 52991.03 Bilance obveznega 
pokojninskega in in-
validskega zavaro-
vanja 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje prejemkov in 
izdatkov ZPIZ po eko-
nomskih namenih. 

L – konþQL�
podatki 
M – pred-
hodni po-
datki 

MeVHþno 
najkasne-
je do kon-
ca mese-
ca za pre-
tekli me-
sec. 

ZPIZ do 25. 
v mesecu za 
meVHþne po-
datke in do 
28.2. za let-
ne podatke 

  

MF 52991.04 Bilance obveznega 
zdravstvenega zava-
rovanja 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje prejemkov in 
izdatkov ZZZS po eko-
nomskih namenih. 

L – konþQL�
podatki 
M – pred-
hodni po-
datki 

MeVHþno 
najkasne-
je do kon-
ca mese-
ca za pre-
tekli me-
sec. 

ZZZS do 25. 
v mesecu za 
meVHþne po-
datke in do 
28.2. za let-
ne podatke 

  

MF 52991.05 Zbirne bilance Ob-
þLQskih proraþXnov 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje prejemkov in 
izdatkov obþLQskih prora-
þXnov po ekonomskih na-
menih. 

L – konþQL�
podatki 
M – pred-
hodni po-
datki 

MeVHþno 
najkasne-
je do kon-
ca mese-
ca za 
predprete-
kli mesec. 

ObþLne do 
30.4. za pre-
teklo leto za 
meVHþne po-
datke pa do 
15. v mese-
cu za prete-
kli mesec. 

  

MF 52991.06 Dolg Republike Slo-
venije 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje stanja dolga 
Republike Slovenije po 
vrstah kreditorjev, instru-
mentih in valutah. 

Do konca 
kvartala 
za pretekli 
kvartal 
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MF 52991.07 Jamstva Republike 
Slovenije 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje stanja jam-
stev RS gleGH�QD�URþnost, 
valutno strukturo in po de-
javnostih. 

þHtrtl. Do konca 
kvartala 
za pretekli 
kvartal 

   

MF 52991.08 DråDYni vrednostni 
papirji (obrestne me-
re) 

SDDS – standard mednaro-
dnega denarnega sklada o di-
seminaciji posebnih podatkov. 

Izkazovanje obrestnih 
mer dråDYnih vrednostnih 
papirjev. 

M V roku 
dveh dni 
po avkciji 
dråDYnih 
vredno-
stnih pa-
pirjev 

   

          
 53 Menjava blaga        
 531 Menjava blaga med 

dræDvaPL�ÿODnicami 
�YNOMXÿno z EDI-
COM) 

       

          
 532 Menjava blaga s 

tretjimi dræDvami 
       

SURS 532.01 Izvoz in uvoz blaga 
ZT-IUB/M 

Vrednostni in koliþLQski podatki 
o izvozu in uvozu blaga (stati-
VWLþna vrednost, neto teåD��NRli-
þLna v posebni merski enoti); 
namembna dråDva, dråDva po-
rekla, dråDva odpreme; vrsta 
blaga po Kombinirani nomen-
klaturi (tarifna oznaka), Stan-
dardni trgovinski klasifikaciji, 
Standardni klasifikaciji dejav-
nosti, namenu porabe blaga in 
stopnji predelave; statiVWLþni 
kontingent, carinski postopek, 
vrsta posla; ugodnosti; kontin-
gent; valuta transakcije, vre-
dnost blaga v valuti; vrsta tran-
sporta na meji, dråDva prevoz-
nega sredstva ob prehodu me-
je, dobavni pogoji, zabojnik, 
bruto teåD��YUsta skladiãþD� št. 
skladiãþD��FDrinarnica, št. ECL, 
skupno št. postavk, zap. št. po-
stavke, datum sprejema ECL, 
datum, ki se uporablja za ukre-
pe trg. politiNH��þH�MH�UD]liþHQ�
od datuma sprejema ECL; dav-
þQD�ãWHvilka izvoznika, uvozni-
ka, zastopnika; vreGQRVW�]Dþ��
izvoåHnega oz. uvoåHnega bla-
ga, vrednost popustov in zni-
åDQM��FDrinska osnova in daja-
tve 

SpremljaQMH�þDsovne di-
namike in strukturnih 
sprememb v blagovni me-
njavi s tujino; informacij-
ska podpora za trgovin-
sko politiNR��WUåne analize; 
vhodni podatki za nacio-
nalne raþXne in plaþLOno 
bilanco 

M Predpre-
tekli me-
sec 

Carinska 
uprava Re-
publike Slo-
venije,  
izbor podat-
kov iz carin-
skih deklara-
cij  
23.-25. v 
mesecu  
za pretekli 
mesec 

Šest te-
dnov po 
koncu ob-
dobja 
opazova-
nja 

Delno 

SURS 532.02 Preverjanje kakovo-
sti zunanjetrgovin-
skih podatkov 
ZT-PKP 
(sodeluje CURS) 

Avtomatska kontrola relativnih 
razmerij med koliþLQskimi in 
vrednostnimi podatki na carin-
skih deklaracijah s pomoþMR�
statiVWLþnih metod 

Izboljšati kvaliteto zuna-
njetrgovinskih podatkov, 
predvsem koliþLQskih in 
vrednostnih 

L TekoþH�OH-
to 

SURS pri-
pravi sezna-
me spornih 
deklaracij do 
31. 12. 
31.05. 
CURS pre-
veri in popra-
vi sporne de-
klaracije do 
25. 1. 25.06. 
(za predhod-
nje leto) 

Šest te-
dnov po 
koncu ob-
dobja 
opazova-
nja  

Delno 
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SURS 532.03 Indeksi povSUHþnih 
vrednosti izvoza in 
uvoza  
ZT-IP9,8�ýL 

IzraþXQ�DJUHgiranih indeksov 
povSUHþnih vrednosti izvoza in 
uvoza po sektorjih in odsekih 
Standardne mednarodne trgo-
vinske klasifikacije, po podro-
þMLK��SRGpodroþMLK�LQ�RGdelkih 
Standardne klasifikacije dejav-
nosti, po klasifikaciji Broad 
Economic Categories (BEC); 
izraþXnavajo se veULåni indeksi 
po Laspeyresovem, Paasche-
jevem in Fisherjevem obrazcu, 
objavljajo se Fisherjevi indeksi. 

Merjenje dinamike izvoz-
nih in uvoznih cen, za 
oceno fi]Lþnih gibanj izvo-
za in uvoza (kot deflatorji) 

ý/ Preteklo 
þHtrtletje 

Osnovni zu-
nanjetrgovin-
ski podatki 
SURS 

Šest te-
dnov po 
koncu ob-
dobja 
opazova-
nja 

Delno 
 

          
 533 Sektorske analize 

in mednarodne tr-
govinske študije  

       

          
 534 Podatkovna baza 

COMEXT 
       

SURS 534.01 Baze zunanjetrgo-
vinskih podatkov 
ZT-BAZE/M 

 Priprava vhodnih podatkov za 
razOLþne baze zunanjetrgovin-
skih podatkov (COMEXT pri 
Eurostatu, BSP na internetu, 
Interispo na intranetu, baze zu-
nanjetrgovinskih podatkov v 
SURS), kontrola podatkov v 
bazah in diseminacija iz baz 

Izboljšati diseminacijo zu-
nanjetrgovinskih podatkov 
(dostopnost, podatki v 
elektronski obliki, hitrost 
informacije) 

M Predpre-
tekli me-
sec 

Osnovni zu-
nanjetrgovin-
ski podatki 
SURS 

Šest te-
dnov po 
koncu ob-
dobja 
opazova-
nja 

Delno 

          
 535 Statistika tarif - 

Splošne preference 
- Lastni viri 

       

          
 536 Proizvodnja stati-

stike trgovine 
       

          
 54 Menjava storitev in 

plaÿLOna bilanca 
       

 541 PlaÿLOna bilanca        
BS 541.01 PlaþLOni promet s tuji-

no 
PoroþLla o stanju in prometu 
(vrsta posla 00), poroþLlo o sta-
nju po dråDvah (01), specifika-
cija prometa za raþXQ�����LQ�
07), obvestilo o prilivu iz tujine 
(60), nalog za plaþLlo v tujino 
(70), splošni devizni nalog (66 
in 77) 

PlaþLOna bilanca 10-D 
M 

 Banke   

BS 541.02 Obrazec C PoroþLlo o prometih in stanjih 
na raþXnih v tujini 

PlaþLOna bilanca M  Pravne ose-
be 

  

BS 541.03 VRP PoroþLlo o poslih z vrednostni-
mi papirji po zakonu o deviz-
nem poslovanju (z nerezidenti) 

PlaþLOna bilanca,; stanje 
mednarodnih naORåE�LQ�
obveznosti; statistika fi-
nanþQLK�WUgov 

M  Banke, bor-
zno posre-
dniške hiše, 
zavarovalni-
ce, izdajatelji 
dolåQLških 
vrednostnih 
papirjev v tu-
jini 

  

BS 541.04 Krediti odobreni tuji-
ni in najeti v tujini 

Prijava odobrenega kredita, 
aprememba, storno; specifika-
cija; plan in realizacija koriãþH-
nja in odplaþLO 

PlaþLOna bilanca,; stanje 
mednarodnih naORåE�LQ�
obveznosti; zunanji dolg 

Ob do-
godku, 
10-D po 
dogodku 

 Rezidenti   

BS 541.05 Zbirno poroþDnje; 
PT, NT, PF, VO, 
PO, GP-1 

Nakup in prevzem terjatev ter 
garancije med rezidenti in ne-
rezidenti 

PlaþLOna bilanca,; stanje 
mednarodnih naORåb in 
obveznosti 

M  Rezidenti   

BS 541.06 PlaþLOna bilanca PlaþLOna bilanca Slovenije po 
ustreznih metodologijah in v 
skladu z mednarodnimi pripo-
roþLli (IMF BOP manual V. edi-
tion, BOP Vademecum) 

Ekonosmka analiza, dise-
minacija 

M  BS   
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APP 541.07 Podatki o terjatvah 
in obveznostih do tu-
jine (do nereziden-
tov), za namene dr-
åDve: 
 - obrazec Dodatni 
podatki k statiVWLþnim 
podatkom iz bilance 
stanja 

Podatki iz bilance stanja go-
spodarVNLK�GUXåE�R�WHUjatvah in 
obveznostih do tujine (do nere-
zidentov)  

Spremljanje terjatev in 
obveznosti do nereziden-
tov pri gospodarskih dru-
åEDK��NL�LPDjo poslovne 
odnose s tujino  

L Preteklo 
koledar-
sko leto  

Gospodar-
ske druåEH��
ki imajo po-
slovne odno-
se s tujino  

25.3.  

          
 542 PlaÿLOna bilanca in-

stitucij Skupnosti 
       

          
 543 Neposredne nalo-

æEH�LQ�VWDtistika 
menjave povezanih 

       

BS 543.01 Obrazec SKV/SKD PoroþLlo o stanju in spremem-
bah terjatev in obveznosti do 
tujine 

Stanje mednarodnih na-
ORåE�LQ�REveznosti, Ko-
mercialna posojila 

ýO��RG�
Septem-
bra 2001 
M 

 Podjetja   

BS 543.02 PoroþLlo o naloåEDK�
(SN11, SN22, SN33 
(JV), SN44 in SN55) 

PoroþLlo o stanju in prometu s 
povezanimi podjetji in stanju 
pogodbene naloåEH 

Stanje mednarodnih na-
ORåE�LQ�REveznosti 

L  Banke in po-
djetja 

  

BS 543.03 Stanje mednarodnih 
naORåE�LQ�REveznosti 

Bilanca stanja naORåE�LQ�REvez-
nosti rezidentov Slovenije do 
nerezidentov (IMF BOP ma-
nual V. edition, BOP Vademe-
cum) 

Ekonomska analiza, dise-
minacija 

L  BS   

BS 543.04 Anketa PCP in mej-
nih trgovin 

Podatki prilagoditev zaobjema 
blaga in izvoz potovanj v plaþLO-
ni bilanci 

PlaþLOna bilanca M  Prostocarin-
ske prodajal-
ne in mejne 
prodajalne 
po zakonu o 
pregobliko-
vanju carin-
skih proda-
jaln na ce-
stnih mejnih 
prehodih z 
dråDvami 
Evropske 
unije, v mej-
ne prodajal-
ne in o pose-
bnih ukrepih 
nadzora the 
prodajaln 
(Url. RS 
13/01) 

  

          
 544 Mednarodna trgo-

vina s storitvami in 
geografska razdeli-
tev 

       

          
 IV KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

       

 61 Raba tal in podeæH-
lje 

       

 611 Raba tal        
SURS 611.01 ýDsovne spremem-

be pokrovnosti/rabe 
tal 
 
GIS-þDV�VSUP 
 
 

Ocena spremembe pokrovnosti 
/rabe tal za 3.letna obdobja na 
nivoju statiVWLþnih regij (SKTE 
3) 

SpremljanjH�þDsovnih 
sprememb v pokrovno-
sti/rabi tal Slovenije 

3L 
 
konec 
2003 

Med dve-
PD�þDsov-
nima pre-
sekoma 
GIS-a po-
krovno-
sti/rabe tal 

SURS Konec 3 
leta 

V celoti 
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SURS 611.02 GIS poselitvene po-
vršine 

DoloþLtev površin primernih za 
poselitev po obþLnah 

Priprava podatkov o povr-
šinah za prikaz gostote 
prebivalcev 

Odvisno 
od razpo-
loåOMLvosti 
novih vho-
dnih po-
datkov in 
od spre-
memb na-
vodil Eu-
rostata 

Odvisno 
RG�þDsov-
nega pre-
seka ob-
stojeþLK�
digitalizi-
ranih po-
datkov 
GURS-a 
in drugih 

ObstojeþL�GL-
gitalni podat-
ki 

Ob popisu 
prebival-
stva 

 

          
 612 Daljinsko zaznava-

nje 
       

SURS 612.01 GIS pokrovnosti/ra-
be tal 
 
GIS-pokr. tal 

Georeferencirani in tabelarni 
podatki o osnovnih kategorijah 
pokrovnosti in rabe tal po stati-
VWLþnih regijah (SKTE3) 

Pregled prostorske razpo-
reditve osnovnih kategorij 
pokrovnosti in rabe tal 

3L 
septem-
ber 2001 

Datum 
skeniranja 
satelitskih 
posnetkov 
(maj-sept. 
prvo leto) 

Satelitski po-
datki MOP, 
GURS 

Julij 2. le-
ta 

V celoti 

SURS 612.02 Nomenklatura GIS-a 
pokrovnosti/rabe tal 
GIS-nomenkl. 

Izdelava in prilagajanje nomen-
klature teKQLþQLP�PRånostim in 
zahtevam uporabnikov 

Razvoj nomenklature v 
skladu z mednarodnimi 
doVHåki in zahtevami 

3L 
 
december 
2001 

Datum 
skeniranja 
satelitskih 
posnetkov 
(maj-sept. 
prvo leto) 

Satelitski po-
datki MOP, 
GURS 

december 
1. leta 

V celoti 

SURS 612.03 Kontrola kvalitete 
GIS-a pokrovno-
sti/rabe tal 
 
kontr.kv.GIS 

Izdelava metodologije za oce-
no kvalitete GIS-a pokrovno-
sti/rabe tal na nivoju statiVWLþnih 
regij (SKTE III), preverba meto-
dologije 

Izdelave metapodatkov 3L 
konec 
2001 

�ýDsovni 
presek 
GIS-a po-
krovno-
sti/rabe tal 

SURS, 
GURS, kon-
trola na tere-
nu 

konec 2. 
leta 

V celoti 

          
 62 Kmetijske struktu-

re 
       

 621 Struktura in tipolo-
gija kmetij 

       

SURS 621.01 Analiza rezultatov 
popisa kmetijskih 
gospodarstev v Re-
publiki Sloveniji  

poglej ZAKON       

          
          
 622 Podatkovna baza 

EUROFARM 
       

          
 623 Statistika vinogra-

dništva 
       

          
 624 Statistika sadjar-

stva 
       

SURS 624.01 Popis intenzivnih sa-
dovnjakov 
KME-SAD 

Jabolka in hruške po sortah, le-
tu sajenja, številu dreves, sadil-
ni razdalji. KoãþLþDsto sadje po 
sortah, letu sajenja, številu dre-
ves, sadilni razdalji. JagodiþH-
vje po velikosti zemOMLãþ� 

Spremljanje sadjarstva 5 L 
(priprava 
v letu 
2001, iz-
vedba v 
letu 2002) 

 Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva in 
individualni 
pridelovalci 
sadja v in-
tenzivnih sa-
dovnjakih 
01.06.-
30.06. 

30.03.  

          
 62991 Raziskovanja naci-

onalnega pomena - 
ni EU direktive 

       

SURS 62991.01 Uvoz mineralnih 
gnojil 
KME-71MG 

Uvoz mineralnih gnojil za po-
trebe kmetijske dejavnosti po 
vrstah in vsebnosti rastlinskih 
hranil. 

Spremljanje porabe mine-
ralnih gnojil. 

L  
 

Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
uvaåDjo mi-
neralna gno-
jila, 07.02. 

25.07.  
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 63 Kmetijski prihodki 
in cene 

       

 631 Ekonomski raÿXni 
za kmetijstvo 

       

SURS 631.01 Letni indeksi fi]Lþne-
ga obsega kmetijske 
pridelave 
KME-IFO 

Indeksi kmetijske pridelave po 
skupinah in podskupinah kme-
tijske dejavnosti 

Spremljanje gibanja kme-
tijske pridelave 

L Preteklo 
leto 

Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS 

15.07. delno 

SURS 631.02 Letno poroþLlo po-
slovnih subjektov o 
uporabi reprodukcij-
skega materiala 
KME-MG/71D 

Poraba mineralnih gnojil in 
sredstev za varstvo rastlin; po-
raba goriv, maziv in elekWULþne 
energije. 

Spremljanje 
porabe reprodukcijskega 
materiala pri poslovnih 
subjektih s podroþMD�NPH-
tijstva 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva, in 
enote drugih 
poslovnih 
subjektov, ki 
se ukvarjajo 
s kmetijsko 
pridelavo 
07.02. 

20.04. delno 

          
 632 Prihodki sektorja 

NPHÿkih gospo-
dinjstev 

       

          
 633 Statistika kmetij-

skih cen 
       

SURS 633.01 MeVHþni indeksi cen 
kmetijskih pridelkov 
pri pridelovalcih 
 

Indeksi cen za izbrane kmetij-
ske pridelke 

Spremljanje meseþnega 
gibanja cen v kmetijstvu 

M Pretekli 
mesec 

Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS 

15. v me-
secu 

delno 

SURS 633.02 TrimeVHþno poroþLlo 
o nabavnih cenah 
reprodukcijskega 
materiala, sredstev 
za delo in storitev v 
kmetijstvu 
CENE-52M 

Nabavljene koliþLne in nabavne 
vrednosti za izbrane proizvode 
in storitve 

Spremljanje gibanja na-
bavnih cen reprodukcij-
skega materiala, sredstev 
za delo in storitev v kme-
tijstvu 

ý/ 
 

Preteklo 
þHtrtletje 

Subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva: 
18.4., 18.7., 
18.10., 18.1. 

25.2., 
25.5., 
25.8., 
25.1. 

delno 
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SURS 633.03 Cene reprodukcij-
skega materiala, 
sredstev za delo in 
storitev v kmetijstvu 
CENE-52M 

Cene za izbrane proizvode in 
storitve 

Spremljanje gibanja na-
bavnih cen reprodukcij-
skega materiala, sredstev 
za delo in storitev v kme-
tijstvu 

M 
 

Pretekli 
mesec 

Izbrani po-
slovni sub-
jekti: 
- v trgovini 
na drobno in 
debelo, 
-s podroþMD�
zavaroval-
ništva 
- opravljanja 
storitev 
(kmetijskih, 
veterinar-
skih,vzdråH-
vanje in po-
pravila kme-
tijske meha-
nizacije in 
kmetijskih 
objektov) 
- proizvodne 
organizacije, 
ki proizvajajo 
proizvode za 
kmetijsko 
pridelavo; 
Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS 
 
7. v mesecu 
za pretekli 
mesec 

18. v me-
secu za 
pretekli 
mesec 

delno 

SURS 633.04 MeVHþno poroþLlo o 
realizaciji pridelave 
podjetij v kmetijstvu 
KME-TRG-33/M 

Prodaja kmetijskih proizvodov 
v koliþLni in vrednosti, po proiz-
vodih in skupinah proizvodov 
lastne pridelave. 

Spremljanje realizacije 
kmetijske pridelave 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva 
05. v mese-
cu 

26. v me-
secu 

delno 

SURS 633.05 MeVHþno poroþLlo o 
odkupu kmetijskih 
proizvodov in lesa 
od zasebnih proizva-
jalcev  
TRG-31/M TRG-
31a/M 
 

Kupovanje oziroma prevzema-
nje kmetijskih proizvodovn lesa 
v koliþLni in vrednosti po proiz-
vodih in skupinah proizvodov. 

Spremljanje odkupa kme-
tijskih proizvodov in lesa 

M Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
odkupujejo 
kmetijske 
proizvode in 
les 05.v 
mes. 

26. v mes.  delno 

SURS 633.06 MeVHþno poroþLlo o 
prometu kmetijskih 
proizvoGRY�QD�åLvil-
skih trgih  
TRG-13/M 
 

KoliþLna kmetijskih proizvodov, 
ki so jih zasebni proizvajalci 
prodaOL�QD�åLvilskih trgih, ter 
povpreena cena teh proizvo-
dov. 

Spremljanje prometa 
kmetijskih proizvodov 

M  Pretekli 
mesec 

Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
storitve v 
zvezi z upo-
rabo prodaj-
nega prosto-
UD�QD�WUåni-
cah05.v me-
secu 

26. v mes. delno 
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 634 StatistiND�YORæka 
dela v kmetijstvu 

       

SURS 634.01 Zaposlenost v kme-
tijstvu 

Ugotavljanje zaposlenosti v 
kmetijstvu preko polnovrednih 
delovnih moþL 

Ugotavljanje realnejše za-
poslneosti v kmetijstvu 

L Preteklo 
leto 

Popis kmetij-
skih gospo-
darstev v le-
tu 2000, an-
keta o delov-
ni sili 

septem-
ber 2001 

V celoti 

          
 635 Sektorska proiz-

vodnja in model 
prihodkov v kmetij-
stvu 

       

SURS 635.01 Za druåLQske kmetije 
se proizvodnja in do-
dana vrednost obra-
þXnava v stat. razi-
skovanju pod zap. 
štev. 402.02 

       

          
 64 Rastlinska pridela-

va 
       

 641 Statistika rastlin-
ske pridelave 

       

SURS 641.01 VzorþQL�SRpis pose-
janih površin in šte-
viloaåLvine- stanje 
1.junij 
 KME - jun 
 

Površine posevkov na njivah, 
trajnih travnatih površin, trajnih 
nasadov, število govedi, praši-
þHY��GURbnice, perutnine, kun-
cev in druJH�åLvine 

Spremljanje rastlinske in 
åLvalske pridelave 

L Opazova-
no leto 

Individualni 
kmetijski pri-
delovalci 
(druåLQske 
kmetije)  
01.06. 

15.08. v celoti 

SURS 641.02 PoroþLlo o površinah 
in nasadih ob koncu 
spomladanske setve 
in števiOX�åLvine - sta-
nje pri podjetjih 1. ju-
nija 
KME-jun/d 

Površine posevkov na njivah, 
trajnih travnatih površin, trajnih 
nasadov, število govedi, praši-
þHY��GURbnice, perutnine, kun-
cev in druJH�åLvine 

Spremljanje rastlinske in 
åLvalske pridelave 

L Opazova-
no leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva 
01.06.  

15.08. v celoti 

SURS 641.03 PoroþLlo o doseåHnih 
pridelkih zgodnjih 
posevkov in zgod-
njega sadja - stanje 
15. avgusta  
KME-32a KME-32b 

DoseåHni pridelki pšenice, dru-
gih strQLK�åLW�LQ�]JRGnjega sa-
dja. Pridelovanje semenske 
pšenice in nameravana setev 
pšenice. 

Spremljanje rastlinske pri-
delave 

L Opazova-
no leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva 
Kmetijska 
svetovalna 
sluåED�SUL�
Kmetijsko 
gozdarski 
zbornici Slo-
venije 15.08. 

15.09. delno 

SURS 641.04 PoroþLlo o priþDko-
vanih pridelkih poz-
nih posevkov, sadja 
in grozdja - stanje 
05. septembra 
KME 33Ia KME 33Ib 

PriþDkovani pridelki pomem-
bnejših poznih posevkov, sadja 
in grozdja. 

Spremljanje rastlinske pri-
delave 

L Opazova-
no leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva 
Kmetijska 
svetovalna 
sluåED�SUL�
Kmetijsko 
gozdarski 
zbornici Slo-
venije 05.09 

30.09. Delno 
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SURS 641.05 PoroþLlo o doseåHnih 
pridelkih poznih po-
sevkov sadja in 
grozdja - stanje 10. 
novembra  
KME-33a KME-33b 

DoseåHni pridelki poznih po-
sevkov, poznega sadja in groz-
dja, predelava sadja in grozdja. 
Pridelava semenskega in sa-
dnega materiala. 

Spremljanje rastlinske pri-
delave 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva 
Kmetijska 
svetovalna 
sluåED�SUL�
Kmetijsko 
gozdarski 
zbornici Slo-
venije 1.0.11 

20.12. Delno 

          
 642 Bilanca preskrbe z 

rastlinskimi pridel-
ki 

       

SURS 642.01 Bilanca preskrbe z 
rastlinskimi pridelki 

Razdelitev proizvodnje in pora-
be rastlinskih pridelkov po me-
todi, harmonizirani z EU zahte-
vami 

Bilanca preskrbe z rastlin-
skimi pridelki je osnova 
za ekonomske raþXne za 
kmetijstvo 

L Preteklo 
leto 

Kmetijski in-
štitut Slove-
nije 

Podatki za 
leto 2000 
- oktobra 
2001 

V celoti 

          
 643 Napoved pridelka 

(AGROMET) 
       

          
 65 åLvinoreja        
 651 StatistiND�æLvinore-

je 
       

SURS 651.01 Anketa o številu pra-
šiþHY� 
KME-PRAŠ/D 

Število in promet prašiþHY�SR�
kategorijah 

SpremljaQMH�åLvinoreje L 
 

01.12. .PHþka go-
spodinjstva, 
ki redijo pra-
šiþH 
07.12. 

15.01. v celoti 

SURS 651.02 Letno poroþLOR�R�åLvi-
noreji in posejanih 
površinah v jesenski 
setvi 
KME-51-2a 

ŠteviOR�åLvine po vrstah in kate-
gorijah, števiOR�þHbeljih panjev, 
bilanFD�åLviQH��åLvalska prireja, 
posejane površine v jesenski 
setvi. 

SpremljaQMH�åLvinoreje in 
jesenske setve 

L 01.12. Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
kmetijstva, in 
enote drugih 
poslovnih 
subjektov, ki 
se ukvarjajo 
]�åLvinore-
jo10.12. 

15.01. v celoti 

SURS 651.03 Anketa o številu dro-
bnice 
KME-DROB/A 

Število drobnice po kategorijah SpremljaQMH�åLvinoreje L 01.12 .PHþka go-
spodinjstva, 
ki redijo dro-
bnico 
07.12. 

15.01. v celoti 

SURS 651.04 Anketa o številu go-
veda 
KME-GOV/A 

Število in promet goveda po 
kategorijah in koliþLna namol-
åHnega mleka 

SpremljaQMH�åLvinoreje L 
 

01.12. .PHþka go-
spodinjstva, 
ki redijo go-
vedo 
07.12. 

15.01. v celoti 

SURS 651.05 Anketa o številu pe-
rutnine 
KME-PER 

Število perutnine po kategori-
jah 

SpremljaQMH�åLvinoreje L 01.12. .PHþka go-
spodinjstva, 
ki redijo pe-
rutnino 
07.12. 

15.01. v celoti 

          
 652 StatistiND�æLvalskih 

proizvodov 
       

SURS 652.01 ObraþXQ�åLvalske 
prireje 
 
 

PriUDVW�åLvine, prireja mesa, 
mleka, jajc, volne in medu. 

Spremljanje kmetijske pri-
delave 

L Preteklo 
leto 

Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS 

05.07. V celoti 

SURS 652.02 MeVHþno poroþLlo o 
zakoOX�åLvine v klav-
nicah  
KME-52/M 

Število zaklaQH�åLvine po vr-
stah in kategorijah, masa za-
klaQH�åLviQH�WHU�XYR]�åLvine za 
klanje. 

Spremljanje zakoOD�åLvine M Pretekli 
mesec 

Klavnice 06. 
v mesecu 

22. v me-
secu 

V celoti 
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SURS 652.03 Letno poroþLlo o za-
klaQL�åLvini v gostin-
skih obratih v lasti 
obþDnov KME-52-1 

Število zaklaQH�åLvine po vr-
stah. 

Spremljanje zakoOD�åLvine L Preteklo 
leto 

Veterinarska 
uprava RS 
15.01. 

04.02. V celoti 

          
 653 Bilanca preskrbe 

]D�æLvinorejo 
       

SURS 653.01 Bilanca preskrbe za 
åLvinorejo 

Razdelitev prireje in porabe 
mesa in proizvodov po metodi, 
harmonizirani z EU zahtevami 

Bilanca preskrEH�]D�åLvi-
norejo je osnova za eko-
nomske raþXne za kmetij-
stvo 

L Preteklo 
leto 

Kmetijski in-
štitut Slove-
nije 

Podatki za 
leto 2000 
- oktobra 
2001 

V celoti 

          
 654 Bilanca krme        
SURS 654.01 Bilanca krme Razdelitev proizvedene in po-

rabljene krme po metodi, har-
monizirani z EU zahtevami 

Bilanca krme je osnova 
za ekonomske raþXne za 
kmetijstvo 

L Preteklo 
leto 

Kmetijski in-
štitut Slove-
nije 

Podatki za 
leto 2000 
- oktobra 
2001 

V celoti 

          
 66 StatistiND�æLvilsko-

predelovalne in-
dustrije 

       

 661 StatistiND�æLvilsko-
predelovalne in-
dustrije 

       

          
 67 Druge kmetijske 

statistike 
       

          
 68 Statistika gozdar-

stva 
       

 681 Statistika gozdar-
stva 

       

SURS 681.01 Letno poroþLlo o go-
spodarjenju z gozdo-
vi 
GOZD/L 
 
 

Gojitvena in varstvena dela v 
gozdu, posek po vrstah gozdov 
in vrstah dreves, redne ter sa-
nitarQH�VHþnje, proizvodnja in 
prodaja gozdnih sortimentov v 
vseh gozdovih, stranski gozdni 
proizvodi, gozdne prometnice, 
loþHno po lastništvu gozdov 

Spremljanje gospodarje-
nja z gozdovi 

L Preteklo 
leto 

Zavod za 
gozdove in 
Gozdarski 
inštitut, sklad 
kmetijskih 
zemOMLãþ�LQ�
gozdov, pri-
stojni uprav-
ni organi 
15.04. 

25.04. v celoti 

SURS 681.02 Letno poroþLlo o 
gozdnih poåDrih 
GOZD/FF 
 
 

OpoåDUjena površina po vrstah 
gozdov, vzroki poåarov, izguba 
lesne mase; loþHno po lastniš-
tvu gozdov. 

Spremljanje gozdnih po-
åDrov. 

L Pretekli 
mesec 

Zavod za 
gozdove in 
Gozdarski 
inštitut 
15.04. 

25.04. v celoti 

SURS 681.03 Letno poroþLlo o me-
hanizaciji in porabi 
energije v gozdar-
stvu 
*2='�ý 
 
 

Opremljenost s stroji, poraba 
energije in struktura opravljenih 
delovnih ur po vrsti gozdnih 
GHO��VHþnja, prevoz in dodelava 
gozdnih sortimentov. 

Spremljanje porabe ener-
gije in opravljenih gozdnih 
del 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti, ki 
izvajajo goz-
dna dela 
15.04. 

15.06. v celoti 

SURS 681.04 Letno poroþLlo o 
upravljanju s prosto 
åLveþLP�åLvalstvom 
LOV-11 
 
 

Struktura odstrela po ekoloških 
enotah, ocena številþQRsti vrst, 
lovski objekti, lovne površine, 
lovci, ohranitev, obnova in iz-
boljšanje habitatov 

Spremljanje upravljanja 
populacij diYMLK�åLvali 

L Preteklo 
leto 

Zavod za 
gozdove, po-
slovni sub-
jekti s podro-
þMD�ORYstva, 
lovske druåL-
ne, pristojni 
upravni or-
gani 
31.05. 

31.08. v celoti 

SURS 681.05 PoroþLlo o zdrav-
stvenem stanju goz-
dov 
 
 

Osutost drevesnih krošenj, pri-
rastek po stopnjah osutosti, fo-
liarne in talne analize 

Spremljanje zdravstvene-
ga stanja gozdov 

L in  
5-letno 

Preteklo 
leto 

Gozdarski 
inštitut 
15.04. 

25.04. v celoti 
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 69 Statistika ribištva        
 691 Statistika ribiškega 

ladjevja 
       

SURS 691.01 Letno poroþLlo o ribi-
þLK�LQ�VUHGstvih za 
morsko ribištvo  
KME-61 I  

Zaposleni osebe v podjetjih, ri-
biþL��SORYna sredstva in opre-
ma; zmogljivost ladij, leto zgra-
diWYH��PRþ�PRtorjev, vrsta ribi-
ške opreme. 

Spremljanje sredstev za 
morsko ribištvo 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�UL-
bištva ter in-
dividualni ri-
biþL������� 

31.03. v celoti 

          
 692 Statistika ulova        
SURS 692.01 MeVHþno poroþLlo o 

morskem ribištvu  
KME-61/M 

Ulov plavih rib, drugih rib, ra-
kov, mehNXåcev in školjk in go-
jenje rib in školjk. 

Spremljanje morskega ri-
bolova in ribogojstva 

M Pret. me-
sec 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�UL-
bištva, in in-
dividualni ri-
biþL�����Y�
mesecu 

20. v me-
secu 

v celoti 

          
 693 Izlov in bilanca 

preskrbe 
       

          
 694 Statistika akvakul-

ture 
       

SURS 694.01 Letno poroþLlo o 
sladkovodnem ribo-
gojstvu in ribištvu  
KME-62 

Zaposlene osebe v podjetjih. 
Ribogojnice za krape in postrvi. 
PrireMD�WUånih rib in mladic ter 
ulov rib. Plovna sredstva in 
oprema. 

Spremljanje sladkovodne-
ga ribogojstva in ribolova 

L Preteklo 
leto 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�UL-
bištva, zase-
bni ribogojci 
31.03. 

15.07. v celoti 

          
 V MEDPO'52þNE 

STATISTIKE 
       

 71 Statistike okolja in 
kazalniki 

       

 711 Okolje in poGURÿne 
statistike 

       

          
 712 Statistika odpad-

kov in recikliranja 
       

SURS 712.01 PoroþLlo o javnem 
odvozu in odlagali-
ãþLK�RGpadkov. Po-
roþLlo o odpadkih iz 
proizvodnih in stori-
tvenih dejavnosti go-
spodarstva 

Komunalni odpadki in odpadki 
iz proizvodnih in storitvenih de-
javnosti 

Pridobivanje podatkov o 
vrstah in koliþLnah odpad-
kov, o naþLnu ravnanja z 
njimi, o koliþLni od drugih 
zbranih - prevzetih od-
padkov ter njihovih na-
daljnjih tokovih, o koliþLni 
predelanih/odstranjenih 
odpadkov ter o stanju ob-
jektov in naprav za ravna-
nje z odpadki 

3 L 
(izvaja se 
za leto 
1998) 

Leto 1998 Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
proizvodne 
ali storitvene 
dejavnosti in 
podjetja, ki 
imajo konce-
sijo oz. do-
voljenje za 
opravljanje 
dejavnosti s 
podroþMD�]EL-
ranja, odvo-
za in odstra-
njevanja od-
padkov. 

30.09. 
2001 

Delno 
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 713 Statistika redkih in 
nevarnih materia-
lov 

       

          
 714 Statistika uporabe 

vode in izpustov v 
vodo 

       

SURS 714.01 PoroþLlo o izkoriãþD-
nju voda in varstvu 
voda pred onesna-
åHvanjem 
VOD-1 

IzkoriãþDnje voda glede na vo-
dni vir, uporaba vode po name-
nu, ponovno uporabljena in re-
cirkulacijska voda, odplake, 
preþLãþHvanje odplak, naprave 
za preþLãþHvanje, uporaba bla-
WD�L]�þLstilnih naprav 

Spremljanje stanja voda v 
rudarstvu, predelovalnih 
dejavnostih in oskrbi z 
elektriko, plinom in vodo 

L 1999, 
2000 

Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�UX-
darstva, pre-
delovalnih 
dejavnosti, 
oskrbe z 
elektriko, pli-
nom in vodo, 
15.03. 

November 
2001 

Delno 

SURS 714.02 PoroþLlo o varstvu 
pred škodljivim delo-
vanjem voda in ure-
jaQMX�UHþnih strug 
VOD-3 (pregled sta-
nja za leto 2000 in 
presoja smotrnosti 
raziskave) 

DeOD�Y�LQ�RE�UHþnih strugah Spremljanje varovanja 
pred poplavami 

L 2000 Poslovni 
subjekti, ki 
se ukvarjajo 
z gradbenimi 
deli za var-
stvo pred 
škodljivim 
delovanjem 
voda 
01.03. 

November 
2001 

Delno 

SURS 714.03 PoroþLlo o javnem 
vodovodu 
VOD-2V 

Število in izdatnost vodnih vi-
rov, naþLQ�WUDQsportiranja vode, 
dobavljene koliþLne vode, vo-
dovodno omreåMH��REjekti in na-
prave na vodovodnem omreåMX 

Spremljanje porabe voda L 1999, 
2000 

Poslovni 
subjekti, ki 
se ukvarjajo 
s proizvod-
njo in distri-
bucijo vode 
ter upravljajo 
javni vodo-
vod 
01.03. 

November 
2001 

Delno 

SURS 714.04 PoroþLlo o javni ka-
nalizaciji 
VOD-2K 

Odplake, preþLãþHvanje in iz-
pust odplak; kanalizacijsko 
omreåMH, naprave in objekti na 
kanalizacijskem omreåMX��þLstil-
ne naprave, uporaba blata iz 
þLstilnih naprav 

Spremljanje odplak L 2000 Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�ND-
nalizacije in 
delovaQMD�þi-
stilnih na-
prav  
01.03. 

November 
2001 

Delno 

SURS 714.05 PoroþLlo o namakal-
nih in osuševalnih si-
stemih 
VOD-4 

Površine zemOMLãþ��ãWHvilo upo-
rabnikov in leto zgraditve na-
makalnih in osuševalnih siste-
mov, zajemanje vode glede na 
vodni vir, namakalni objekti in 
naprave, namakana zemljiãþD��
osuševane površine in objekti 

Spremljanje namakalnih 
in osuševalnih sistemov 

L 2000 Poslovni 
subjekti, ki 
upravljajo 
namakalne 
in osuševal-
ne sisteme 
01.03. 

November 
2001 

Delno 

          
 715 Statistika emisij        
SURS 715.01 Podatki o onesnaåH-

vanju zraka  
 
 

IzraþXQ�HPLsij na osnovi podat-
kov o vrstah in koliþLnah goriv 
in surovin, ki jih letno porabijo 
posamezni uporabniki (kmetij-
stvo, gozdarstvo, rudarstvo, 
predelovalne dejavnosti, oskr-
ba z elektriko, plinom in vodo, 
odstranjevanje odpadkov in od-
plak, druge dejavnosti javne hi-
giene...) 

Spremljanje onesnaåHva-
nja zraka glede na izbra-
no metodologijo 

L 2000 Dokumenta-
cija StatiVWLþ-
nega urada 
RS, Agencija 
za okolje RS 
in drugih or-
ganov, 
31.07. 

Junij 2001 V celoti 
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 716 Kazalniki in indeksi 
pritiska 

       

          
 717 Statistika okoljskih 

izdatkov za varstvo 
okoja 

       

SURS 717.01 Investicije, tekoþL�LQ�
drugi izdatki za var-
stvo okolja (del razi-
skave INV-01) 
 

Podatki o investicijah, tekoþLK�
in drugih izdatkih in izdatkih za 
raziskave in razvoj za varstvo 
okolja po panagoh dejavnosti 
investitorja in po namenu 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L 1999 Vse pravne 
in fi]Lþne 
osebe ter 
drugi investi-
torji 

21.05. 
2001 

Delno 

SURS 717.02 Investicije, tekoþL�LQ�
drugi izdatki za var-
stvo okolja (del razi-
skave INV-01) 
 

Podatki o investicijah, tekoþLK�
in drugih izdatkih in izdatkih za 
raziskave in razvoj za varstvo 
okolja po panagoh dejavnosti 
investitorja in po namenu 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L 2000 Vse pravne 
in fi]Lþne 
osebe ter 
drugi investi-
torji 

31.05. 
2002 

Delno 

          
 718 PerioGLÿno poroÿD-

nje 
       

SURS 718.01 Podatki o onesnaåH-
noVWL�åYHplovega di-
oksida in dima 

Podatki o koncentraciMDK�åYH-
plovega dioksida in dima kuril-
ne in nekurilne sezone po me-
rilnih mestih 

Spremljanje imiVLM�åYHplo-
vega dioksida in dima kot 
poSUHþne, maksimalne in 
98-percintilne vrednosti 
od 24-urnih koncentracij 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.02 Ozonu škodljive sno-
vi 

Podatki o uvozu in izvozu sno-
vi, ki škodljivo delujejo na 
ozonVNL�SODãþ� 

Spremljanje koliþLQ ozonu 
škodljivih snovi (Montreal-
ski protokol) 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.03 Kakovost vode v slo-
venskih rekah v letu 
1999 

Razred kakovosti vode po fizi-
kalno-kemijski analizi, po bak-
teriološki in saprobiološki anali-
zi ter skupna ocena 

Spremljanje kakovosti vo-
de v površinskih vodoto-
kih 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

Delno 

SURS 718.04 Urejene jame Podatki o imenih jam, njihovih 
dolåLnah, globinah, nadmorski 
višini vhoda, elekWULþni razsvet-
ljavi, urnikih obiskov po nase-
ljih in obþLnah 

Spremljanje evidence ure-
jenih jam 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

SAZU-Inšti-
tut za razi-
skovanje 
krasa 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.05 Jezera in vodne aku-
mulacije 

Podatki o površini, globini, nad-
morski višini, obsegu in pro-
stornini jezer in vodnih akumu-
lacij po obþLnah 

Spremljanje stanja jezer 
in vodnih akumulacij 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.06 Stanje zavarovanih 
obmoþLM�SDUkov na-
rave - naravnih par-
kov 

Podatki o številu, površini, 
mednarodnem in varstvenem 
statusu (skupaj in posamezno) 

Spremljanje stanja narav-
nih, regijskih in krajinskih 
parkov, naravnih rezerva-
tov in spomenikov 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.07 ZnaþLOni pretoki na 
vodomernih postajah 
izbranih slovenskih 
rek 

Podatki o srednjih, najveþMLK�LQ�
najmanjših pretokih po letih in 
mesecih zadnjega leta poroþD-
nja ter izraþXQ�SRSUHþnega let-
nega pretoka od 1961-1990 

Spremljanje pretokov slo-
venskih rek na vodomer-
nih postajah 

L Predpre-
teklo leto  

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.08 Temperature in pa-
davine 

Podatki o poSUHþnih meVHþnih 
temperaturah zraka in o pada-
vinah v letu poroþDnja, za ob-
dobje 1961-1990 in 1981-1990, 
poSUHþne temperature zraka za 
januar-julij, april-junij ter letne 
maksimalne in minimalne, šte-
vilo dni < 0 °C, = 0 °C ter števi-
lo dni > 25 °C, = 25 °C, višina 
padavin letna in za obdobje 
april-junij po meteoroloških po-
stajah 

Spremljanje temperature 
in padavin 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 

SURS 718.09 9ODånost, padavine, 
REODþnost, vetrovi 

Podatki o poSUHþQL�YODånosti, 
število dni z deåMHP��V�VQHgom, 
z nevihto, s toþR�DOL�VRdro in 
VQHåno odejo, poSUHþQD�REODþ-
nost, število jaVQLK�LQ�REODþnih 
dni, število ur sonþQHga obse-
vanja, smer in pogostost vetra 
in število vetrovnih dni z > 8 ali 
=8 boforjev 

SpremljaQMH�YODånosti, pa-
daYLQ��REODþnosti, sonþQH-
ga obsevanja in vetra 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Agencija za 
okolje RS 

November 
2001 

V celoti 
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SURS 718.10 RadioaktivQRVW�Y�åLY-
ljenskem okolju 

Podatki o radioaktivnosti v 
vzorcih prsti, padavin in mleka 

Spremljanje koncentracij 
Cs137 in Sr90 v izbranih 
vzorcih 

L Preteklo 
leto 
(2000) 

Zavod za 
varstvo pri 
delu RS  

November 
2001 

V celoti 

          
 719 Okoljska baza po-

datkov 
       

          
 71991 Statistika komunal-

nih dejavnosti (na-
cionalni interes) 

       

SURS 71991.01 PoroþLlo o preskrbi z 
elekWULþno energijo 
obþLQskega srediãþD� 
KOM 1 

Razdelilno omreåMH��MDYna raz-
svetljava in oddana elekWULþna 
energija 

zbiranje podatkov o javni 
razsvetljavi, razdelilnem 
omreåMX�LQ�RGdani elek-
tULþni energiji 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
distribucijo 
elekWULþne 
energije in 
skrbijo za 
javno raz-
svetljavo, ter 
obþLne  
31.03. 

30.06. 
2002 

 

SURS 71991.02 PoroþLlo o preskrbi s 
plinom obþLQskega 
srediãþD 
KOM 2 

Plinovodno omreåMH�LQ�UD]de-
ljevanje plina 

zbiranje podatkov o plino-
vodnem omreåMX�]Hmelj-
skega plina ter o odda-
nem utekoþLnjenem ze-
meljskem plinu v kontej-
nerjih in v jeklenkah 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
distribucijo 
zemeljskega 
plina in ute-
koþLnjenega 
zemeljskega 
plina, ter ob-
þLne 
31.03. 

30.06.  

SURS 71991.03 PoroþLlo o ulicah, vo-
ziãþLK��SORþnikih, tr-
gih ter o drugih jav-
nih poteh v obþLQ-
skem srediãþX 
KOM 3 

Dolåina, površina, širina ulic, 
vrsta voziãþD��SORþnikov in tr-
gov, vrsta javnih poti 

Zbiranje podatkov o uli-
cah, voziãþLK��SORþnikih, 
trgih in drugih javnih po-
teh 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
opravljajo 
delo na jav-
nih promet-
nih komuni-
kacijah, in 
obþLne 
31.03. 

30.06.  

SURS 71991.04 PoroþLlo o javnih ze-
lenih površinah, o 
igriãþLK��SRkopaliãþLK�
in javnih parkiriãþLK�Y�
obþLQskem rediãþX 
KOM 4 

Število in površina parkov, ze-
lenih površin, drevoredov in 
otroãNLK�LJULãþ��SRkopaOLãþ�LQ�
javnih parkiULãþ 

Zbiranje podatkov o par-
kih in ostalih zelenih povr-
šinah, drevoredih, javnih 
otroških igriãþLK� pokopali-
ãþLK�WHU�MDYnih parkiriãþLK 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
upravljajo 
parke ter 
ostale zele-
ne površine, 
drevorede, 
javna otro-
ška igriãþD��
pokopaliãþD�
in javna par-
kiriãþD��WHU�
obþLne 
31.03. 

30.06.  

SURS 71991.05 PoroþLlo o javQLK�WUå-
nicah in sejmiãþLK�Y�
obþLQskem srediãþX 
KOM 5 

Število in površiQD�WUånic in sej-
PLãþ 

Zbiranje podatNRY�R�WUåni-
FDK�]D�åLvila in neåLvila ter 
sejmiãþLK 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
upravljajo 
sejmiãþD�LQ�
WUånice, ter 
obþLne 
31.03. 

30.06.  
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SURS 71991.06 PoroþLlo o javni higi-
jeni in javnih sanita-
rijah v obþLQskem 
srediãþX 
KOM 6 

Število in prostornina vozil za 
javni higijeno, njihova nabava, 
število delavcev, površiQD�þL-
ãþHnja ulic, trJRY��SORþnikov, 
število obstojeþLK in zgrajenih 
javnih sanitarij 

Zbiranje podatkov o javni 
higijeni (podatki o vozilih 
in delavFLK��WHU�R�þLãþHnju 
ulic, trJRY�LQ�SORþnikov 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
upravljajo 
odvoz smeti 
in fekalij ter 
þLãþHnje ulic, 
trJRY�LQ�SORþ-
nikov, ter ob-
þLne 
31.03. 

30.06.  

SURS 71991.07 PoroþLlo o javnih ko-
paliãþLK�Y�REþLQskem 
srediãþX 
KOM 7 

Število in površina ogrevanih, 
neogrevanih in termalnih kopa-
OLãþ 

Zbiranje podatkov o posa-
meznih kopaliãþLK��R�YU-
stah kopaliãþD��EDzenih, 
kopalcih in obratovalnih 
dnevih 

6 L 1999 Poslovni 
subjekti, ki 
upravljajo 
kopaliãþH��LQ�
obþLne 
31.03. 

30.06.  

          
 71992 Statistika škode za-

radi elementarnih 
neVUHÿ��QDcionalni 
interes) 

       

SURS 71992.01 Letno poroþLlo o 
oceni škode, ki so jo 
povzroþLle elemen-
tarne nesreþH 
ELNES 

Znesek ocenjene škode na po-
škodovanih in uniþHnih sred-
stvih po vrsti materialnih do-
brin, sektorju lastnine, podro-
þMLK�GHjavnosti in vzrokih na-
stanka škode (poplava, potres, 
poåDU��VXša, neurje, toþD��SR-
zeED��åOHG��GUsenje tal in sne-
ga, epidemije nalezljivih bolez-
ni pri ljudeh, epizootije (bolezni 
åLvali), škoda zaradi razOLþnih 
škodljivcev in bolezni, ekološke 
nesreþH�LQ�GUXgo. 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

L 1998, 
1999, 
2000 

ObþLne, dr-
åDYne in re-
gijske komi-
sije za oceno 
škode 
31.05. 

31.03. 
2002 

/ 

          
 72 Regionalne in geo-

grafske informacije 
       

 721 Ekonomski raÿXni 
na regionalni ravni 

       

SURS 721.01 BDV za regije BDV po regijah Ocenjevanje makroeko-
nomskih agregatov 

L 1998 in 
1999 

Dokumenta-
cija in registri 
SURS-a 

junij in no-
vember 
2001 

delno 

          
 722 Socialne statistike 

na regionalni ravni 
       

 723 Statistika kmetij-
stva in okolja na 
regionalni ravni 

       

 724 Statistika industri-
je, storitev ter razi-
skovanja in razvoja 
na regionalni ravni 

       

 725 Urbana statistika        
 726 Podatkovna baza 

REGIO 
       

SURS 726.01 Podatkovna baza 
REGIO 

StatiVWLþni podatki na regionalni 
ravni 

ReGQR�OHWQR�DåXriranje L Preteklo 
leto 

Obveznost 
SURS-a do 
Eurostata 

07.-09. Da 

          
 727 Standardna klasifi-

kacija teritorialnih 
enot (SKTE) in po-
dregionalni infor-
macijski sistem  
(SIRE) 

       

SURS 727.01 Upravljanje s SKTE Zagotavljanje informacij v hi-
stoULþnih in tekoþLK�VSUHmem-
bah v teritorialQL�þOHnitvi. Zago-
tavljanje prevajalnikov 

Podpora uporabnikom Kontinui-
rano 
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 728 Geografski infor-

macijski sitem (GI-
SCO) 

       

          
 73 Znanost in tehno-

logija 
       

 731 Statistika razisko-
valno razvojne de-
javnosti 

       

SURS 731.01 Letno statiVWLþno po-
roþLlo o raziskovalno 
razvojni dejavnosti 
 R-RD 

Raziskava je v skladu z med-
narodno OECD metodologijo 
Frascati. S to raziskavo se zbi-
rajo podatki kot so zaposleni v 
RRD, bruto izdatki za RR, do-
konþDna ter nedokonþDna razi-
skovalna dela ter viri financira-
nja. Uporabljene so klasifikaci-
je po sektorjih, vedah, vrsti ra-
ziskovanj, druåEHno-ekonom-
skih ciljih, poklicu ter izobrazbi.  

Spremljanje stanja na po-
droþMX�UDziskovalno-raz-
vojne dejavnosti. 

letna preteklo 
leto 

Javni visoko-
šolski zavo-
di, razisko-
valne enote 
gospodarske 
druåEH��MDYni 
visokošolski 
zavodi, drugi 
zavodi, go-
spodarske 
druåEH�]�QH-
registrirano 
RR dejav-
nostjo ter za-
sebni razi-
skovalci. 
Rok: 25.4 

30.11. 
2001 

v celoti 

SURS 731.02 Letno poroþLlo o dr-
åDYnih proraþXQskih 
sredstvih za razisko-
valno-razvojno de-
javnost 
 R-RD-D 

V skladu z metodologijo Fra-
scati se s to raziskavo meri vi-
šina dråDYne podpore razisko-
valno-razvojni dejavnosti.  

Pridobivanje podatkov o 
višini dråDYnih proraþXQ-
skih sredstvih za RR po 
sektorjih, vedah ter ciljih. 

letna preteklo 
leto 

vsa 
ministrstva 
Rok: 12.10 

26.11. 
2001 

v celoti 

          
 732 Statistika inovacij        
SURS 732.01 PoroþLlo o 

inovacijski dejavno-
sti v predelovalni de-
javnosti in izbranih 
storitvenih dejavno-
stih 

INOV-P-S 
 
 
 

Raziskovanje je v skladu z 
OECD metodologijo Oslo ter 
mednarodnimi priporoþili Euro-
stata.  
Raziskava zajema inovacije iz-
delka, storitve in postopke 

Namen vprašalnika je pri-
dobiti osnovne mednaro-
dno primerljive podatke o 
inovacijski dejavnosti, kot 
so koliko podjetij se 
ukvarja z inovacijsko de-
javnostjo ter koliko sred-
stev je bilo vloåHnih v ta 
namen. 

2 L pretekli 
dve leti 

vsa podjetja, 
ki imajo 10 in 
YHþ�]Dposle-
nihi in se 
uvrãþDjo po 
SKD v na-
slednje de-
javnosti: 10-
14, 15-
37,40-41, 
51, 60-64, 
65-67, 72, 
73, 74.2 74.3 
 
Rok: 13.04 

30.11. 
2001 

v celoti 
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 81 Gospodarske in fi-
nanÿQH�VWDtistike 
(DG II) 

       

 811 Ankete o poslovnih 
tendencah 

       

SURS 811.01 Anketa o poslovnih 
tendencah v prede-
lovalnih dejavnostih 
PA-IND/m 

MeVHþno: ocena gibanja proiz-
vodnje, raven izvoznih in sku-
pnih naroþLO��UDven zalog kon-
þQLK�L]delkov, proizvodna pri-
þDkovanja, priþDkovane cene, 
priþDkovano zaposlovanje, pri-
þDkovana izvozna naroþLla in 
skupno povpraševanje, število 
mesecev zagotovljene proiz-
vodnje 

MeVHþno pridobivanje in-
formacij o trenutnih sta-
njih glavnih ekonomskih 
kazalcev ter ocenitev nji-
hovega gibanja v nasled-
njih mesecih, z namenom 
zasledovanja poslovnega 
cikla.  

M  Izbrani po-
slovni sub-
jekti s podro-
þMD�SUHdelo-
valnih dejav-
nosti, do 10. 
v mesecu za 
tekoþL�PH-
sec. 

20. v me-
secu 

Izvajanje slo-
ni na dogo-
voru partner-
jev. Vprašal-
niki, periodi-
ka in meto-
dologija so 
poenoteni z 
EU. 

SURS 811.02 Anketa o poslovnih 
tendencah v prede-
lovalnih dejavnostih 
PA-,1'�þO 

ýHtrtletno: omejitveni dejavniki 
v proizvodnji, proizvodne zmo-
gljivosti glede na priþDkovano 
povpraševanje, stopnja izkori-
ãþHnosti zmogljivosti 

ýHtrtletno pridobivanje in-
formacij o indikatorjih po-
membnih za analizo po-
slovnega cikla. 

ý/  Izbrani po-
slovni sub-
jekti s podro-
þMD�SUHdelo-
valnih dejav-
nosti, do 10. 
v mesecu za 
tekoþL�PH-
sec. 

20. v me-
secu 

Izvajanje slo-
ni na dogo-
voru partner-
jev. Vprašal-
niki, periodi-
ka in meto-
dologija so 
poenoteni z 
EU. 

SURS 811.03 Anketa o poslovnih 
tendencah - investi-
cije 
PA-INV/pl 

Polletna - investicije v industriji: 
bodoþD�LQvesticijska vlaganja v 
osnovna sredstva, kam bodo 
investirali, zakaj ne bodo inve-
stirali, poslovno stanje, priþD-
kovano poslovno stanje. 

Pridobivanje informacij o 
investiranju v industriji. 

PL  Izbrani po-
slovni sub-
jekti s podro-
þMD�&��'��(��
do 10. v me-
secu za te-
koþL�PHsec. 

20. v me-
secu 

Izvajanje slo-
ni na dogo-
voru partner-
jev. Vprašal-
niki, periodi-
ka in meto-
dologija so 
poenoteni z 
EU. 

SURS 811.04 Anketa o poslovnih 
tendencah v trgovini 
PA-TRG/m 

MeVHþna: ocena poslovnega 
poloåDja, zalog, obsega naba-
ve, ocena bodoþHga poslovne-
ga poloåDja, bodoþHga zapšo-
slovanja, bodoþLK�SURdajnih 
cen, trenutnega finanþQHga po-
loåDja, trenzutne konkurenþQR-
sti, ocena prodaje v zadnjem 
mesecu oz. obdobju leta, pov-
praševanje v naslednjih mese-
cih ter glavne ovire za izboljša-
nje sedanjega poloåDja. 

PridobivaQMH�DåXUnih po-
datkov o stanjih in priþD-
kovanih gibanjih ekonom-
skih spremenljivk v trgovi-
ni na drobno. 

M  Izbrani po-
slovni sub-
jekti s podro-
þMD�WUgovine 
na drobno 
(oddelek 
SKD: 50, 
52). 

20. v me-
secu 

Izvajanje slo-
ni na dogo-
voru partner-
jev. Vprašal-
niki, periodi-
ka in meto-
dologija so 
poenoteni z 
EU. 
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RI. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA
R1 Klasifikacije
R111 Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE)
R112 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA)
R113 Razne klasifikacije
R115 Klasifikacije na področju socialnih statistik
R116 Klasifikacije za statistike zunanje trgovine
R117 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)
R11991 Klasifikacije (nacionalni interes)
R12 Izobraževanje statistikov
R13 Elektronska obdelava podatkov
R14 Informacijske tehnologije
R15 Relacijska baza podatkov
R16 Obveščanje
R17 Diseminacija
R18 Statistično usklajevanje
R19 Mednarodno sodelovanje
R191 Mednarodno sodelovanje in tehnična pomoč

Sloveniji
R192 Tehnična pomoč državam bivše Jugoslavije
R19991 Tehnična pomoč drugim državam (nacionalni

interes)
R20 Priprava na pristop k EU
R21 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
R22 Statistično raziskovanje
R23 Načrti za reorganizacijo
R24 Registri
R25 Varstvo podatkov in statistična zaupnost
R251 Varstvo in zaščita podatkov
R252 Koordinacija za statistično zaupnost
R253 Pravni vidiki zaupnosti
RII DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE
R31 Prebivalstvo
R311 Demografske statistike in projekcije
R312 Program popisov v Skupnosti
R313 Statistika migracij
R32 Trg dela
R321 Zaposlenost in brezposelnost
R322 Plače in stroški dela
R33 Izobraževanje in usposabljanje
R331 Statistika začetnega izobraževanja
R332 Statistika nadaljnjega izobraževanja in usposabl-

janja
R34 Kultura
R341 Statistika kulture
R35 Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
R351 Javno zdravstvo
R352 Zdravstvo in varnost pri delu
R353 Varstvo potrošnikov
R36 Življenjska raven
R361 Poraba v gospodinjstvih
R362 Poraba časa
R363 Dohodek, revščina in socialna izključenost
R37 Socialna varnost
R371 Statistika prihodkov in odhodkov programov

socialne varnosti: celotni sistem
R372 Statistika prihodkov in odhodkov programov

socialne varnosti: moduli

Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
R37991 Statistika družinskih prejemkov in varstva

materinstva (nacionalni interes)
R37992 Statistika socialnega varstva (nacionalni interes)
R38 Druge socialne statistike
R381 Statistika stanovanj
R382 Statistika kriminalitete
R383 Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
R38991 Statistika volitev in samoprispevkov (nacionalni

interes)
RIII GOSPODARSKE STATISTIKE
RIII.1 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE
R40 Letni gospodarski računi
R401 Evropski sistem računov (ESA)
R402 Nacionalni računi: agregati
R40991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
R403 računi države
R404 Računi drugih institucionalnih sektorjev
R405 Panožni računi - input/output tabele
R406 Bilančni računi (vključno s stanjem osnovnih

sredstev)
R41 Četrtletni in okoljski računi
R411 Četrtletni nacionalni računi
R412 Okoljski računi
R42 Finančni računi
R421 Tekoči finančni računi
R422 Finančne bilance
R43 Spremljanje lastnih virov
R431 Pregled lastnih virov bruto nacionalnega

proizvoda (BNP)
R432 Spremljanje lastnih virov davka na dodano

vrednost (DDV)
R55 Cene
R551 Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali

kazalci dinamike in ravni drobnoprodajnih cen
R55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizva-

jalcih (nacionalni interes)
R552 Paritete kupne moči (PKM)
RIII.2 POSLOVNE STATISTIKE
R44 Statistika poslovanja podjetij
R441 Strukturna statistika podjetij
R442 Razvoj strukturne statistike podjetij
R443 Statistika malih in srednjih podjetij
R444 Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij
R44991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
R445 Statistika industrijske proizvodnje (vključno s

PRODCOM)
R446 Železo in jeklo
R45 Energetika in surovine
R451 Strukturna statistika energetike
R452 Kratkoročna statistika energetike
R453 Obnovljivi viri energije
R454 Cena energije
R455 Posebne akcije za podporo nove energetske

poti v Skupnosti
R456 Poraba energije in soproizvodnja električne in

toplotne energije

LETNI PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ
 RAZVOJNE NALOGE

KAZALO (razvojne naloge)
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Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
R457 Statistika surovin
R47 Notranja trgovina
R471 Statistika notranje trgovine
R48 Transport
R481 Informacijski sistem o transportu
R483 Cestni prevoz blaga
R484 Železniški prevoz blaga
R485 Pomorski transport
R486 Zračni transport
R488 Statistika cestnoprometnih nesreč
R48991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
R49 Komunikacije
R491 Statistika informacijske družbe
R492 Statistika komunikacij, poštnih in telekomuni-

kacijskih storitev
R493 Statistika avdiovizualnih storitev
R50 Turizem
R501 Statistika turizma
R502 Statistika gostinstva in potovalnih agencij
R50991 Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU

direktive
III.3 DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN

PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE
R52 Denar in finance
R521 Evro in statistika EMS
R522 Strukturni denarni in finančni kazalniki
R523 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki
R524 Statistika javnega primanjkljaja in dolga
R525 Uporaba evra v državni statistiki
R52991 Bilance javnega financiranja (nacionalni interes)
R53 Menjava blaga
R531 Menjava blaga med državami članicami (vključno

z EDICOM)
R532 Menjava blaga s tretjimi državami
R533 Sektorske analize in mednarodne trgovinske

študije
R534 Podatkovna baza COMEXT
R535 Statistika tarif - Splošne preference - Lastni viri
R536 Proizvodnja statistike trgovine
R54 Menjava storitevin plačilna bilanca
R541 Plačilna bilanca
R542 Plačilna bilanca institucij Skupnosti
R543 Neposredne naložbe in statistika menjave

povezanih družb
R544 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska

razdelitev
IV KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
R61 Raba tal in podeželje
R611 Raba tal
R612 Daljinsko zaznavanje
R62 Kmetijske strukture
R621 Struktura in tipologija kmetij
R622 Podatkovna baza EUROFARM
R623 Statistika vinogradništva
R624 Statistika sadjarstva
R62991 Raziskovanja nacionalnega interesa - ni EU

direktiva

Zap. št. Raziskovanje Ime/Oznaka
R63 Kmetijski prihodki in cene
R631 Ekonomski računi za kmetijstvo
R632 Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev
R633 Statistika kmetijskih cen
R634 Statistika vložka dela v kmetijstvu
R635 Sektorska proizvodnja in model prihodkov v

kmetij.
R64 Rastlinska pridelava
R641 Statistika rastlinske pridelave
R642 Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki
R643 Napoved pridelka (AGROMET)
R65 Živinoreja
R651 Statistika živinoreje
R652 Statistika živalskih proizvodov
R653 Bilanca preskrbe za živinorejo
R654 Bilanca krme
R66 Statistika živilskopredelovalne industrije
R661 Statistika živilskopredelovalne industrije
R67 Druge kmetijske statistike
R68 Statistika gozdarstva
R681 Statistika gozdarstva
R69 Statistika ribištva
R691 Statistika ribiškega ladjevja
R692 Statistika ulova
R693 izlov in bilanca preskrbe
R694 Statistika akvakulture
RV MEDPODROČNE STATISTIKE
R71 Statistika okolja in kazalniki
R711 Okolje in področne statistike
R712 Statistika odpadkov in recikliranja
R713 Statistika redkih in nevarnih materialov
R714 Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
R715 Statistika emisij
R716 Kazalniki in indeksi pritiska
R717 Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolje
R718 Periodično poročanje
R719 Okoljska baza podatkov
R71991 Statistika komunalnih dejavnosti (nacionalni

interes)
R71992 Statistika škode zaradi elementarnih nesreč

(nacionalni interes)
R72 Regionalne in geografske informacije
R721 Ekonomski računi na regionalni ravni
R722 Socialne statistike na regionalni ravni
R723 Statistika kmetijstva in okolja na regionalni

ravni
R724 Statistika industrije, storitev ter raziskovanja in

razvoja na regionalni ravni
R725 Urbana statistika
R726 Podtkovna baza REGIO
R727 Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)

in podregionalni informacijski sistem (SIRE)
R728 Geografski informacijski sistem (GISCO)
R73 Znanost in tehnologija
R731 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
R732 Statistika inovacij
R81 Gospodarske in finančne statistike (DG II)
R811 Ankete o poslovnih tendencah



Stran 7786 / Št. 75 / 26. 9. 2001 Uradni list  Republike Slovenije 

RAZVOJNE NALOGE 
Poobl. 
izvaja-
lec 

Zap.št.  Raziskovanje Ime/Oz-
naka 

Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje Obdobje ali 
dan opazo-
vanja 

Kdo mora 
dati podat-
ke in kdaj 

Rok prve 
obja-
ve/uporabe 

  

 RI StatiVWLÿna infras-
truktura 

       

 R11 Klasifikacije        
 R111 Klasifikacija eko-

nomskih dejavno-
sti (NACE) 

       

SURS R111.01 Standardna klasifi-
kacija dejavnosti 
SKD 

Razvoj in uvajanje EU sistema 
ekonomskih klasifikacij - klasifi-
kacije dejavnosti 

Usklajevanje SKD z novo 
verzijo NACE Rev1.1 ki jo 
pripravlja EUROSTAT za 
leto 2002. 
Priprave na revizijo te kla-
sifikacije (NACE Rev.2), 
predvidene za leto 2007 
 

    ZaþHtek 
2002 

 R112 Klasifikacija proiz-
vodov po dejavno-
sti (CPA) 

       

SURS R112.01 Klasifikacija proizvo-
dov po dejavnosti 
CPA 

Razvoj in uvajanje EU sistema 
ekonomskih klasifikacij - klasifi-
kacije proizvodov 

Usklajevanje in uvedba 
nove verzije CPA, ki jo 
pripravlja EUROSTAT na 
osnovi sprememb v NA-
CE Rev.1 in HS za leto 
2002. 

     2002 

 R113 Razne klasifikacije        
SURS R113.01 Klasifikacija gradbe-

nih objektov po vr-
stah 

Razvoj in uvajanje EU sistema 
ekonomskih klasifikacij - klasifi-
kacije gradbenih objektov 

Zasledovanje razvoja 
osnutka evropske klasifi-
kacije gradbenih objektov  

     2001 

SURS R113.02 Nomenklatura kme-
tijskih proizvodov 
NKP 

Osnutek nomenklature, ki v 
okviru CPA razvrãþD�NPHtijske, 
gozdarske in lovske pridelke, 
izdelke in storitve na še podro-
bnejših ravneh 

Nadaljnje prilagajanje 
NKP potrebam kmetijskih 
statistik ter evropskim za-
htevkom in povezavam. 

     2002 

          
 R115 Klasifikacije na po-

droÿMX�VRcialnih 
statistik 

       

SURS R115.01 Standardna klasifi-
kacija izobraåHvanja 
SKI 
 
 

Izgradnja sistema klasifikacij s 
podroþMD�L]RbraåHvanja, teme-
ljeþHga na obstojeþHP�QDcio-
nalnem sistemu izobraåHvanja 
in usposabljanja ter ob upošte-
vanju oziroma omogoþDnju pri-
merljivosti z mednarodnim 
standardom ISCED-1997. 
Medresorno projekno organizi-
rano delov v veþLK�DNtivnostih 
in fazah ( konceptualno meto-
dološko: oblikovanje in doloþL-
tev spremenljivk in njihovih vre-
dnosti, uskladitev definicij; stro-
kovni in poliWLþni konsenz o pre-
vajanju nacionalnih kategorij 
izobraåHvanja v mednaro-
dne,..,; operativno:nabor pro-
gramov, njihovo opremljanje z 
vrednostmi spremenljivk,..,; 
dolgoURþno: organiziranje siste-
ma klasifikacij kot podatkovne 
baze, ki se bo polnila iz ura-
dnih - administrativnih baz na 
tem podroþMX�� 

Razvoj SKI-ja, ki se bo 
uporabljal kot obvezen 
nacionalni standard pri 
evidentiranju, analiziranju 
in izkazovanju izobraåH-
valne dejavnosti in izo-
brazbene strukture prebi-
valstva v statiVWLþnih razi-
skovanjih in uradnih ozi-
roma administrativnih evi-
dencah 

StatiVWLþni 
urad RS, 
Ministrs-
tvo za šol-
stvo in 
šport, Mi-
nistrstvo 
za delo, 
Center RS 
za poklic-
no izobra-
åHvanje, 
Andrago-
ški center 
RS, Cen-
ter Vlade 
RS za in-
formatiko, 
Gospo-
darska 
zbornica 
Slovenije, 
Obrtna 
zbornica 
Slovenije 

    2002 
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RAZVOJNE NALOGE 
Poobl. 
izvaja-
lec 

Zap.št.  Raziskovanje Ime/Oz-
naka 

Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje Obdobje ali 
dan opazo-
vanja 

Kdo mora 
dati podat-
ke in kdaj 

Rok prve 
obja-
ve/uporabe 

 

 

SURS R115.02 Uskladitev statiVWLþ-
nih klasifikacij na po-
droþMX�VRcialnih stanj 
 
 

Usklajevanje in priprava nacio-
nalnih klasifikacij na osnovi 
mednarodnih standardov, 
predvsem klasifikacije poklicev 
izobraåHvanja, statusa v zapo-
slitvi, migracij, aktivnosti prebi-
valstva. 

 Ministrs-
tvo za de-
lo, druåLno 
in social-
ne zade-
ve, Zavod 
RS za za-
poslova-
nje, Mini-
strstvo za 
notranje 
zadeve, 
Ministrs-
tvo za šol-
stvo in 
šport. 

   Letna re-
vizija 

          
 R116 Klasifikacije za sta-

tistike zunanje tr-
govine 

       

          
 R117 Standardna klasifi-

kacija teritorialnih 
enot (SKTE) 

       

          
 R12 IzobraæHvanje stati-

stikov 
       

          
 R13 Elektronska obde-

lava podatkov 
       

SURS R13991.01 Elektronski statiVWLþni 
vprašalniki 

Uvajanje novih tehnologij na 
podroþMX�]ELranja statiVWLþnih in 
drugih podatkov bo postopoma 
ena najpomembnejših faz mo-
dernizacije in racionalizacije 
statiVWLþnega sistema. V podo-
bno smer potekajo procesi tudi 
od poroþHvalskih enot prek ko-
munikacijskega omreåMD��NDU�
pomeni, da odpaGH�URþno vpi-
sovanje teh podatkov klaVLþne 
obrazce in potem zajem istih 
na raþXnalniške medije, kontro-
la, itd. 

Za namen zmanjšanja 
statiVWLþnih obremenitev v 
podjetjih sodeljuje Slove-
nija pri uvajanju in preiz-
kušanju programske opre-
me EDISENT (Electronic 
Data Interchange 
between Statistics an EN-
Terprises), ki ima izvor v 
evropskem projektu IDA 
(Interchange of Data 
between Administration). 

PoroþH-
valske 
enote, ve-
liki upora-
bniki, 
Agencija, 
Banka 
Slovenije, 
Zavaro-
valnice, 
Carina, 
ipd.. 

    

SURS R13991.02 RaþXnalniška izme-
njava podatkov  

Na podroþMX�VWDtistike se inten-
zivno razvijajo mednarodni 
standardi, ki jih poznamo pod 
skupnim nazivom Edifact.  

 Ministrs-
tvo za go-
spodarske 
dejavnosi, 
DråDYni 
organi, 
PoroþH-
valske 
enote, Zu-
nanje or-
ganizaci-
je, Projekt 
EDI-v Slo-
veniji. 

    

SURS R13991.03 Banka statiVWLþnih 
podatkov 

Razvoj postopkov in procedur 
za hitro pridobivanje aktualnih 
agregiranih operativnih podat-
kov iz obstojeþLK�]ELUN��1Dlaga-
nje in diseminacija veþLQH�þD-
sovnih serij za uradno upora-
bo. 

Prilagajanje tehnik in vse-
bin za interno rabo 

Severno 
Porenje-
Vestfalija, 
StatiVWLþni 
zavod. 

tekoþH    
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RAZVOJNE NALOGE 
Poobl. 
izvaja-
lec 

Zap.št.  Raziskovanje Ime/Oz-
naka 

Vsebina Namen Sodelujejo Izvajanje Obdobje ali 
dan opazo-
vanja 

Kdo mora 
dati podat-
ke in kdaj 

Rok prve 
obja-
ve/uporabe 

  

 R14 Informacijske te-
hnologije 

       

          
 R15 Relacijska baza po-

datkov 
       

SURS R15991.01 Razvoj programske 
opreme za upravlja-
nje s podatki 
SDW 
 
 
/SDW ima še osem 
podprojektov/ 

Razvoj baz podatkov ter pro-
gramske opreme za posamez-
na statiVWLþna podroþMD�]QRtraj 
enotnega koncepta statiVWLþne-
ga podatkovnega skladiãþD�
(Data Warehouse). 

Vzpostavitev metodolo-
ških, teKQLþnih in operativ-
nih osnov ter pridobitev 
potrebnih pristojnosti, ki bi 
zagotavljale trajno podpo-
ro rešitvam znotraj posa-
meznih podkomponent 
projekta StatCop ter na-
daljnje uvajanje postavlje-
nih rešitev znotraj stati-
VWLþnega produkcijskega 
in diseminacijskega pro-
cesa. 

Izvajalci: 
Konzorcij 
podjetij 
Oracle 
Software 
in Aster 
d.o.o. z 
dvema 
podizva-
jalcema, 
podjetje-
ma Genis 
in Infonet. 

   septem-
ber 2001 

          
 R16 ObveäÿDnje        
          
 R17 Diseminacija        
SURS R17991.01 Uporaba mednaro-

dnih baz podatkov, 
ki zadevajo interese 
in delo dråDYnih sta-
tistik in diseminacijo 
njihovih podatkov. 

VkljuþLtev v mednarodne baze 
podatkov in njihova uporaba 
ter posredovanje uporabnikom. 

  TekoþH    

SURS R17991.02 Prilagajanje doku-
mentaliVWLþne in 
NQMLåniþDUske dejav-
nosti SURS-a med-
narodnim in drugim 
standardom in za-
htevam na podroþMX�
dela dråDYne statisti-
ke 

VkljuþLtev v mednarodne mre-
åH��,Qtrastat), modernizacija 
posredovanja statiVWLþnih po-
datkov uporabnikom na razOLþ-
nih medijih, koordinacija in do-
kumentacija vseh izkazovanj 
proti tujim dråDYnim ustanovam 
(skupna deklaracija). 

 Vsi organi 
in organi-
zacije, ki 
izmenjuje-
jo stati-
VWLþne in 
evidenþQH�
podatke. 
PHARE 

tekoþH    

SURS R17991.03 Meta podatki stati-
VWLþnega sistema 

Meta podatki so podatki o po-
datkih. Zbrani in urejeni pred-
stavljajo bazo znanja tudi o 
programu statiVWLþnih razisko-
vanj. Nacionalne statiVWLþne or-
ganizacije delajo na teh projek-
tih, ki so praviloma še razvojne 
narave. 

 Institucije, 
ki so vklju-
þHne v re-
alizacijo 
programa 
statistLþnih 
razisko-
vanj in iz-
brani upo-
rabniki. 
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RAZVOJNE NALOGE 
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SURS R17991.04 Model podatkov Slo-
venije 

Analiza zbiranja podatkov v 
Republiki Sloveniji iz eviden-
þQHga in statiVWLþnega vidika, 
harmonizacija in zdruåHvanje v 
kontroliran model podatkov. 

 Gospo-
darska 
zbornica, 
Republi-
ška geo-
detska 
uprava, 
DavþQD�
uprava 
RS, Agen-
cija RS za 
plaþLOni 
promet, 
Banka 
Slovenije, 
Ministrs-
tvo za 
kmetij-
stvo, goz-
darstvo in 
prehrano, 
Ministrs-
tvo za 
okolje in 
prostor in 
druge or-
ganizaci-
je. 

Enkrat letno 
poroþLlo 

   

SURS R17991.05 Posodobitev in do-
polnitev spletne stra-
ni Urada 

  TekoþH�
usklajeva-
nje z Vla-
do RS v 
projektu -
Vlada 
(CVI) 

TekoþH    

SURS R17991.06 Cenovna politika in 
marketing Uradovih 
produktov in storitev 

Primerjava cenovnih politik in 
marketinga z drugimi statiVWLþ-
nimi uradi 

      2002 

SURS R17991.07 Ugotavljanje zado-
voljstva uporabnikov 
in analiza 

Ankete uporabnikov  Poobla-
ãþHne or-
ganizacije 

Enkrat letno   december 
2002 

SURS R17991.08 Meta podatkovni 
model za SURS 

Izgradnja metapodatkovnega 
modela za SDW (pilot) 

Modeliranje, dokumentira-
nje in definiranje izpisov 
za razOLþne skupine notra-
njih in zunanjih uporabni-
kov. 

Sodelova-
nje s stati-
VWLþnimi 
uradi dru-
gih dråDY 

   marec 
2002 

          
 R18 StatiVWLÿno usklaje-

vanje 
       

SURS R18991.01 Strukturna statistika 
podjetij 
 
(je tudi pod podro-
þMHP���� 

Usklajevanje in uporaba obsto-
jeþLK�DGministrativnih in stati-
VWLþnih virov za spremljanje in 
merjenje rezultatov poslovanja 
poslovnih subjektov (input/out-
put, investicije, stroški dela, za-
poslenost, raziskovanje in raz-
voj, demografija poslovnih sub-
jektov, energenti, speciILþne 
spremenljivke za posamezne 
dejavnosti) ter oblikovanje inte-
griranega sistema strukturne 
statistike podjetij 

Razbremenjevanje poro-
þHvalskih enot poroþDnja 
o rezultatih poslovanja 
poslovnih subjektov. Upo-
raba obstojeþLK�YLrov 
omogoþD�VSUHPljanje in 
ocenjevanje sprememb v 
posamezni dejavnosti, v 
regiji, dråDvi ter omogoþD�
primerjavo z drugimi dråD-
vami in trgi. 

SURS, 
BS, APP 

  DURS, 
APP 

 

SURS R18991.02 Eurostatov pilotni 
projekt - posredova-
nje podatkov o krat-
koURþnih indikatorjih  

Usposabljanje za prenos po-
datkov o STS na Eurostat  

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�NUDWko-
URþnih indikatorjev 

     2002 
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 R19 Mednarodno sode-
lovanje 

       

 R191 Mednarodno sode-
lovanje in teKQLÿna 
poPRÿ�6ORveniji 

       

SURS R191.01 
 
 

Nadaljnje usklajeva-
nje slovenske dråDY-
ne statistike z zahte-
vami evropske zako-
nodaje in institucio-
nalna krepitev 
SURS-a za vstop v 
Evropsko unijo 
 
STATCOP98 
 
 
 

Usklajevanje z evropsko zako-
nodajo: 
Vzpostavitev statistike osnov-
nih sredstev; Revizija virov po-
datkov na podroþMX�ILnanþQH�
statistike; Nadaljnji razvoj stati-
stike kvartalnih raþXnov; Na-
daljnji razvoj statistike proizva-
jalþHvih cen; Razvoj strukturne 
statistike podjetij; Analiza re-
zultatov popisov kmetijstva; 
Dopolnilna sredstva za popis 
vinogradništva in zelenjadar-
stva; Statistika rabe in pokrov-
nosti tal; Vzpostavitev baze re-
gionalnih podatkov. 
Institucionalna krepitev: 
Skupne naloge na podroþMX�
razvoja informacijske tehnolo-
gije; IzobraåHvanje in usposab-
ljanje; Zmanjšanje bremen da-
jalcev podatkov; IzhodiãþD�]D�
razvoj programske opreme za 
statistiko nacionalnih raþXnov. 

Razvoj statiVWLþnih podro-
þLM��NL�VR�NOMXþna za dose-
ganje usklajenosti zahtev 
evropske denarne unije, 
evropske kmetijske politi-
ke in strukturnih skladov. 

StatiVWLþni 
urad RS, 
Banka 
Slovenije 

   oktober 
2001 

SURS R191.02 Usklajevanje sloven-
ske dråDYne statisti-
ke z zahtevami 
evropske zakonoda-
je 
COP 2000 ali NP 
2000 

Usklajevanje z evropsko zako-
nodajo na podroþMLK��5D]voj in-
tegriranih regionalnih in kmetij-
skih indikatorjev; Statistika 
struktuUH�SODþ 
 

Razvoj statiVWLþnih podro-
þLM��NL�VR�NOMXþna za dose-
ganje usklajenosti zahtev 
evropske kmetijske in re-
gionalne politike, struktur-
nih skladov ter socialne 
politike in zaposlovanja 

SURS, 
MKGP, 
MG, 
MDDSZ, 
UMAR, 
DURS, 
MOP 

   2003 

          
 R192 TeKQLÿna poPRÿ�

dræDvam bivše Ju-
goslavije 

       

 R19991 TeKQLÿna poPRÿ�
drugim dræDvam 
(nacionalni interes) 

       

 R20 Priprava na pristop 
k EU 

       

 R21 TeKQLÿno sodelo-
vanje s tretjimi dr-
æDvami 

       

          
 R22 StatiVWLÿno razisko-

vanje 
       

SURS R22991.01 Razvoj vzorþHnja po 
standardih za stati-
VWLþne potrebe 

Uporaba vzorþQLK�PHtod pri 
zbiranju podatkov v konkretnih 
primerih ob predpostavki seda-
njega varstva osebnih podat-
kov v Sloveniji. Zgraditev po-
trebnega modela podatkov za 
splošno pripravo vzorcev. 

  tekoþH   PoroþLlo 
2002 

SURS R22991.02 Razvoj metod za de-
sezoniranje in anali-
]R�þDsovnih vrst 

Uporaba in razvoj metod za 
desezoniranje na razOLþQLK�þD-
sovnih vrstah 

  tekoþH   PoroþLlo 
2002 

SURS R22991.03 Merjenje kakovosti 
podatkov v statiVWLþ-
nih raziskovanjih 

Vpeljava standardnih metod za 
merjenje kakovosti podatkov v 
vseh fazah zbiranja in obdela-
ve podatkov 

  tekoþH   PoroþLlo 
2002 
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SURS R22991.04 Razvoj metod za 
vstavljanje manjkajo-
þLK�SRdatkov (impu-
tacija) 

Uporaba in razvoj metod za 
vstavljanje manjkajoþLK�SRdat-
kov, ki so primerne za razOLþne 
tipe manjkajoþLK�SRdatkov in za 
razOLþne tipe statiVWLþnih razi-
skovanj 

  tekoþH   PoroþLlo 
2002 

APP R22991.05 Razvoj oziroma revi-
zija metodologije 
zbiranja podatkov iz 
raþXnovodskih izka-
zov posameznih po-
slovnih subjektov v 
skladu z veljavno za-
konodajo 

PreuþLtev vsebine posameznih 
podatkov v raþXnovodskih iz-
kazih poslovnih subjektov 

Spremembe in dopolnitve 
podatkov raþXnovodskih 
izkazov poslovnih subjek-
tov za potrebe uporabni-
kov the podatkov 

SURS, 
MF 
(DURS), 
BS 

redno   Konec 
2002 

APP R22991.06 Aktivnosti za vpelja-
vo sodobnih naþLnov 
predlaganja podat-
kov poroþHvalskih 
enot pri pošiljanju 
podatkov 

Zagotovitev poroþDnja poroþH-
valskih enot na sodoben naþLQ�
(predlaganje podatkov v elek-
tronski obliki itd.) 

Z nadaljnjim razvojem na 
podroþMX�LQformacijske te-
hnologije omogoþLti poro-
þHvalskim enotam posre-
dovanje podatkov na hiter 
in sodoben naþLn 

SURS, 
MF 
(DURS) 

   Konec 
2002 

          
 R23 NaÿUti za reorgani-

zacijo 
       

          
 R24 Registri        
SURS R24991.01 StatiVWLþni register 

stanovanj 
Priprava metodoloških osnov, 
prevzem podatkov iz popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj 

     2003 

SURS R24991.02 Statistika socialnih in 
neprofitnih stanovanj 

Priprava metodologije za stati-
VWLþno spremljanje stanja soci-
alnih in neprofitnih stanovanj. 

 Ministrs-
tvo za 
okolje in 
prostor 

1998    

SURS R24991.03 Razvoj statiVWLþnega 
poslovnega registra 
(SPRS) 

Razvoj SPRS kot interne baze 
individualnih podatkov o po-
slovnih subjektih. Pri vzpostavi-
tvi in vzdråHvanju bodo uporab-
ljeni obstojoþL�DGministrativni in 
statiVWLþni viri. Upoštevane bo-
do zahteve CR 2186/93 in me-
todološka priporoþLla EU za 
vzpostavitev in vodenje poslov-
nih registrov za statiVWLþne na-
mene. 

SPRS bo razvit kot: 
-orodje za naþUtovanje in 
izvajanje statiVWLþnih razi-
skovanj 
podatkovna baza za stati-
VWLþno merjenje stanja in 
razvoja poslovne popula-
cije 
osnovna podatkovna ba-
za za izvajanje statiVWLþnih 
raziskovanj s podroþMD�
ekonomskih statistik 

 TeoreWLþna 
izhodiãþD�]D�
vzpostavitev 
registra  

   

SURS R24991.04 StatiVWLþni register 
gostinskih obratov 
 
SRGO 

Poskusna nastavitev registra 
gostinskih obratov za spremlja-
nje teritorialne razporeditve go-
stinske mreåH�SR�YUstah obra-
tov in osnovnih zmogljivostih. 
Število gostinskih obratov po 
vrstah obratov, število oseb, ki 
delajo v njih in število gostin-
skih sedeåHY��WHdenski obrato-
valQL�þDV� 

Izdelati in sinhrono dopol-
njevati - vzdråHvati - raþX-
nalniško podprto podat-
kovno zbirko o gostinskih 
enotah 

MG, 
upravne 
enote, ob-
þLne GZS, 
APP, 
DURS, 
Republiški 
WUåni in-
špektorat 

Kontinuirano avgusta 
vsako leto 

S posre-
dovanjem 
obþLQ�YVL�
gostinski 
obrati, ki 
prijavljajo 
razpored 
obratoval-
neJD�þD-
sa, razpo-
loåOMLvi 
uradni in 
neuradni 
viri 

Konec le-
ta 2001 

SURS R24991.05 Skupno administra-
tivno jedro povezo-
valnih podatkov 
SAJPI 

Povezovanje administrativnih 
evidenc 

Baza podatkov SAJPI bo 
na osnovi povezanih ad-
ministrativnih identifikator-
jev omogoþDOD�XþLQkovito 
povezovanje administra-
tivnih podatkov v kateri 
koli prostor za kateri koli 
þDsovni prerez in za po-
trebe pooblaãþHnih upo-
rabnikov. 

SURS, 
MNZ, MF 
… 

Kontinuirano    
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SURS R24991.06 StatiVWLþni register 
teritorialnih enot 
SRTE 

V registru bodo sistemaWLþno 
zbrane in vodene vse pravno 
veljavne teritorialQH�þOHnitve 
ozemlja Slovenije, ki so upora-
bne in relevantne za prostor-
ske analize statiVWLþnih in admi-
nistrativno zbranih podatkov ter 
še niso zajete v Registru pro-
storskih enot na Geodetski 
upravi RS.  

Uporaba za statiVWLþne-
analiWLþne potrebe. 

 Kontinuirano    

SURS R24991.07 Izboljšanje kakovosti 
registrskih podatkov 
 
 

Metode ugotavljanja in izbo-
ljševanja kakovosti registrskih 
podatkov PRS 

VeþMD�]Dnesljivost podat-
kov PRS 

 TeoreWLþna 
izhodiãþD�LQ�
osnove 

   2001 

SURS R24991.08 StatiVWLþni register 
aktivnega prebival-
stva 

Osnovne znaþLOnosti registrira-
no aktivnega prebivalstva in re-
gistrirano brezposelnih oseb 

Prikaz prehodov med za-
poslenostjo/brezposelnos-
tjo, trajanje 

SURS, 
ZRZS 

    2002 

SURS R24991.09 Demografija malih in 
srednje velikih po-
djetij 
 
DOSME 
 
 

Raziskava novoustanovljenih 
poslovnih subjektov v letih 
1999 in 2000 ter spremljanje 
preåLvetij in sprememb poslov-
nih subjektov v vseh predho-
dnih tovrstnih raziskavah. 

Ugotavljanje stanja in raz-
voja populacije poslovnih 
subjektov (predvsem 
srednja in majhna podje-
tja) 

Eurostat     

SURS R24991.10 StatiVWLþni register 
registrirano brezpo-
selnih oseb 

Osnovne znaþLOnosti registrira-
no brezposelnih oseb, trajanje, 
prva brezposelnost, delovne iz-
kušnje 

Analiza brezposelnih 
oseb in vkljuþHvanje na 
trg dela 

ZRZS Kontinuirano    

 SURS R24991.11 StatiVWLþni register 
kvalifikacij 

Osnovne izobrazbene znaþLO-
nosti prebivalstva 

Analiza razOLþnih vidikov 
izobrazbe 

RazOLþne 
institucije 
s podroþMD�
izobraåH-
vanja v 
RS 

Kontinuirano  Popis 
2002 in 
razliþni 
evidenþQL�
viri 

31.12.200
3 

APP R24991.12 Priprave za prenos 
Poslovnega registra 
Slovenije 

Aktivnosti za prenos in vodenje 
Poslovnega registra Slovenije 
iz SURS na APP, vzpostavitev 
povezave Poslovnega registra 
Slovenije z drugimi registri v 
dråDvi 

 SURS    Prvo poro-
þLlo de-
cember 
2001 

          
 R25 Varstvo podatkov 

in statiVWLÿna zau-
pnost 

       

          
 R251 Varstvo in zaäÿLta 

podatkov 
       

SURS R251.01 NaþLQ�]Dvarovanja 
statiVWLþnih podatkov 

Zavarovanje podatkov, zbranih 
z Letnim programom stat. razi-
skovanj, obsega ukrepe teKQLþ-
ne in organizacijske narave ter 
druge ustrezne loJLþno-teKQLþ-
ne postopke, s katerimi se va-
rujejo prostori in raþXnalniška 
oprema, zagotavlja varnost po-
sredovanja in prenosa podat-
kov, onemogoþD�GRstop nepo-
oblaãþHnim osebam do naprav, 
na katerih se obdelujejo podat-
ki, ter omogoþD�QDNnadno ugo-
tavljanje, na kakšen naþLQ�LQ�
kdaj so bili podatki obdelovani, 
kdo je to storil in za kakšen na-
men. 

Varovanje informacijske 
zasebnosti poroþHvalskih 
enot. 

SURS in 
drugi izva-
jalci stati-
VWLþnih ra-
ziskovanj 

 I/ 2001   2001 

SURS R251.02 StatiVWLþne metode 
varovanja pred raz-
kritjem podatkov 
(disclosure control) 

Vpeljava statiVWLþnih metod, s 
katerimi prepreþXjemo razkritje 
individualnih podatkov v deindi-
viualiziranih mikro podatkovnih 
bazah in v makro podatkih 

Varovanje informacijske 
zasebnosti poroþHvalskih 
enot. 

SURS in 
drugi izva-
jalci stati-
VWLþnih ra-
ziskovanj 

TekoþH    
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 R252 Koordinacija za 
statiVWLÿno zau-
pnost 

       

SURS R252.01 Koordinacija za stati-
VWLþno zaupnost 

Koordinacija za statiVWLþno zau-
pnost 

Usklajen pristop v uradu Strokovni 
sektorji 

 I/ 2001  Pravilnik 
2001 

          
 R253 Pravni vidiki zau-

pnosti 
       

          
 RII DEMOGRAFSKE IN 

SOCIALNE STATI-
STIKE 

       

 R31 Prebivalstvo        
 R311 Demografske stati-

stike in projekcije  
       

SURS R311.01 Dopolnitev in harmo-
nizacija definicij pre-
bivalstva z mednaro-
dnimi standardi 

Usklajevanje metodoloških 
osnov demografske statistike 
(zbiranja in prikazovanja podat-
kov o razOLþnih kategorijah pre-
bivalstva Slovenije), analiza 
obstojeþLK�YLrov na administra-
tivni in statiVWLþni ravni, priprava 
metodologije in postopkov za 
nov naþLQ�VSUHPljanja in prika-
zovanja podatkov v skladu z 
mednarodnimi standardi. 

Uskladitev metodoloških 
osnov demografske stati-
stike (zbiranja in prikazo-
vanja podatkov o razOLþnih 
kategorijah prebivalstva 
Slovenije), z mednarodni-
mi priporoþLli za to podro-
þMH�LQ�L]delava ustreznih 
metodoloških osnov posa-
meznih statiVWLþnih razi-
skovanj. 

Ministrs-
tvo za no-
tranje za-
deve, Mi-
nistrstvo 
za zuna-
nje zade-
ve, Mini-
strstvo za 
zdravje, 
Ministrs-
tvo za de-
lo druåLno 
in social-
ne zade-
ve,  
Inštitut za 
varovanje 
zdravja 
Republike 
Slovenije 
(IVZ RS) 

 2001 31.03. 
2002  

MNZ, 
MZZ MZ, 
MDDSZ,  
Inštitut za 
varovanje 
zdravja 
Republike 
Slovenije 
(IVZ RS) 

31.03. 
2002 

SURS R311.02 Kontrola kakovosti 
podatkov o prebival-
stvu 

Izbor vzorþQHga naþUta in vzor-
ca za testiranje obsega zajema 
in kakovosti podatkov o stanju 
in gibanju prebivalstva. 

Ugotovitev obsega zaje-
ma in kvalitete podatkov o 
stanju in gibanju prebival-
stva. 

Ministrs-
tvo za no-
tranje za-
deve, Mi-
nistrstvo 
za zuna-
nje zade-
ve, Mini-
strstvo za 
zdravje, 
Ministrs-
tvo za de-
lo druåLno 
in social-
ne zade-
ve,  
Inštitut za 
varovanje 
zdravja 
Republike 
Slovenije 
(IVZ RS) 

 2001-2005 31.03. 
2002 

MNZ, 
MZZ MZ, 
MDDSZ, 
Inštitut za 
varovanje 
zdravja 
Republike 
Slovenije 
(IVZ RS) 

31.03. 
2002 

SURS R311.03 Projekcije prebival-
stva 

Izdelava projekcij prebivalstva 
do leta 2020 po starosti in spo-
lu za Slovenijo in manjše terito-
rialne enote v sodelovanju z 
Eurostatom. 

Izdelava uradnih projekcij 
prebivalstva po spolu in 
starosti Vzpostavitev si-
stema za pripravo projek-
cij in tablic umrljivosti tudi 
za manjše teritorialne 
enote 

Eurostat, 
CRP 
/MNZ 
strokov-
njaki v RS 
in tujini 

2005  SURS in 
strokov-
njaki - zu-
nanji v 
Sloveniji 
in tujini 

2005 

SURS R311.04 Tablice umrljivosti Verjetnost umiranja po staorsti 
in spolu, priþDkovano trajanje 
åLYljenja 

IzraþXnavanje priþDkova-
nega trajaQMD�åLYljenja. Iz-
delava izraþXnov popolnih 
in skrajšanih tablic umrlji-
vosti 

MNZ, IVZ L 20. sep-
tember 

SURS, 
IVZ, MNZ 
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SURS R311.05 Pilotna raziskava o 
rojenih. StatiVWLþno 
raziskovanje DEM-1 
za leto 2001 in na-
prej 
DEM-1/PILOT 

Podatki o dogodku: 
 leto 'zajema' / raziskovanja; 
številka poroda, oznaka izvajal-
ca (šifra bolnišnice). 
Podatki o rojenem: 
EMŠO oz. datum rojstva, prii-
mek, vitaliteta (stanje otroka ob 
rojstvu); spol, kraj rojstva (oz-
naka izvajalca), porodna teåD��
starost umrlega otroka, datum 
smrti umrlega otroka 
Podatki o materi: 
EMŠO, datum rojstva, ime in 
priimek matere, naslov prebi-
valiãþD��]Dkonski stan, vrstni 
red zakonske zveze, datum 
sklenitve zakonske zveze; šte-
vilo otrok, ki jih je mati doslej 
rodiOD��åLvorojeni, mrtvorojeni); 
število otrok rojenih v tej za-
konski zvezi; mesto rojstva 
(sprejem matere); vrsta poroda 
(število rojenih otrok); zapore-
dni porod; zaporedje otroka; 
mrtvorojeni otroci v anamnezi; 
umrli otroci v anamnezi,  
poklic, doseåHna izobrazba, 
dejavnost,  
PodatNL�R�RþHtu: 
EMŠO oz. datum rojstva , do-
seåHna izobrazba. 

Testiranje pridobivanja 
podatkov iz sekundarnih 
virov; 
Primerjalna analiza po-
datkov prevzetih od IVZ s 
podatki zbranimi s Prijavo 
rojstva (DEM-1) 

IVZ Kontinuirano  porodni-
šnice 

31.06. 
2002 

          
 R312 Program popisov v 

Skupnosti 
       

 R313 Statistika migracij        
          
 R32 Trg dela        
 R321 Zaposlenost in 

brezposelnost 
       

SURS R321.02 Anketa o delovni sili ADS - Eurostatov pilotni projekt Uskladitev Ankete o de-
lovni sili z mednarodnimi 
standardi 

 Primerljivost 
redno obsto-
jeþH�DQkete 
z zahtevami 
EU 

   2002 

SURS R321.03 ADS Ad hoc modul 
za leto 2001 

DolåLna in oblika delovneJD�þD-
sa 

Zbiranje evropsko primer-
ljivih podatkov o razOLþnih 
oblikah dela (doloþHQ�QH-
doloþHQ�þDV��LQ�ãWHvilu ter 
porabi nadur 

 Enkratna   December 
2001 

SURS R321.04 ADS Ad hoc model 
za leto 2002 

Zaposlovanje invalidnih oseb VkljuþHvanje invalidnih 
oseb na trg dela glede na 
razOLþne oblike invalidnosti 

 Enkratna - v 
letu 2001 pri-
prava meto-
dologije in iz-
vedba pilot-
ne ankete 

  December 
2002 

SURS R321.05 Zaposlenost v kme-
tijstvu 

ALI - Eurostatov pilotni projekt VloåHno delov kmetijstvu, 
priprava metodologije in 
izraþXQ�SRYSUHþnega šte-
vila polnovrednih delovnih 
moþL 

 L    2002 

SURS R321.06 Zaposlenost v sek-
torju ribištva 

Zaposlenost v sektorju ribištva 
- Eurostatov pilotni projekt 

IzraþXQ�SROnovrednih de-
lovnih moþL�Y�VHNtorju ri-
bištva 

     2002 
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 R322 PlaÿH�LQ�VWURški de-
la 

       

SURS R322.01 MeVHþno poroþLlo o 
plaþDK�Y�HOHNtronski 
obliki 
EDI3/$ý 
 
 

Elektronsko zbiranje podatkov 
o plaþDK� 

Razbremenitev poroþH-
valskih enot, zajem veþMH-
ga obsega podatkov, 
moånost prikaza podatkov 
o plaþDK�ORþHno po spo-
lu… 

    Prva vklju-
þLtev po-
djetij v za-
þHWku 
2002 

SURS R322.02 Anketa o stroških 
dela 

Eurostatov pilotni projekt Uskladitev ankete o stro-
ških dela z mednarodnimi 
standardi - merjenje di-
rektnih in indirektnih stro-
škov dela 

 od 2001 do 
avgusta 
2002 

  Do junija 
2002 

SURS R322.03 Anketa o strukturi 
SODþ 

Eurostatov pilotni projekt Uskladitev ankete o struk-
tuUL�SODþ�]�PHGnarodnimi 
standardi 

 od 2001 do 
avgusta 
2002 

  PoroþLlo 
avgusta 
2002 

SURS R322.04 Anketa o strukturi 
SODþ 

StruktuUD�SODþ�SR�UD]OLþnih za-
poslitvenih karakteristikah za-
poslenih oseb (starost, spol, 
poklic, šolska izobrazba, stro-
kovna usposobljenost)  

Priprava metodologije in 
potrebnih podatkovnih 
baz za izvedbo ankete o 
struktuUL�SODþ��WHstiranje 
razOLþnih statiVWLþnih me-
tod in podatkovnih virov 

 M   2004 

SURS R322.05 KratkoURþni kazalci s 
podroþMD�WUga dela 

KratkoURþni kazalci v sektorjih 
proizvodnje, gradbeništv, trgo-
vini in ostalih storitvah s podro-
þMD�WUga dela: povSUHþne bruto 
plaþH��GHjansko opravljene ure, 
število delovno aktivnega pre-
bivalstva in število zaposlenih 
oseb 

ýHtrtletno gibaQMH�SODþ��
opravljenih ur in število 
delovno aktivnega prebi-
valstva 

    Konec 
2002 

SURS R322.06 PlaþH�]D�SRklice PlaþH�]D�SRklice Spremljanje stanja na po-
droþMX�SODþ 

SRDAP - 
statiVWLþni 
register 
delovno 
aktivnega 
prebival-
stva, 
DURS 

L   Odvisno 
od preje-
ma doho-
dninske 
datoteke 

          
 R33 IzobraæHvanje in 

usposabljanje 
       

 R331 Statistika zaÿHWne-
ga izobraæHvanja 

       

SURS R331.01 Statistika vzgoje in 
izobraåHvanja 
 
(Vsebina se povezu-
je z modulom 332) 

Spremljanje naþUtovanih meto-
doloških sprememb oz. novosti 
Eurostata, OECD-ja, UNESCO 
s tega podroþMD��GHfinicije, za-
jem UOE, mednarodni indika-
torji, raziskave VET, ad-hoc 
modul o vseåLYljenjVNHP�XþH-
nju v ADS); V skladu s tem pri-
lagajanje raziskovanj, oz. 
uvedba potrebnih novih razi-
skovanj s podroþMD�L]RbraåHva-
nja in usposabljanja na SURS. 

Popolna mednarodna us-
klajenost statistike vzogje, 
izobraåHvanja in usposab-
ljanja v Sloveniji  

MŠZŠ, 
ACS, CPI, 
ZRSZ, 
MDDSZ 

    2001 

SURS R331.02 Statistika vzgoje in 
izobraåHvanja 
 
(Vsebina se povezu-
je z modulom 332) 

Sodelovanje z MŠZŠ pri obli-
kovanju informacijskega siste-
ma s podroþMD�L]RbraåHvanja; 
prilagajanje raziskav oz. meto-
dologije zajema podatkov raz-
voju informacijskega sistema 

Racionalizacija, razbre-
menitev PE, veþMD�DåXU-
nost podatkov  

MŠZŠ     2001 

SURS R331.03 Statistika vzgoje in 
izobraåHvanja 
 
(Vsebina se povezu-
je z modulom 332) 

Razvoj indikatorjev s podroþMD�
izobraåHvanja 

Prikaz podatkov o izobra-
åHvanju na uporabniku 
zanimivejši naþLQ��VSUHP-
ljanje politik s podroþMD�
izobraåHvanja; mednaro-
dne primerjave 

MŠZŠ, 
ACS, CPI 

    2002 
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SURS R331.04 Sodelovanje v pro-
jektu IER (Bevc Mi-
lena): 
EkonomVND�XþLQko-
vitost in praYLþnost 
izobraåHvanja v Slo-
veniji in potrebne in-
formacijske podlage 
za njuno kvantifikaci-
jo 
 
 
(Vsebina se povezu-
je z modulom 332) 

Povezava baz podatkov v viso-
košolskem sistemu z registrom 
zaposlenih in brezposelnih  

ProuþHvanje študijskih 
poti generacije študentov, 
vpisanih v študijskem letu 
1991 in njihovo vkljuþHva-
nje na trg dela. 

StatiVWLþni 
urad RS, 
Inštitut za 
ekonom-
ska razi-
skovanja 

   junij 2001 

          
 R332 Statistika nadalj-

njega izobraæHva-
nja in usposablja-
nja 

       

SURS R332.01 Vsebina se povezuje 
z modulom 331 

       

          
 R34 Kultura        
 R341 Statistika kulture         
SURS R341.01 Statistika kulture Spremljanje razvoja (in nato 

uvajanje) novih metodologij, ki 
jo za to podroþMH�SULpravlja Eu-
rostat 

Posodobitev, mednaro-
dna primerljivost 

Ministrs-
tvo za kul-
turo, 
NUK... 

Študij gradiv    poroþLlo 
31.12. 
2002 

          
 R35 Zdravstvo, varnost 

in varstvo potro-
šnikov 

       

 R351 Javno zdravstvo         
 R352 Zdravstvo in var-

nost pri delu 
       

 R353 Varstvo potrošni-
kov 

       

          
 R36 åLYljenjska raven        
 R361 Poraba v gospo-

dinjstvih 
       

 R362 PoraED�ÿDsa        
 R363 Dohodek, reväÿLna 

in socialna izklju-
ÿHnost 

       

          
 R37 Socialna varnost        
 R371 Statistika prihod-

kov in odhodkov 
programov social-
ne varnosti:celotni 
sistem 

       

          
 R372 Statistika prihod-

kov in odhodkov 
programov social-
ne varnosti: moduli 

       

SURS R372.01 Statistika prihodkov 
in odhodkov progra-
mov socialne varno-
sti - moduli 

Vsebina posameznih modulov 
bo doloþHna na osnovi potreb 
EU. Primeri modulov za katere 
ima EU v naþUtu razvoj meto-
dologij: aktivna politika zapo-
slovanja, število upraviþHQcev, 
vpliv fiskalnega sistema na so-
cialno varnost ipd. 

Spremljanje dodatnih in-
formacij o izbranih vidikih 
socialne varnosti 

MDDSZ, 
ZRSZ, 
UUUS, 
MF 

Študij meto-
dologij 

  PoroþLlo 
2002 
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 R37991 Statistika druæLQ-
skih prejemkov in 
varstva materin-
stva (nacionalni in-
teres) 

       

 R37992 Statistika socialne-
ga varstva (nacio-
nalni interes) 

       

SURS R37992.01 Statistika socialnega 
varstva:Socialno-
varstveni zavodi, ra-
ziskavi  
SOC-52 in SOC-54  

Uskladitev evidenc o domovih 
za starejše in posebnih social-
no-varstvenih zavodih med 
SURS in Skupnostjo socialno 
varstvenih zavodov 

Racionalizacija, razbre-
menitev poroþHvalskih 
enot 

SURS, 
Skupnost 
socialno-
varstvenih 
zavodov, 
MDDSZ, 
Inštitut za 
socialno 
varstvo 

Skupni us-
klajevalni se-
stanki za 
uresniþLtev 
namena 

  PoroþLlo 
2001 

          
 R38 Druge druæEHne 

statistike 
-       

 R381 Statistika stano-
vanj 

       

          
 R382  Statistika krimina-

litete 
       

SURS R382.01 Statistika kriminalite-
te 

Postavitev enotne definicije or-
ganiziranega kriminala;  
ugotovitev razpoloåOMLvosti ura-
dnih-administrativnih zbirk po-
datkov o kriminaliteti in ugotav-
ljaQMH�PRånosti za za postopno 
vzpostavitev informatiziranih 
dogodkov med policijo, toåLO-
stvi, sodiãþL�LQ�]Dpori; 
uskladitev zgornjih nalog z 
mednarodnimi zahtevami 

poenotenje evidenc, med-
narodna primerljivost 

StatiVWLþni 
urad RS, 
Ministrs-
tvo za 
pravoso-
dje, Mini-
strstvo za 
notranje 
zadeve, 
Inštitut za 
kriminolo-
gijo. 

Ugotavljanje 
zakonskih 
PRånosti in 
predlogi za 
dopolnitev 
predpisov 

  PoroþLlo 
2002 

          
 R383 Povezovanje anket 

o gospodinjstvih in 
registrov 

       

SURS R383.01 DruåEHni poloåDM�
åHQVN�LQ�GUXåLQ 
 
 

Opredelitev statiVWLþnih kazal-
cev za spremljanje poloåDja 
åHQVN�LQ�GUXåLQ�LQ�QMLhov izbor 

 Ministrs-
tvo za 
zdravje ter 
drugi or-
gani za-
dolåHni za 
urejanje 
poloåDja 
åHQVN� 

Kontinuirano    

SURS R383.02 Baza TransMONEE 
 
 

Je elektronska podatkovna ba-
za, brezSODþno dostopna na 
Unicefovih straneh interneta, ki 
vsebuje vrsto ekonomskih in 
socialnih kazalnikov za 27 tran-
zicijskih dråDY�VUHGnje in vzho-
dne Evrope. 
Podatke posredujejo statiVWLþni 
uradi dråDY�þODnic srednje in 
vzhodne Evrope. 

  Kontinuirano   enkrat let-
no 
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 R38991 Statistika volitev in 
samoprispevkov 
(nacionalni interes) 

       

          
 RIII GOSPODARSKE 

STATISTIKE 
       

 RIII.1 MAKROEKONOM-
SKE STATISTIKE 

       

 R40 Letni gospodarski 
raÿXni 

       

 R401 Evropski sistem ra-
ÿXnov (ESA) 

       

SURS R401.01 Sistem nacionalnih 
raþXnov za Slovenijo 

ObraþXQ�RVQRYnih makroeko-
nomskih agregatov za Sloveni-
jo in razvoj sistema nacionalnih 
raþXnov po mednarodnih pripo-
roþLlih, ki ga sestavljajo: a) in-
tegralni ekonomski raþXni - ra-
þXni proizvodnje, raþXQ�UD]deli-
tve in porabe dohodka, raþXQ�
akumulacije, raþXQ�NDpitala, fi-
nanþQL�UDþXQ��UDþXQ�GUXgih 
sprememb v sredstvih, bilanca 
stanja, raþXQ�WXjine; b) tabela 
ponudbe virov in njihove po-
trošnje; c) analiza finanþQLK�
transakcij in stanja finanþQLK�
sredstev in obveznosti; d) tabe-
la prebivalstva in zaposlenih 

  L Preteklo 
leto 

Dokumen-
tacija 
SURS, 
Agencija 
RS za pla-
þLOni pro-
met, Mini-
strstvo za 
finance, 
BS in dru-
gi 

 

          
 R402 Nacionalni raÿXni: 

agregati 
       

SURS R402.01 Zajetje v nacioalnih 
raþXnih 

Postavitev metodologije in izra-
þXni 

Izboljšanje zajetja v ma-
kroekonomskih agregatih 
v skladu z EU standardi 

 L 
 

Preteklo 
leto  

SURS, 
DURS, 
BS, APP, 
Inšpekcij-
ske slu-
åEH 

 2001 

SURS R402.02 RaþXQ�%'3�SR�SUR-
izvodni metodi v 
stalnih cenah 

Postavitev metodologije in izra-
þXni 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge (razvijanje 
metode dvojne deflacije v 
þLPveþML�PRåni meri) 

 L Preteklo 
leto 

Agencija 
za plaþLOni 
promet, 
DURS, 
SURS, BS 

 2002 

SURS R402.03 GESMES in podat-
kovna baza za NA 

Opredelitev in vzpostavitev ko-
munikacijske poti do Eurostata 

Elektronsko pošiljanje po-
datkov v Eurostat 

 L 
ýO 

Preteklo 
leto, 
þHtrtletje 

  2001 

APP R402.04 Letni konsolidirani 
raþXnovodski izkazi 
gospodarVNLK�GUXåE��
za namene dråDve 

Podatki iz konsolidiranih bilanc 
stanja in bilanc uspeha pove-
zanih gospodarVNLK�GUXåE 

      

          
 R403 RaÿXni dræDve        
SURS R403.01 RaþXni dråDve Prilagoditev na nove vire in po-

stavitev metodologije na vse 
tekoþH�UDþXne in raþXne aku-
mulacije 

RaþXni za dråDvo   1996-
2000 

MF, APP, 
MO, MNZ, 
ZPIZ, 
ZZZS 

 2001 

SURS R403.02 KratkoURþne javnofi-
nanþQH�VWDtistike 

Analiza virov, postavitev meto-
dologije in izraþXni 

IzraþXQ�GRloþHnih katego-
rij virov in porabe sektor-
jev dråDve 

 ýO Preteklo 
þHtrtletje 

MF, 
DURS, 
ZPIZ, 
ZZZS, 
SURS 

 2001 

          
          
 R404 RaÿXni drugih in-

stitucionalnih sek-
torjev  

       

SURS R404.01 NefinanþQL�UDþXni za 
sektor nefinanþQLK�
GUXåE 

Analiza virov in postavitev me-
todologije 

RaþXni za nefinanþQL�VHN-
tor 

 L Preteklo 
leto 

Dokumen-
tacija 
SURS, 
MF-
DURS, 
APP, BS 

 2001 
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SURS R404.02 NefinanþQL�UDþXni 
gospodinjstev 

Analiza virov in postavitev me-
todologije 

RaþXni za gospodinjstva  L Preteklo 
leto 

dokumen-
tacija 
SURS, 
MF-
DURS, 
ZPIZ 

 2001 

SURS  R404.03 NefinanþQL�UDþXni za 
finanþQL�VHNtor 

Analiza podatkov in postavitev 
metodologije 

TekoþL�UDþXni za finanþQL�
sektor 

 L 1996-
2000 

BS, Agen-
cija za za-
varovalni 
nadzor, 
APG, 
DURS 

 2001/02 

 SURS  R404.04 Alokacija FISIM-a po 
porabnih sektorjih 

Analiza virov in razvoj metodo-
logije 

 BS L 2000 BS  2001 

 SURS  R404.05 Ekonomski raþXni za 
kmetijstvo 

Postavitev metodologije in izra-
þXni 

RaþXQ�SURizvodnje, do-
hodka ter akumulacije za 
kmetijstvo 

Kmetijski 
inštitut 
Slovenije, 
Ministrs-
tvo za 
kmetij-
stvo, goz-
darstvo in 
prehrano 

Izbrana leta 1998/200
0 

Dokumen-
tacija 
SURS, 
Kmetijski 
inštitut 
Slovenije, 
Ministrs-
tvo za 
kmetij-
stvo, goz-
darstvo in 
prehrano, 
DURS, 
Sklad 
kmetijskih 
zemOMLãþ 

 2001/02 

          
 R405 PaQRæni raÿXni - in-

put/output tabele 
       

SURS R405.01 Input-output tabele v 
stalnih cenah 

Analiza virov in postavitev me-
todologije ter poiskusni izreþXni 

IOT v stalnih cenah  L Izbrano 
leto 

  2002 

          
 R406 BilanÿQL�UaÿXni 

�YNOMXÿno s stanjem 
osnovnih sredstev) 

       

APP R406.01 Letni raþXnovodski 
izkazi bank in drugih 
finanþQLK�RUganiza-
cij: bilanca stanja in 
izkaz uspeha za na-
mene dråDve 

Podatki iz bilance stanja in iz-
kaza uspeha 

Spremljanje poslovanja fi-
nanþQLK�RUganizacij 

 L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Banke in 
druge fi-
nanþQH�
organiza-
cije 

 

APP R406.02 Letni raþXnovodski 
izkazi zavarovalnic: 
bilanca stanja in iz-
kaz uspeha 

Podatki iz bilance stanja in iz-
kaza uspeha 

Spremljanje poslovanja 
zavarovalnic 

 L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Zavaro-
valnice 

 

APP R406.03 Podatki o terjatvah 
in obveznostih zava-
rovalnic in drugih fi-
nanþQLK�RUganizacij 
do tujine (do nerezi-
dentov), za namene 
dråDve 

Podatki iz bilance stanja zava-
rovalnic in drugih finanþQLK�RU-
ganizacij o terjatvah in obvez-
nostih do tujine (do nereziden-
tov) 

Spremljanje terjatev in 
obveznosti do nereziden-
tov pri zavarovalnicah in 
drugih finanþQLK�RUganiza-
cijah 

 L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Zavaro-
valnice in 
druge fi-
nanþQH�
organiza-
cije, 
28.02. 

28.08. 

          
 R41 þHtrtletni in okolj-

ski raÿXni 
       

 R411 þHtrtletni nacional-
ni raÿXni 

       

SURS R411.01 ObraþXQ�SURizvodnje 
in dodane vrednosti 
sektorja gospodinj-
stev (individualnih 
kmetij) 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura  

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

MKGP, In-
štitut za 
kmetijstvo 

Preteklo leto    2001 
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SURS R411.02 ObraþXQ�SURizvodnje 
in dodane vrednosti 
sektorja gospodinj-
stev (nekmetijski 
del) 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

 Preteklo leto  DURS, 
ZZZS, do-
kumetaci-
ja SURS 

 2001 

SURS R411.03 ObraþXQ�SURizvodnje 
stanovanjskih stori-
tev 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

 Preteklo leto  SURS, 
Ministrs-
tvo za 
okolje in 
prostor 

 2001 

SURS R411.04 ObraþXQ�SRtrošnje 
neprofitnih institucij 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

 Preteklo leto  APP, MF  2001 

SURS R411.05 ObraþXQ�SURizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za nefinan-
þQL�VHNtor 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

 Preteklo leto  APP, MF  2001 

SURS R411.06 ObraþXQ�SURizvodje 
(output) in dodane 
vrednosti za kreditne 
institucije  

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije finanþQHmu 
sektorju 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

BS Preteklo leto  BS  2001 

SURS R411.07 ObraþXQ�SURizvodje 
(output) in dodane 
vrednosti za zavaro-
valnice 

Transakcije storitev in razdeli-
tvene transakcije finanþQHmu 
sektorju 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

Agencija 
za zavaro-
valni nad-
zor 

Preteklo leto  Agencija 
za zavaro-
valni nad-
zor, 
SURS 

 2001 

SURS R411.08 ObraþXQ�SURizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za sektor 
dråDva 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

MF Preteklo leto  APP, MF  2001 

SURS R411.09  ObraþXn proizvodnje 
(output) in dodane 
vrednosti za nepro-
fitne institucije 

Proizvodnja, dodana vrednost 
in celotna stroškovna struktura 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov za 
vse panoge 

 Preteklo leto  APP, MF  2001 

SURS R411.10 Temeljni agregati 
þHtrtletnih nacional-
nih raþXnov (do neto 
naloåEH�SRsojila) 

Temeljni agregaWL�þHtrtletnih 
nacionalnih raþXnov (do neto 
naloåEH�SRsojila) 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

 2003   2003 

SURS R411.11 ýHtrtletne ocene 
BDP po dohodkovni 
metodi 

ýHtrtletne ocene BDP po do-
hodkovni metodi 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

  2002   2003 

SURS R411.12 ýHtrtletne ocene 
BDP po proizvodni 
metodi - tekoþH�FHne 

ýHtrtletne ocene BDP po proiz-
vodni metodi - tekoþH�FHne 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

  2002   2003 

SURS R411.13 Investicije v osnovna 
sredstva po vrstah 
proizvodov Pi 6 

Investicije v osnovna sredstva 
po vrstah proizvodov Pi 6 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

  2002   2003 

SURS R411.14 Kvartalne ocene za-
poslenosti A 6 

Kvartalne ocene zaposlenosti 
A 6 

ObraþXnavanje makroe-
konomskih agregatov 

  2002   2003 

          
 R412 Okoljski raÿXni        
SURS R412.01 Razvoj metodologije 

in spremljanje okolj-
skih raþXnov 

Povezava med razOLþnimi go-
spodarskimi dejavnostmi in 
vplivi na okolje v fi]Lþnih raþX-
nih; okoljski in ekonomski po-
datki morajo biti primerni za isti 
konceptualni okvir, ki se mora 
prilagajati konceptualnemu 
okviru nacionalnih raþXnov. 
Okoljski raþXni se upoštevajo 
pri analizah, koliko razOLþni sek-
torji druåEH prispevajo k nacio-
nalnim in mednarodnim okolj-
skim ciljem in s tem povezano 
udeleåER�JRspodarstva. 

Informacije o okoljski pro-
blematiki ekonomskega 
razvoja so potrebne pri 
oblikovanju politik uravno-
teåHnega razvoja. Razviti 
je potrebno fi]Lþne raþXne 
(opredeliti kategorije sred-
stev, ki se skladajo s kla-
sifikacijo SNA) v naslednji 
fazi pa okoljske raþXne 
(denarne) 

 Spremljanje 
literature 
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 R42 FinanÿQL�UDÿXni        
 R421 TekoÿL�ILnanÿQL�UD-

ÿXni 
       

 BS  R421.01 FinanþQH�ELlance in 
tekoþL�UDþXni finan-
þQLK�UDþXnov 

Podatki o stanju in tokovih fi-
nanþQLK�WHUjatev in obveznosti 
institucionalnih sektorjev po in-
strumentivh v skladu z zahte-
vami Eurostata 

Izpolnitev zahtev Eurosta-
ta, ECB in MDS ter za po-
trebe ekonomske analize, 
domaþH�LQ�WXje javnosti 

 �ýO  APP, 
ATVP, 
AZN 
(Agencija 
za zavaro-
valni nad-
zor), BS, 
KDD, MF, 
SURS; 
podroþMH�-�
v SKD 

 

          
 R422 FinanÿQH�ELlance        
APP R422.01 Letni raþXnovodski 

izkazi samostojnih 
podjetnikov 

Podatki iz bilance stanja in iz 
izkaza uspeha srednjih in veli-
kih samostojnih podjetnikov 

Spremljanje finanþQHga 
poslovanja samostojnih 
podjetnikov, ki so po me-
rilih Zakona o gospodar-
skih druåEDK�VUHGnji in 
veliki 

 L Preteklo 
koledar-
sko leto 

Samostoj-
ni podjet-
niki 

 

          
 R43 Spremljanje lastnih 

virov 
       

 R431 Pregled lastnih vi-
rov bruto nacional-
nega proizvoda 
(BNP) 

       

          
 R432 Spremljanje lastnih 

virov davka na do-
dano vrednost 
(DDV) 

       

MF R432.01 Lastni viri proraþXna   DavþQD�
uprava 
RS, Carin-
ska upra-
va RS, 
StatiVWLþni 
urad RS 

    

          
  R55 Cene        
  R551 InGHNV�FHQ�æLYljenj-

skih potrebäÿLQ�LQ�
ostali kazalniki di-
namike in ravni 
drobnoprodajnih 
cen 

       

 SURS  R551.01 Harmonizirani in-
GHNV�FHQ�åLYljenjskih 
potrebãþLQ��+,&3� 

HICP je namenjen za primerja-
nje inflacije v dråDvah oz. z dr-
åDvami EU. HICP kot samo-
stojni kazalec redno meVHþno 
izraþXnavamo od leta 2001. 
 

Nadalnje izpolnjevanje in 
usklajevanje metodologije 
in prakse na podroþMX�
HICP s predpisi EU, ki 
bodo sprejeti po letu 
2000. Najpomembnejši 
predvideni zahtevi nadalj-
nje harmonizacije bosta: 
analiza in poveþHvanje 
cenovnega vzorca: sne-
malnih krajev, snemalnih 
mest in reprezentativnih 
proizvodov 
izpolnjevanje metod prila-
gajanja cen zaradi kvalita-
tivnih sprememb v proiz-
vodih.  

 TekoþH December 
vsakega 
tekoþHga 
leta po di-
namiki in 
fazah, ki 
jih doloþD�
regulativa 
oz. Euro-
stat 
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 R55991 Indeks cen indus-
trijskih proizvodov 
pri proizvajalcih 
(nacionalni interes) 

       

SURS R55991.01 MeVHþno poroþLlo o 
izvoznih cenah in-
dustrijskih proizvo-
dov pri proizvajalcu 
CENE-41/M-izvoz 

Izvozne cene za najpomem-
bnejše izvozne proizvode za 
vzorec najpomembnejših iz-
vozniNRY��NL�åH�SRroþDjo proiz-
vajalþHve cene pri prodaji na 
domaþL�WUJ� 

Namen raziskave je izra-
þXnavanje indeksov cen 
industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih razširiti 
tudi na podatke o izvoznih 
cenah z namenom izpo-
polnitve metodologije 
omenjenega indeksa z 
zahtevami in priporoþLli 
EU. 

 M Med 15. 
preteklega 
in 15. te-
koþHga 
meseca 

Izbrane 
poroþHval-
ske enote 
raziskave 
C-41/M 

Cene-kon-
tunuirano 
tekom 
2001; in-
deksi prvi 
poskusni 
rezultati 
2002 

          
 R552 Paritete kupne mo-

ÿL��3.0� 
       

          
 RIII.2 POSLOVNE STATI-

STIKE 
       

 R44 Statistika poslova-
nja podjetij 

       

 R441 Strukturna statisti-
ka podjetij 

       

SURS R441.01 Strukturna statistika 
podjetij 

 
Spremljanje in sodelovanje pri 
uvajanju sprememb in dopolni-
tev uredbe o strukturni statistiki 
podjetij Evropske unije. 
Spremljanje in uvajanje spre-
memb gospodarske zakonoda-
je Slovenije in potreb sloven-
skega gospodarstva. 

Spremljanje rezultatov 
poslovanja poslovnih sub-
jektov, spremljanje in oce-
njevanje sprememb v po-
samezni dejavnosti, na 
ravni regij, ravni dråDve 
ter v primerjavi z drugimi 
dråDvami in trgi, spremlja-
nje faktorjev proizvodnje 
in pogojev poslovanja po-
slovnih subjektov. 

SURS, 
APP 

  APP  

SURS R441.02 Razvoj strukturne 
statistike podjetij – 
StatCOP98 

Projekt je del projekta "Nadalj-
nje usklajevanje slovenske dr-
åDYne statistike z zahtevami 
evropske zakonodaje in institu-
cionalna krepitev SURS-a za 
vstop v Evropsko unijo" - Stat-
COP98. V okviru projekta bo 
izvedena 
priprava metodoloških pojasnil 
baze podatkov SBS, 
razvoj programske opreme, ki 
bo podpirala podatkovni sistem 
SBS, 
ter implementacija (prevzem) 
oblikovanega sistema SBS v 
prakso. 
  

Nameni projekta so: 
zagotavljanje mednaro-
dno primerljivih podatkov 
v skladu z evropskimi 
standardi o SBS in Evrop-
skim sistemom nacional-
nih raþXnov (ESA) 
zagotoviti primerljive indi-
katorje za analizo stanja 
in strukturnih sprememb 
populacije poslovnih sub-
jektov, 
zagotavljanje zadostnih 
informacij za izvajanje 
osnovQLK�WUånih raziskav 
in sprejemanje poslovnih 
odloþLtev v podjetjih, 
zagotavljanje podatkov za 
izraþXQ�EUXto domaþHga 
proizvoda in ocene 
osnovnih makroekonom-
skih pokazateljev v siste-
mu nacionalnih raþXnov 
zagotoviti racionalnejše 
zbiranje, obdelavo in di-
seminacijo statiVWLþnih po-
datkov, 
izboljšati kvaliteWR�LQ�þD-
sovno razpoloåOMLvost sta-
tiVWLþnih rezultatov s po-
droþMD�6%6� 

INSEE, 
StatFin, 
dr. Bre-
gar, ga. 
BavGDå��
Oracle 

  maj 2000 
- septem-
ber 2001, 
APP, 
DURS 
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SURS R441.03 Pilotni (poskusni) 
projekt Strukturna 
statistika podjetij v 
dråDvah vzhodne in 
srednje Evrope  

Pilotni projekt posredovanja 
podatkov dråDY�NDQdidatk za 
vstop v EU ob upoštevanju 
evropske uredbe o strukturni 
statistiki podjetij o poslovanja 
poslovnih subjektov (input/out-
put, investicije, delo, zaposleni, 
raziskovanje in razvoj, demo-
grafija podjetij, energenti)  

IzraþXnavanje karakteri-
stik iz obstojeþLK�VWDtiVWLþ-
nih in administrativnih vi-
rov ter posredovanje pri-
merljivih podatkov Euro-
statu 

 letno 1995 - 
1999 

ObstojeþL�
adminis-
trativni 
(APP, 
DURS) in 
statiVWLþni 
viri 

Junij 2001 

SURS R441.04 Pilotni (poskusni) 
projekt Strukturna 
statistika podjetij v 
dråDvah vzhodne in 
srednje Evrope – II. 
del (nadaljevanje) 

Nadaljnja implementacija 
evropske uredbe o strukturni 
statistiki podjeWLM��6%6���YNOMXþ-
no z aneksom 6 – banþQLãtvo), 
nadaljevanje prostovoljnega 
zbiranja podatkov o poslovanju 
podjetij, harmonizacija oz. revi-
zija obstojeþLK�UDziskovanj za 
zbiranje podatkov strukturne 
statistike podjetij 

Zbiranje in posredovanje 
podatkov o poslovanju 
poslovnih subjektov Euro-
statu v skladu z uredbo 
Evropske unije o struktur-
ni statistiki podjetij ter pre-
vzem ustrezne zakonoda-
je. 

BS, AZZ letno  ObstojeþL�
adminis-
trativni 
(APP, 
DURS) in 
statiVWLþni 
viri, BS, 
AZZ, po-
slovni 
subjekti. 
Predviden 
zaþHtek 
projekta 
pomladi 
2001 

- 

          
 R442 Razvoj strukturne 

statistike podjetij 
       

SURS R442.01 Razvoj strukturne 
statistike podjetij 

Razvoj vprašalnika o poslova-
nju podjetij; 
Spremljanje razvojnih nalog 
EU s podroþMD�VWUXNturne stati-
stike podjetij 

Zagotavljanje mednaro-
dno primerljivih podatkov 
v skladu z evropskimi 
standardi o SSP in Evrop-
skim sistemom nacional-
nih razþXnov (ESA). 
Spremljanje rezultatov 
poslovanja poslovnih sub-
jektov, spremljanje in oce-
njevanje sprememb v po-
samezni dejavnosti, na 
ravni regij, ravni dråDve 
ter v primerjavi z drugimi 
dråDvami in trgi, spremlja-
nje faktorjev proizvodnje 
in pogojev poslovanja po-
slovnih subjektov ter opa-
zovanje spreciILþnosti po-
sameznih gospodarskih 
dejavnosti. 

     

          
 R444 Izvajanje in razvoj 

kratkoURÿne stati-
stike podjetij  

       

SURS R444.01 Uvajanje Uredbe o 
kratkoURþnih indika-
torjih 
 
 

Spremljanje stanja pri uvajanju 
Uredbe o kratkoURþnih indika-
torjih (STS) s podroþMD� 
Industrije: proizvodnja, poslov-
ni prihodek doma in v tujini, no-
va naroþLla, št. zaposlenih, ure 
dela, plaþH��FHne doma in na 
tujih trgih; 
Gradbeništva: proizvodnjo 
gradbenih objektov in stavb, 
nova naroþLla gradbenih obje-
kotv in stavb, št. zaposlenih, 
ure dela, plaþH��JUDGbeni stro-
ški - stroški materiala in dela, 
gradbena dovoljenja - število 
stanovanj in m2 uporabne po-
vršine; 
Trgovina na drobno in popravil: 
poslovni prihodek, zaposleni, 
deflator prodaje; 
Ostalih storitev: poslovni priho-
dek, št. zaposlenih 

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�NUDWko-
URþnih indikatorjev ter do-
polnitev statistike kratko-
URþnih indikatorjev z na-
menom izboljšanja razpo-
loåOMLvosti konjukturnih po-
datkov. 
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SURS R444.02 Spremembe in do-
polnitve IND-1 

Priprave na revizijo in delna re-
vizija zajtetja enot v IND-1, re-
vizija izraþXna indeksov itd. 

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�VSUHP-
ljanja gibanja industrijske 
proizvodnje do konca leta 
2002, z namenom izbo-
ljšanja razpoloåOMLvosti ko-
njukturnih podatkov in 
mednarodne primelrjivosti 

     

SURS R444.03 MeVHþno poroþLlo o 
izvoznih cenah in-
dustrijskih proizvo-
dov pri proizvajalcu 
CENE-41/M-izvoz 

Izvozne cene za najpomem-
bnejše izvozne proizvode za 
vzorec najpomembnejših iz-
vozniNRY��NL�åH�SRroþDjo proiz-
vajalþHve cene pri prodaji na 
domaþL�WUJ� 

Namen raziskave je izra-
þXnavanje indeksov cen 
industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih razširiti 
tudi na podatke o izvoznih 
cenah z namenom izpo-
polnitve metodologije 
omenjenega indeksa z 
zahtevami in priporoþLli 
EU. 

 meVHþno Med 15. 
preteklega 
in 15. te-
koþHga 
meseca 

Izbrane 
poroþHval-
ske enote 
raziskave 
C-41/M 

Cene - 
kontinuira-
no tekom 
2001; in-
deksi - pr-
vi posku-
sni rezul-
tati 2002 

SURS R444.04 Prilagoditev statisti-
ke gradbeništva za-
htevam EU 

Razvoj statistike gradbenih 
stroškov (stroški materiala, 
stroški dela), razvoj metod de-
flacije, revizija spremljanja po-
rabe gradbenega materiala 

Izboljšanje spremljanja 
statistike gradbeništva in 
harmonizacija z zahteva-
mi EU 

     

SURS R444.05 Revizija kratkoURþne 
statistike gradbeniš-
tva 
GRADB-21, 
GRADB-33 

Priprava GRADB-21 in 
GRADB-33 na popolno harmo-
nizacijo z Uredbo o STS 

Hramonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�VSUHP-
ljanja kratkoURþne statisti-
ke gradbeništva 

     

          
 R445 Statistika industrij-

ske proizvodnje 
�YNOMXÿno s PROD-
COM) 

       

SURS R445.01 Revizija IND-21 Priprave na harmonizacijo IND-
21 z Uredbo PRODCOM: po-
veþDnje števila enot poroþDnja, 
ki so razvrãþHna v podroþMD�
&�'�DOL�ý�]�QDmenom zagotav-
ljanja reprezentativnosti podat-
kov na nivoju razreda; optimi-
zacija postopkov dela z name-
nom hitrejše razpoloåOMLvosti 
podatkov. Spremljanje koliþLQ-
ske in vrednostne proizvodnje, 
prodaje, zalog in proizvodnje 
namenjene nadaljnji predelavi 
ter povSUHþnih cen proizvodov.  

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�VSUHP-
ljanja industrijske proiz-
vodnje, izboljšanje kako-
vosti ter uporabnosti po-
datkov, predvsem z vidika 
njihoYH�DåXUnosti; pove-
þDQMH�PRånosti mednaro-
dnih primerjav. 

     

SURS R445.02 VzdråHvanje in raz-
voj nomenklature in-
dustrijskih proizvo-
dov (NIP) 

Spremljanje uvajanja PROD-
COM uredbe, usklajevanje s 
spremembami PRODCOM liste 
in razvoj nacionalnih širitev NIP 

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�VSUHP-
ljanja industrijske proiz-
vodnje 

     

          
 R446 åHlezo in jeklo        
SURS R446.01 Razvoj statistiNH�åH-

leza in jekla 
Spremljanje sprememb v EU - 
2002 bo pripravljen nov pre-
dlog Eurostata za spremljenje 
statistiNH�åHleza in jekla 

Harmonizacija z zahteva-
mi EU na podroþMX�VSUHP-
ljanja statistiNH�åHleza in 
jekla 

     

          
 R45 Energetika in suro-

vine 
       

 R451 Strukturna statisti-
ka energetike 

       

SURS R451.01 Harmonizacija stati-
stike energetike na 
podroþMX�VWRritev 

Podatki o porabi energije in go-
riv v sektorju storitve.  

Spremljanje dogajanja v 
EU, kjer je predvidena po-
skusna izvedba anket na 
majhnih vzorcih. Harmoni-
zacija bo izvedena, ko bo-
do znani rezultati testne 
ankete in ko bodo podana 
priporoþLla za nadaljnje 
delo. 
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SURS R451.02 Harmonizacija stati-
stike energetike na 
podroþMX�NPHtijstva 

Podatki o porabi energije in go-
riv v kmetijstvu. 

Spremljanje dogajanja v 
EU. Harmonizacija bo iz-
vedeQD��NR�þH�VH�SRkaåH-
jo potrebe.  

     

          
 R452 KratkoURÿna stati-

stika energetike 
       

          
 R453 Obnovljivi viri 

energije 
       

SURS R453.01 Harmonizacija na 
podroþMX�REQRYljivih 
virov energije 

Podatki o porabi obnovljivih vi-
rov energije. 

Delno se podatki o 
obnovljivih virih energije 
åH�]ELrajo v okviru rednih 
nalog, vendar podroþMH�Y�
celoti ni pokrito. Za siste-
maWLþno delo na tem po-
droþMX�WUHnutno ne razpo-
lagamo z zadostnim števi-
lom strokovnih sodelav-
cev.  

     

SURS R453.02 Poraba energentov 
in stroški v predelo-
valnih dejavnostih in 
gradbeništvu 

Podatki o porabi energentov in 
stroških za energijo v predelo-
valnih dejavnostih. 

Z raziskavo bodo zbrani 
podatki o porabi obnovlji-
vih virov energije v prede-
lovalnih dejavnostih in 
gradbeništvu.  
Podatki o porabi energen-
tov v predelovalnih dejav-
nostih se na meVHþnem 
nivoMX�åH�]ELrajo v okviru 
raziskave IND-1. Zato bo-
do pri pripravi raziskave 
predlagane tudi spre-
membe v tem delu  
 IND-1. 

 L    

          
 R454 Cena energije        
SURS R454.01 Spremljanje cen 

elekWULþne energije in 
zemeljskega plina 

Cene elekWULþne energije in ze-
meljskega plina za konþQH�SR-
rabnike. 

Zaradi liberalizacije ener-
getskih trgov se pojavljajo 
teåDve pri uresniþHvanju 
zahtev Direktive o tran-
sparentnosti cen 90/377. 
Na Eurostat-u je bila dana 
pobuda za prilagoditev 
oz. spremembo direktive. 
Ko bodo znane spremem-
be, bo pripravljena razi-
skava, ki bo v celoti us-
klajena z novo oz. po-
pravljeno direktivo.  

 PL    

          
 R455 Posebne akcije za 

podporo nove 
energetske poti v 
Skupnosti 

       

SURS R455.01 Poraba energentov 
in stroški v predelo-
valnih dejavnostih in 
gradbeništvu 

Podatki o porabi energentov in 
stroških za energijo v predelo-
valnih dejavnostih. 

Z raziskavo bodo zbrani 
podatki o porabi posa-
meznih energentov v pre-
delovalnih dejavnostih in 
gradbeništvu.  
Podatki o porabi energen-
tov v predelovalnih dejav-
nostih se na meVHþnem 
nivoMX�åH�]ELrajo v okviru 
raziskave IND-1. Zato bo-
do pri pripravi raziskave 
predlagane tudi spre-
membe v tem delu  
IND-1. 

 L    
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 R456 Poraba energije in 
soproizvodnja 
elekWULÿne in toplot-
ne energije  

       

SURS R456.01 Poraba energentov 
in stroški v predelo-
valnih dejavnostih in 
gradbeništvu 

Podatki o porabi energentov in 
stroških za energijo v predelo-
valnih dejavnostih. 

Z raziskavo bodo zbrani 
podatki o porabi posa-
meznih energentov v pre-
delovalnih dejavnostih in 
gradbeništvu.  
Podatki o porabi energen-
tov v predelovalnih dejav-
nostih se na meVHþnem 
nivoMX�åH�]ELrajo v okviru 
raziskave IND-1. Zato bo-
do pri pripravi raziskave 
predlagane tudi spre-
membe v tem delu  
IND-1. 

 L    

SURS R456.02 Harmonizacija stati-
stike energetike na 
podroþMX�VWRritev 

Podatki o porabi energije in go-
riv v sektorju storitve.  

Spremljanje dogajanja v 
EU, kjer je predvidena po-
skusna izvedba anket na 
majhnih vzorcih. Harmoni-
zacija bo izvedena, ko bo-
do znani rezultati testne 
ankeWH�LQ�NR�þH�ERdo po-
dana priporoþLla za na-
daljnje delo. 

     

 R457 Statistika surovin        
 R47 Notranja trgovina        
 R471 Statistika notranje 

trgovine 
       

SURS R471.01 Preverjanje zaneslji-
vosti podatkov notra-
nje trgovine 

Prilagoditev obstojeþH�PHtodo-
logije statistike trgovine s po-
moþMR�SUHverjanja oz. primerja-
ve z drugimi internimi in admi-
nistrativnimi viri (PRS, APP, 
DURS,...) na podroþMX� 
uteåHvanja vzorcev 
deflacioniranja podatkov 
desezoniranja podatkov 

DoseþL�þLPbolj zanesljive 
podatke na podroþMX�WUgo-
vinske statistike 

SURS:  
oddelek 
za stori-
tvene sta-
tistike, 
oddelek 
za vzorþH-
nje, anket-
no meto-
dologijo in 
modele.  

TekoþH    

          
 R48 Transport        
 R481 Informacijski si-

stem o transportu 
       

 R483 Cestni prevoz bla-
ga 

       

 R484 åHlezniški prevoz 
blaga 

       

          
 R485  Pomorski transport        
SURS R485.01 Pilotno (poskusno) 

raziskovanje s po-
droþMD�SRmorskega 
in pristaniškega tran-
sporta 

Analiza obstojeþLK�VWDtistik, si-
stema zbiranja in virov, 
Organizacija podatkovne baze 
v skladu z evropskimi standar-
di, 
Priprava ustreznih publikacij 

Cilj pilotnega (poskusne-
ga) raziskovanja je testi-
raQMH�PRånosti oz. izved-
ljivosti spremljanja novoo-
predeljenih vsebin, pred-
vsem potniških in blagov-
nih tokov, na osnovi defi-
nicij in klasifikacij EU 

MPZ, Pro-
metni in-
štitut, po-
slovni 
subjekti; 
PHARE 

  2001 MPZ; 
Uprava 
RS za po-
morstvo. 
Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
dejavnosti 
pomorske-
ga prevo-
za in pri-
staniških 
storitev. 
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 R486 =UDÿni transport        
SURS R486.01 Pilotno (poskusno) 

raziskovanje s po-
droþMD�]UDþnega 
transporta in letali-
škega prometa 

Analiza obstojeþLK�VWDtistik, si-
stema zbiranja in virov, 
Organizacija podatkovne baze 
v skladu z evropskimi standar-
di, 
Priprava ustreznih publikacij 

Cilj pilotnega (poskusne-
ga) raziskovanja je testi-
raQMH�PRånosti oz. izved-
ljivosti spremljanja novo 
opredeljenih vsebin, pred-
vsem potniških in blagov-
nih tokov, na osnovi defi-
nicij in klasifikacij EU -
ICAO standardi (medna-
rodna organizacija civilne-
ga letalstva) 

MPZ, Pro-
metni in-
štitut, po-
slovni 
subjekti; 
PHARE 

  2001 MPZ - 
Uprava 
RS za 
]UDþno 
plovbo. 
Poslovni 
subjekti s 
podroþMD�
dejavnosti 
]UDþnega 
prevoza in 
letaliških 
storitev. 

 

          
 R488 Statistika cestno-

prometnih neVUHÿ 
       

          
 R49 Komunikacije        
 R491 Statistika informa-

cijske druæEH 
       

SURS R491.01 Informacijska druåED�
- razvoj novih stati-
stik 

ProuþLWHY�PRånosti in izvedlji-
vosti spremljanja novo oprede-
ljenih vsebin na osnovi definicij 
razviWLK�Y�(8�LQ�PRånosti zbira-
nja mednarodno primerljivih 
statistik za ta sektor. 

Uskladitev z zadnjimi do-
VHåki s podroþMD�UD]voja 
statistik informacijske dru-
åEH�- panelna raziskova-
nja v dråDYDK�þODnicah EU 

Ustrezno 
ministrs-
tvo 

  2001   

          
 R492 Statistika komuni-

kacijskih, poštnih 
in telekomunikacij-
skih storitev 

       

SURS R492.01 Telekomunikacijske 
storitve - razvoj no-
vih indikatorjev 

ProuþLWHY�PRånosti in izvedlji-
vosti spremljanja novo oprede-
ljenih indikatorjev ter prouþLtev 
metodologij in rezultatov najno-
vejših pilotnih raziskovanj izve-
denih v dråDYDK�þODnicah EU 

Uskladitev z zadnjimi do-
VHåki s podroþMD�VWDtistike 
telekomunikacijskih stori-
tev 

Ustrezno 
ministrs-
tvo 

  2001   

          
 R493 Statistika avdiovi-

zualnih storitev 
       

          
 R50 Turizem        
 R501 Statistika turizma        
SURS R501.01 MeVHþno poroþLlo o 

turistih in o njihovih 
prenoþLtvah 
TU-11/M 

Spremljanje bruto zasedenosti 
leåLãþ�Y�KRtelih in podobnih 
obratih 

DokonþQD�XVkladitev vse-
bine raziskovanja z Direk-
tivo 95/57/EC 

 M  Hoteli in 
podobni 
obrati 

 

          
 R502 Statistika gostin-

stva in potovalnih 
agencij 

       

          
 RIII.3 DENARNE, FINAN-

þ1(��75GOVINSKE 
IN PLAþ,LNOBI-
LANþ1(�67$TISTI-
KE 

       

 R52 Denar in finance        
 R521 Evro in statistika 

EMS 
       

 BS  R521.01 Bilanca stanja de-
narnih finanþQLK�SR-
srednikov (Evro in 
statistika EMS) 

Podatki iz bilance stanja denar-
nih finanþQLK�SRsrednikov 
(bank, hranilnic, hranilno kre-
ditQLK�VOXåE�LQ�%6��QD�PHVHþni 
LQ�þHtrtletni ravni 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 0��ýO  S.12: BS 
in drugi 
denarni fi-
nanþQL�SR-
sredniki 

 

 BS  R521.02 Tokovi iz bilance 
stanja denarnih fi-
nanþQLK�SRsrednikov 
(Evro in statistika 
EMS) 

RazþOHnitev tokov iz podatkov 
bilance stanja denarnih finan-
þQLK�SRsrednikov 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 M  BS  
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 BS  R521.03 DesezoniraQH�þD-
sovne serije denarne 
statistike (Evro in 
statistika EMS) 

DesezoniraQH�þDsovne serije 
podatkov iz bilance stanja de-
narnih finanþQLK�SRsrednikov in 
denarnih agregatov po meto-
dologiji ECB 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 M  BS  

 BS  R521.04 Podatki za sistem 
minimalnih obveznih 
rezerv (Evro in stati-
stika EMS) 

Osnove sistema minimalnih 
obveznih rezerv (postavk bilan-
ce stanja) po metodologiji ECB 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 M  Banke, 
HKS 

 

 BS  R521.05 Obrestne mere de-
narne statistike 
(Evro in statistika 
EMS) 

Obrestne mere denarnih finan-
þQLK�LQstituFLM���RåMH�GHfinirane 
efektivne obrestne mere" posa-
meznih posojilnih in depozitnih 
instrumentov in "letni odstotek 
stroškov" doloþHnih posojilnih 
kategorij 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 M  Denarni fi-
nanþQL�SR-
sredniki 

 

 BS  R521.06 Podatki nedenarnih 
finanþQLK�SRsredni-
kov (Evro in statisti-
ka EMS) 

Podatki iz bilance stanja drugih 
finanþQLK�SRsrednikov razen 
zavarovalnic in pokojninskih 
skladov (OFI) 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

 ýO  PodroþMH�
J v SKD 

 

 BS  R521.07 Podatki o vredno-
stnih papirjih (Evro 
in statistika EMS) 

Podatki o imetjih in trgovanju z 
vrednostnimi papirji 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

   BS, 
ATVP, 
KDD 

 

 BS  R521.08 Podatki o izvedenih 
finanþQLK�LQstrumen-
tih (Evro in statistika 
EMS) 

Podatki o izvedenih finanþQLK�
instrumentih 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 
statistike 

   FinanþQL�
posredni-
ki: podro-
þMH�-�Y�
SKD 

 

          
 R522 Strukturni denarni 

in finanÿQL�NDzalni-
ki 

       

          
 R523 KratkoURÿni denar-

ni in finanÿQL�NDzal-
niki 

       

SURS R523.01 KratkoURþni javnofi-
nanþQL�LQdikatorji  
(Short term public fi-
nancing indicators) 

       

          
 R524 Statistika javnega 

primanjkljaja in 
dolga 

       

MF R524.01 PoroþLlo o preseåH-
nem dolgu in pri-
manjkljaju 

Opredelitev virov in metodolo-
gije izraþXna in izraþXni 

ObraþXQ�GUåDYnega pri-
menjkljaja in dolga 

MF, BS, 
SURS 

L Preteklo 
leto 

MF, BS, 
dokumen-
tacija 
SURS, 
ZPIZ, 
ZZZS, 
MO, 
DARS, 
Slovenska 
razvojna 
druåED��
DråDYni 
skladi 

15.03., 
30.11. 

          
 R525 Uporaba evra v dr-

æDYni statistiki  
       

          
 R52991 Bilance javnega fi-

nanciranja (nacio-
nalni interes) 

       

MF R52991.01 Izkazovanje podat-
kov o javnofinanþQLK�
izdatkih po COF  

Mednarodno primerljiva meto-
dologija usklajena s standardi 
mednarodnega denarnega 
sklada. Izkazovanje javnofinan-
þQLK�RGhodkov glede na funkci-
je dråDve 

Uporaba pri izkazovanju 
javnofinanþQLK�WRkov po 
funkcionalnih namenih za 
celotni šriši sektor dråDve 

MF     
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MF R52991.02 Objavljanje podatkov 
za celotni institucio-
nalni sektor dråDve 

Pruprava odredbe o posrednih 
in neposrednih proraþXQskih 
uporabnikih 

Celovitost zajemanja in-
stitucij širšega sektorja dr-
åDve pri spremljanju jav-
nofinanþQLK�WRkov 

MF, 
SURS  

    

MF R52991.03 Implementacija no-
vega priURþnika GFS 
(Government Finan-
ce Statistics and the 
System of National 
Accounts) 

Nova metodologija Mednaro-
dnega denarnega sklada za iz-
kazovanje javnofinanþQLK�WRkov 
in premoåHQMskih bilanc širšega 
sektorja dråDve 

Mednarodna primerljivost 
in skladnost z metodologi-
jo SNA 93 oziroma ESA 
95, ki jo uporabljajo tudi v 
Evropski uniji 

MF, 
SURS 

    

          
 R53 Menjava blaga        
 R531 Menjava blaga med 

dræDvaPL�ÿODnicami 
�YNOMXÿno z EDI-
COM) 

       

SURS R531.01 Phare širitveni pro-
jekt - nadaljnja har-
monizacija statistike 
zunanje trgovine in 
priprave na vzposta-
vitev sistema Intra-
stat 
ZT-R-PPINTRA 
(Projekt se navezuje 
tudi na modul 532)  
 

Po uvodnem seminarju o zako-
nodaji (november 2000) bosta 
sledila dva študijska obiska v 
dråDYDK�þODnicah, namenjena 
podrobnemu seznanjanju z In-
trastatom; v okviru Intrastatovih 
pilotov se bo testno vzpostavil 
register 
z najveþMLmi izvozniki/uvozniki, 
kasneje je predvideno zbiranje 
obrazcev v razOLþnih oblikah in 
pošiljanje rezultatov Eurostatu; 
pri trgovini s tretjimi dråDvami 
je poudarek na izboljšanju ka-
kovosti podatkov, kakovost po-
datkov se bo preverjala s po-
moþMR�]Ucalnih analiz  
(Projekt naj bi se zakljuþLO�NR-
QHF����þHtrtletja leta 2003)  

Priprave na vzpostavitev 
sistema Intrastata, izbo-
ljšanje kakovosti podat-
kov 

SURS, 
EURO-
STAT, 
Nacionalni 
statiVWLþni 
uradi dr-
åDY�þODnic 

Študijski obi-
ski in pripra-
va na vzpo-
stavitev In-
trastat regis-
tra 

  31.12. 
 2001 

          
 R532 Menjava blaga s 

tretjimi dræDvami 
       

SURS R532.01 Izboljšanje kakovosti 
zunanjetrgovinskih 
podatkov-razvojno 
ZT-R-IKP 

Analiza statiVWLþnih parametrov 
v konzultacijski datoteki na rav-
ni proizvodov Kombinirane no-
menklature, identifikacija zelo 
heterogenih proizvodov in pro-
izvodov pri katerih se pojavljajo 
sistemaWLþne napake  

ProuþLWHY�PRånosti avto-
maWLþnih popravkov koli-
þLQskih podatkov pri neka-
terih skupinah proizvo-
dov, priprava liste repre-
zentativnih proizvodov za 
indekse povSUHþnih vre-
dnosti izvoza in uvoza 

 UresniþHQ�
bo del nalog, 
navedenih 
pod name-
nom 

  31. 12. 
 2001 

          
 R533 Sektorske analize 

in mednarodne tr-
govinske študije 

       

          
 R534 Podatkovna baza 

COMEXT  
       

SURS R534.01 Razvoj baz zunanje-
trgovinskih podatkov 
 
ZT-R-BAZE 

Prilagajanje vhodnih podatkov 
za baze zunanjetrgovinskih po-
datkov (COMEXT pri Eurosta-
tu, BSP na internetu, Interispo 
na intranetu, baze zunanjetrgo-
vinskih podatkov v SURS) me-
todološkim spremembam zu-
nanjetrgovinskih podatkov, 
spremembam v vsebini 
baz in tehnološkim spremem-
bam  

OmogoþLti nemoteno di-
seminacijo iz baz zuna-
njetrgovinskih podatkov s 
sprotnim prilagajanjem 
vsem spremembam  

SURS, 
EURO-
STAT, 
CVI 

Kontinuirano   31. 12. 
 2001 
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 R535 Statistika tarif - 
Splošne preferen-
ce- Lastni viri 

       

SURS R535.01 Tarifni podatki 
ZT-R-TARPOD 

Priprava tarifnih podatkov v 
elektronski obliki (carinska tari-
fa, vezane stopnje WTO, kvote 
po GATT-u in druge koliþLQske 
omejitve, preferencialni spora-
zumi in pripadajoþH�NRliþLQske 
omejitve)  

Podpora pridruåLtvenim 
pogajanjem, podpora po-
gajanjem v okviru WTO 

MG, EU-
ROSTAT,  
DG Trade 

PoroþDnje 
tarifnih po-
datkov za le-
to 2000 Eu-
rostatu 

  31. 12. 
 2001 

          
 R536 Proizvodnja stati-

stike trgovine 
       

          
 R54 Menjava storitev in 

plaÿLOna bilanca 
       

 R541 PlaÿLOna bilanca        
 BS  R541.01 Ocena turiVWLþnih pri-

livov in odlivov 
 PlaþLOna bilanca  M  SURS, 

APP 
 

 BS  R541.02 Geografska razdeli-
tev plaþLOne bilance 
po dråDvah 

 Izpolnitev zahtev Eurosta-
ta in ECB 

 M    

          
 R542 PlaÿLOna bilanca in-

stitucij Skupnosti 
       

 R543 Neposredne nalo-
æEH�LQ�VWDtistika 
menjave povezanih 
dUXæE 

       

 BS  R543.01 Statistika gospodar-
skih odnosov s tujino 
(SGOT) 

Prenova poroþDnja obrazcev 
C, SKV/SKD in SN oz. JV 
(5412, 5431 in 5432) 

Prilagoditev statiVWLþnega 
poroþDnja o spremembi 
reåLma 

 M, L    

          
 R544 Mednarodna trgo-

vina s storitvami in 
geografska razdeli-
tev 

       

          
 RIV KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

       

 R61 Raba tal in podeæH-
lje 

       

 R611 Raba tal         
SURS R611.01 Agristat: vzpostavi-

tev diseminacijske 
baze za podroþMH�
statistike kmetijstva 

Priprava strukture baze in po-
drobnih klasifikacij ter prevajal-
nikov za diseminacijo podatkov 
po razOLþnih mednarodnih klasi-
fikacijah, vnos podatkov bazo, 
priprava baze za Internet 

Prilagoditev diseminacije 
statiVWLþnih podatkov za 
potrebe zunanjih upora-
bnikov 

SURS, 
KIS, Aster 
d.o.o. 

    

SURS R611.02 GIS-nevarni odpadki ProuþLtev obstojeþLK�JHorefe-
renciranih podatkov o nevarnih 
odpadkih 

Izbor obstojeþLK�DGHkvat-
nih podatkov 

SURS, 
MOP, IVZ 

PILOT v 
COP98 

Glede na 
obstojeþH�
podatke 

SURS, 
MOP, IVU 

oktober 
2001 

SURS R611.03 Definiranje modela 
prikaza podatkov na 
Internetu 

Definiranje vsebine in oblike 
podatkov skupaj z metabazo 
za Internet in opis standardnih 
izhodov s pogoji dostopnosti 

Izdelava modela za prikaz 
podatkov na Internetu 

 PILOT v 
Cop2000 

  Prikaz na 
Internetu 

SURS R611.04 Ocena kvalitete GIS-
a pokrovnosti rabe 
tal na vzorcu 

IzraþXQ�RFHne kvalitete za vzo-
rec podatkov za prikaz na In-
ternetu 

Izdelava metabaze za 
vzorec podatkov za prikaz 
na Internetu 

 PILOT v 
Cop2000 

  konec 
2002 

SURS R611.05 Izdelava vzorþQH�
sheme za oceno 
kvalitete GIS-a po-
krovnosti/rabe tal 
GIS-vzor. shema 

VzorþQD�VKHma za oceno kvali-
tete podatkov, priprava navodil 
izvajalcem ter kontrola dela iz-
vajalcev 

Priprava za izraþXQ�NYDli-
tete GIS-a pokorvnosti in 
rabe tal (naloga StatCOP 
2000) 

 Na vzorcu v 
okviru 
COP2000, 
nato posto-
pno kot re-
dna naloga 

Datum 
skeniranja 
satelitskih 
posnetkov 
(maj-sept. 
prvo leto) 

Satelitski 
podatki, 
MOP, 
GURS 

sept. 2002 
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SURS R611.06 Izdelava metapodat-
kov za GIS-a po-
krovnosti/rabe tal 
(na vzorcu)  
GIS-metapodat. 

Metapodatki za GIS pokrovno-
sti/rabe tal (na vzorcu) po she-
mi za diseminacijsko bazo 
(COP2000) 

VkljuþLtev GIS-a pokrov-
nosti in rabe tal v disemi-
nacijsko bazo 

 Na vzorcu v 
okviru 
COP2000, 
nato posto-
pno kot re-
dna naloga 

Datuma 
skeniranja 
satelitskih 
posnetkov 
(maj-sept. 
prvo leto) 

SURS dec. 2002 

          
 R612 Daljinsko zaznava-

nje 
       

SURS R612.01 GIS-satelit. Analiza podatkov PreuþLtev karakteristik in 
PRånosti uporabe podat-
kov nove generacije sate-
litov 

MO, Goz-
darski in-
štitut Slo-
venije, 
Geodetski 
inštitut 
Slovenije 

PILOT v 
Cop98 

junij, avg. 
2000 

Nabava 
SURS v 
Cop98 

oktober 
2001 

          
 R62 Kmetijske struktu-

re 
       

 R621 Struktura in tipolo-
gija kmetij 

       

 R622 Podatkovna baza 
EUROFARM 

       

 R623 Statistika vinogra-
dništva 

       

 R624 Statistika sadjar-
stva 

       

          
 R63 Kmetijski prihodki 

in cene 
       

 R631 Ekonomski raÿXni 
za kmetijstvo 

       

 R632 Prihodki sektorja 
NPHÿkih gospo-
dinjstev 

       

          
 R633 Statistika kmetij-

skih cen 
       

SURS R633.01 Statistika outputnih 
cen 

Statistika outputnih cen Uskladitev obstojeþH�PH-
todologije zbiranja in ob-
delave outputnih cen s 
priporoþLli EU (dodatni viri 
podatkov, dopolnitev ob-
stojeþH�OLste opazovanih 
proizvodov, nova shema 
uteåL�]D�UDþXnanje indek-
sov) 

SURS, 
MKGP, 
KIS 

M Pretekli 
mesec 

  2002 

SURS R633.02 Statistika inputnih 
cen 

Statistika inputnih cen Uskladitev obstojeþH�PH-
todologije zbiranja in ob-
delave inputnih cen s pri-
poroþLli EU (novi viri po-
datkov, nova lista opazo-
vanih proizvodov, shema 
uteåL�]D�UDþXnanje pov-
SUHþnih cen, nova shema 
uteåL�]D�UDþXnanje indek-
sov, preKRG�V�þHtrtletnega 
raziskovanja na meVHþno 
raziskovanje) 

SURS, 
KIS, razni 
strokov-
njaki s po-
sameznih 
podroþLM 

M Pretekli 
mesec 

  2002 

          
 R634 StatistiND�YORæka 

dela v kmetijstvu 
       

 R635 Sektorska proiz-
vodnja in model 
prihodkov v kmetij-
stvu 

       

          
 R64 Rastlinska pridela-

va 
       

 R641 Statistika rastlin-
ske pridelave 
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 R642 Bilanca preskrbe z 
rastlinskimi pridel-
ki 

       

 R643 Napoved pridelka 
(AGROMET) 

       

          
 R65 åLvinoreja        
 R651 StatistiND�æLvinore-

je 
       

 R652 StatistiND�æLvalskih 
proizvodov 

       

 R653 Bilanca preskrbe 
]D�æLvinorejo 

       

 R654 Bilanca krme        
          
 R66 StatistiND�æLvilsko-

predelovalne in-
dustrije 

       

 R661 StatistiND�æLvilsko-
predelovalne in-
dustrije 

       

          
 R67 Druge kmetijske 

statistike 
       

          
 R68 Statistika gozdar-

stva 
       

 R681 Statistika gozdar-
stva 

       

          
 R69 Statistika ribištva        
 R691 Statistika ribiškega 

ladjevja 
       

 R692 Statistika ulova        
 R693 Izlov in bilanca 

preskrbe 
       

 R694 Statistika akvakul-
ture 

       

          
 RV MEDPO'52þNE 

STATISTIKE 
       

 R71 Statistike okolja in 
kazalniki 

       

 R711 Okolje in poGURÿne 
statistike 

       

SURS R711.01 Razvoj statistike 
okolja v povezavi s 
poGURþnimi statisti-
kami (kmetijstvo, 
energetika,  
promet …) 

Uporaba obstojeþLK�VRcio-eko-
nomskih statistik za opis inte-
gracij okoljskih komponent v 
razOLþne dele socio-ekonomskih 
statistik. 

Priprava metodologije za 
razvoj statistike okolja v 
skladu s priporoþLli Euro-
stata, ZdruåHnih narodov 
in z zakonom o varstvu 
okolja; podpora podza-
konskih aktov; vkljuþHva-
nje podatkov iz monitorin-
gov 

SURS, 
MOP, 
MKGP in 
ostale in-
stitucije, 
katerih 
delo je po-
vezano s 
problemi 
okolja 

Študij gradi-
va 

   

SURS R711.02 Priprava indikatorjev 
transporta, energeti-
ke in kmetijstva 

Sodelovanje in priprava indika-
torjev transporta (TERM), ener-
getike, kmetijstva v podporo 
poroþDnju na Evropsko okolj-
sko agencijo. 

PoroþDnje na Evropsko 
okoljsko agencijo in 
spremljanje stanja in 
vkljuþHnosti okoljskih ci-
ljev v politiko transporta, 
kmetijstva in energetike in 
njihova implementacija. 

MOP in 
po potrebi 
druga mi-
nistrstva 
in institu-
cije 

Letno    
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 R712 Statistika odpad-
kov in recikliranja 

       

SURS R712.01 Razvoj statistike od-
padkov (komunalnih 
odpadkov in odpad-
kov iz proizvodnih in 
storitvenih dejavno-
sti gospodarstva  
 

Podatki o vrstah in koliþLni od-
padkov, nastalih v podjetjih pri 
opravljanju njihove dejavnosti, 
zbranih/prevzetih od drugih, 
predelanih/odstranjenih na me-
stu njihovega nastanka ali v ta 
namen oddanih drugim, o naþL-
nih predelave in odstranjevanja 
odpadkov ter o napravah za 
ravnanje z njimi; podatki o jav-
nem zbiranju in odvozu komu-
nalnih odpadkov po obþLnah, o 
nadaljnjem ravnanju z njimi in 
o lokaciji javnih odlagaOLãþ�RG-
padkov 
 

Usklajevanje podatkov o 
komunalnih odpadkih in 
odpadkih iz proizvodnih in 
storitvenih dejavnosti go-
spodarstva v skladu s 
sprejeto okoljsko in stati-
VWLþno zakonodajo EU kot 
tudi nacionalno zakono-
dajo, vkljuþXMRþ�PHtodolo-
gijo zbiranja statiVWLþnih 
podatkov o odpadkih  

Agencija 
za okolje 
RS 

 2001- 2002 Leto 2001 MOP in 
poroþHval-
ske enote 

2004 

          
 R713 Statistika redkih in 

nevarnih materia-
lov 

       

 R714 Statistika uporabe 
vode in izpustov v 
vodo 

       

 R715 Statistika emisij        
SURS R715.01 Statistika pritiska: in-

tegracija emisij 
Vzpostavitev registra za izpu-
ste in prenos onesnaåHval 
(PRTR, PER) skladno z zahte-
vami Arhuške konvencije in 
IPPC direktive ter skupaj z de-
lom na Evropski okoljski agen-
ciji. Preveri se kompatibilnost z 
Eurostatovo bazo EPIS. Izdela 
se pilotna študija. 

Podpora poroþDnju in in-
tegralnemu upravljanju z 
nevarnimi snovmi, infor-
miranju javnosti in vode-
nju politik. 

MOP, 
Urad za 
kemikali-
je/IVZ in 
drugi po 
potrebi 

Pilotna študi-
ja 

   

          
 R716 Kazalniki in indeksi 

pritiska 
       

SURS R716.01 Kazalniki trajnostne-
ga razvoja 

Vzpostavitev, zbiranje in publi-
ciranje kazalnikov trajnostnega 
razvoja. 

Podpora politiki trajno-
stnega razvoja 

MOP, 
UMAR 

L    

          
 R717 Statistika okoljskih 

izdatkov za varstvo 
okolja 

       

SURS R717.01 Harmonizacija okolj-
skih statistik  
 
 

Pilotni projekt/Phare - izdatki 
za varstvo okolja v poslovnem 
sektorju 

Izdelava metodologije in 
spremljanje izdatkov za 
varstvo okolja v poslov-
nem sektorju 

Eurostat, 
SURS, 
UMAR 

ZaþHtek 
2001, konec 
2002 

  Izboljšava 
metodolo-
gije po le-
tu 2002 

SURS R717.02 Harmonizacija okolj-
skih statistik 

Pilotni projekt/Phare - komu-
nalni odpadki  
 

Izdelava metodologije in 
spremljanje podatkov o 
komunalnih odpadkih  

Eurostat, 
MOP, 
SURS 

ZaþHtek 
2001, konec 
2002 

  Izboljšava 
metodolo-
gije po le-
tu 2002 

          
 R718 PerioGLÿno poroÿD-

nje 
       

          
 R719 Okoljska baza po-

datkov 
       

          
 R71991 Statistika komunal-

nih dejavnosti (na-
cionalni interes) 

       

 R71992 Statistika škode za-
radi elementarnih 
neVUHÿ��QDcionalni 
interes) 
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 R72 Regionalne in geo-
grafske informacije 

       

 R721 Ekonomski raÿXni 
na regionalni ravni 

       

SURS R721.01 Regionalni bruto do-
maþL�SURizvod 

 Ocenitev regionalne bruto 
dodane vrednosti (BDV) 
po dejavnostih in regio-
nalne bruto domaþH�SUR-
izvode (BDP). 

  Dokumen-
tacija od-
delka na-
cionalnih 
raþXnov 
za izraþXQ�
letnega 
BDP, Sta-
tiVWLþni re-
gistri, 
DURS 

  

          
 R722 Socialne statistike 

na regionalni ravni 
       

 R723 Statistika kmetij-
stva in okolja na 
regionalni ravni 

       

 R725 Urbana statistika        
          
 R726 Podatkovna baza 

REGIO 
       

SURS R726.01 Geokodirane baze 
podatkov, kartograf-
sko prikazovanje po-
datkov 

Razvoj postopkov za pridobiva-
nje in prikazovanje podatkov v 
geografskem prostoru. Geoko-
diranje neprePLþninskih in ad-
ministrativnih enot in teNRþ�SUH-
vzem podatkov iz raznih virov 
(datoteke ali sloji) po principih 
geomatike. Izkazovanje in po-
sredovanje podatkov in razvoj 
geomatskih analiz. 

Povezovanje statiVWLþnih 
in administrativnih virov 
za analiWLþne namene 

Republi-
ška geo-
detska 
uprava, 
MŠZŠ, 
Ministrs-
tvo za 
okolje in 
prostor, 
Ministrs-
tvo za go-
spodar-
stvo, Urad 
RS za 
makroeko-
nomske 
analize in 
razvoj, In-
štitut za 
varovanje 
zdravja, 
Zavod za 
pokojnin-
sko in in-
validsko 
zavarova-
nje Slove-
nije in 
zbornice. 
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SURS R726.02 Podatkovno skladi-
ãþH�UHgionalnih stati-
VWLþnih podatkov 

Izgradnja podatkovnega skladi-
ãþD�VWDtiVWLþnih podatkov za 
razOLþne teritorialne ravni - od 
dråDYne do lokalne in sicer za 
þDsovno serijo od leta 1995 da-
lje. Sprotno dopolnjevanje sve-
åLK�SRdatkov, zajetih po kvarta-
lih; dodajanje statiVWLþnih meta-
podatkov. 

Podpora politikam regio-
nalnega razvoja Slovenije 
na makro, mezo in mikro 
ravneh. Izboljšano servisi-
ranje vseh vrst uporabni-
kov (krajši odzivQL�þDsi; 
zagotavljanje statiVWLþnih 
metapodatNRY���$åXUno 
zagotavljanje podatkov za 
podatkovno zbirko RE-
GIO na Eurostatu. 

Agencija 
RS za re-
gionalni 
razvoj 

Izdelava de-
lujoþHga pro-
totipa podat-
kovnega 
skladiãþD 

  Prva faza 
do konca 
2001, dru-
ga faza do 
konca 
2004 

SURS R726.03 Izdelava kataloga re-
gionalnih delitev Slo-
venije in njegovo 
sprotno dopolnjeva-
nje 

Izgradnja in vodenje raþXnalni-
škega kataloga razOLþnih uprav-
nih in funkcionalQLK�þOHnitev 
ozemlja Slovenije na regionalni 
in pod-regionalni ravni. Sprem-
ljanje razvoja pravnih podlag 
WHK�þOHnitev ter zagotavljanje 
kartografskih podlag (v digitalni 
obliki). 

Podpora analizam (mode-
liranju) preoblikovanja re-
gionalQLK�þOHnitev, podpo-
ra analizi regionalnih raz-
lik. 

 Publikacija 
kataloga re-
gionalnih de-
litev - 2001 

  Prva faza 
do konca 
2001, dru-
ga faza do 
konca 
2003 

          
 R727 Standardna klasifi-

kacija teritorialnih 
enot (SKTE) in po-
dregionalni infor-
macijski sistem (SI-
RE) 

       

SURS R727.01 Razvoj indikatorjev 
za izbrane lokalne 
skupnosti, nove in 
druge teritorialne 
enote 

V Sloveniji je v teku teritorialna 
reorganizacija, ki bi jo morali 
upoštevati, ko postavljamo pri-
oritete na tem podroþMX��- uved-
ba SKTE 3. raven, - opredeli-
tev novih teritorialnih enot, - iz-
bor kazalnikov za nove lokalne 
enote. Viri podatkov: Popisi 
stanoYDQM�LQ�NPHþkih gospo-
darstev1991, CRP (Emšo, ime 
in priimek in naslov lastnika ali 
uporabnika neprePLþnine), po-
datki iz zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige, komunalne in 
druge oskrbne organizacije. 
Naloga je povezana z 
ZS/RN.35 Register stanovanj, 
ZS/RN.5 Geokodirane baze 
podatkov. 

StatiVWLþna podpora ured-
bi pokrajin v Sloveniji ter 
regionalne analize za po-
trebe regionalnega razvo-
ja Slovenije 

Agencija 
RS za re-
gionalni 
razvoj, 
Mesta 
Ljubljana, 
Maribor in 
Koper, 
Bavarski 
statiVWLþni 
zavod, 
PHARE, 
Javni za-
vod Tri-
glavski 
narodni 
park. 

Izbor regio-
nalnih stati-
VWLþnih po-
datkov za 
ARR kot 
podpora pri 
pripravi stra-
tegije regio-
nalnega raz-
voja Sloveni-
je 

   

          
 R728 Geografski infor-

macijski sistem 
(GISCO) 

       

SURS R728.01 STAT-GIS Razvoj statiVWLþnega geograf-
skega informacijskega sistema 
analognega sistemu GISCO na 
Eurostatu. Razvoj prostorsko-
statiVWLþnih simulacij. 

Izvajanje vseh vrst regio-
nalnih analiz Slovenije; 
razvijanje tematske karto-
grafije na podlagi statiVWLþ-
nih podatkov od mikro do 
makro ravni. 

 Kontinuirana 
nadgradnja 
sistema 

  Do leta 
2004 
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 R73 Znanost in tehno-
logija 

       

 R731 Statistika razisko-
valno razvojne de-
javnosti 

       

SURS R731.01 PoroþLlo o razisko-
valno-razvojni dejav-
nosti 

Priprava loþHnih vprašalnikov 
po institucionalnih sektorjih: 
poslovni, vladni, visokošolski 
ter zasebno nepridobitni sek-
tor. 

Podrobnejša navodila po 
sektorjih in njihovih speci-
ILþnosti pomenijo laåMH�L]-
polnjevanje za poroþHval-
ske enote ter izboljšanje 
kvalitete podatkov. 

Ministrs-
tvo za 
znanost in 
tehnologi-
jo 

 2001 zaþH-
tek dela na 
pripravi loþH-
nih vprašal-
nikov 

   poroþLlo 
december 
2002 

SURS R731.02 RaziskaYD�R�þORve-
škem potencialu na 
podroþMX�]QDnosti in 
tehnologije (HRST) 

PreuþLtev mednarodne OECD 
metodologije Canberra 

Metodologija prouþXje 
osebe, ki so zaposlene na 
podroþMX�]QDnost in te-
hnologije ter so razvrãþH-
ni po spolu, starosti, pokli-
cu ter izobrazbi. 

Ministrs-
tvo za 
znanost in 
tehnologi-
jo 

 2001 prouþL-
tev metodo-
logije 

   poroþLlo 
december 
2002 

SURS R731.03 Sodelovanje v pro-
jektu Evropske komi-
siMH��äHQske v zna-
nosti" 

PoroþDnje podatkov iz raziskav 
Letno poroþLlo raziskovalno 
razvojne dejavnosti ter razi-
skav s podroþMD�WHUciarnega 
izobraåHvanja 

Ustanovljena je komisija 
pri MŠZŠ (predsednica 
dr. Tamara Lah) 

 Predstavitev 
dosegljivih 
podatkov in 
ugotavljanje 
PRånosti za 
pridobivanje 
manjkajoþLK�
podatkov 

   poroþLlo 
december 
2002 

          
 R732 Statistika inovacij        
SURS R732.01 Razvoj vzorþHnja po 

standardih za stati-
VWLþne potrebe 

Uporaba vzorþQLK�PHtod pri 
zbiranju podatkov v konkretnih 
primerih ob predpostavki seda-
njega varstva osebnih podat-
kov v Sloveniji. Zgraditev po-
trebnega modela podatkov za 
splošno pripravo vzorcev. 

 Univerza 
v Ljublja-
ni, Ek-
sperti 
PHARE 
(Danska) 

tekoþH    

SURS R732.02 Energetska kartica 
stavb in stanovanj 

Zaradi kompleksnih nalog se 
zDþne v Sloveniji z eksperi-
mentalno nastavitvijo energet-
ske (ekološke) kartice stavb in 
stanovanj po skandinavskih 
vzorih, kot sestavine registra 
stanovanj in zgradb. Za enoto 
opazovanj bodo povezani popi-
sni podatki 91 s podatki iz dru-
gih virov, tudi EMŠO, ime in 
priimek uporabnika in lastnika 
za povezovanje podatkov za 
statiVWLþno izkazovanje. 

 MŠZŠ, 
MOP, 
MG, Razi-
skovalne 
organiza-
cije SML 
Ljubljana 
SML Mari-
bor Obal-
na sku-
pnost Ko-
per. 

    

          
 R81 Gospodarske in fi-

nanÿQH�VWDtistike 
(DG II) 

       

 R811 Ankete o poslovnih 
tendencah 

       

SURS R811.01 Razvoj anket o po-
slovnih tendencah v 
gradbeništvu 

Postavitev ankete o poslovnih 
tendencah v gradbeništvu 

MeVHþno pridobivanje in-
formacij o glavnih eko-
nomskih kazalcih v grad-
beništvu in storitvah 

     

SURS R811.02 Razvoj anket o po-
slovnih tendencah v 
storitvah 

Postavitev ankete o poslovnih 
tendencah v storitvah 

MeVHþno pridobivanje in-
formacij o glavnih eko-
nomskih kazalcih v stori-
tvah 
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3956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj
igralnic

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

1. člen
Tretji stavek prvega odstavka 8. člena pravilnika o upo-

rabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št.
97/00 in 27/01) se spremeni tako, da se glasi:

“Zabeležiti mora podatke, ki omogočajo preverjanje
pravilnosti izkazanega davčnega obračuna posameznega
igralnega avtomata, podatke, ki se nanašajo na posege v
igralni avtomat in on-line sistem ter podatke, ki se nanašajo
na pravilnost delovanja igralnega avtomata in on-line siste-
ma.”

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Igralni avtomat, vključen v on-line sistem, mora po-

leg števcev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, omogo-
čati:

1. registriranje vseh vplačil v posamezno igro,
2. registriranje vseh izplačil iz posamezne igre,
3. število odigranih iger,
4. skupno število vseh prejetih bankovcev,
5. skupno število bankovcev posamezne denominaci-

je,
6. skupna vrednost vseh prejetih bankovcev,
7. beleženje vsakega sprejema posameznega bankov-

ca,
8. skupna vrednost posameznih vplačil in izplačil,
9. beleženje odpiranja vrat in posegov v igralni avto-

mat,
10. periodično beleženje vseh števcev,
11. beleženje stanj števcev ob posameznih dogodkih

na igralnih avtomatih,
12. beleženje dogodka visokega dobitka, ki blokira

delovanje igralnega avtomata, vključno z vrednostjo dobitka,
13. beleženje dogodka progresivnega dobitka vključ-

no z vrednostjo dobitka,
14. beleženje višine ročnega izplačila ob visokem do-

bitku po resetu blokiranega igralnega avtomata,
15. beleženje dogodka dobitka vključno z vrednostjo

nad nastavljivo mejo vrednosti dobitka, ki ne blokira delova-
nja igralnega avtomata,

16. periodično beleženje naraščanja vrednosti progre-
sivnega dobitka,

17. beleženje dviga in spusta pokrova cilindra na elek-
tronski ruleti,

18. onemogočanje igranja ob dvignjenem pokrovu ci-
lindra na elektronski ruleti,

19. beleženje vsake padle številke na elektronski rule-
ti,

20. beleženje posameznih vplačil in izplačil na igralnih
mestih elektronske rulete,

21. beleženje števila odigranih iger ter posameznih
vplačil v igro in izplačil iz igre, na igralnih avtomatih, ki nimajo
tovarniško vgrajenih števcev za igro, vplačila v igro in izplači-
la iz igre,

22. beleženje dogodka vsakega posameznega navitja
in storniranja kredita na igralnih avtomatih vključno z višino
navitja oziroma storniranja,

23. beleženje napak, ki jih registrira igralni avtomat
(zavrnitev sprejema bankovca, tilti)”.

2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“Prireditelj ima lahko v uporabi največ tri igralne avto-

mate.”

3. člen
Črtata se 18. in 30. člen.

4. člen
Prireditelji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika v upo-

rabi več kot tri igralne avtomate, morajo število igralnih avto-
matov v uporabi uskladiti z 2. členom tega pravilnika, v roku
enega leta od uveljavitve tega pravilnika.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 471-20/2000
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Anton Rop l. r.
Minister

 za finance

MINISTRSTVA

3957. Pravilnik o obrazcu za prošnjo za dodelitev
brezplačne pravne pomoči in predložitev listin

Na podlagi sedmega odstavka 32. člena zakona o
brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01) izdaja
minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne

pravne pomoči in predložitev listin

1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za prošnjo za

dodelitev brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju: obra-
zec) ter listine, ki jih je potrebno predložiti v postopku uve-
ljavljanja pravic iz brezplačne pravne pomoči.

Prošnja se vloži na obrazcu ZBPP št. 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.

2. člen
Podatki o prosilcu, ki se vpišejo v obrazec pod točko

1, so podatki iz 32. člena zakona o brezplačni pravni po-
moči.
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3. člen
V obrazec pod točko 2 se vpišejo podatki o družinskih

članih iz 23. člena zakona o brezplačni pravni pomoči.

4. člen
Podatki o zadevi, ki se vpišejo v obrazec pod točko 3,

so:
– kratek opis dejanskega stanja (okoliščine in dejstva o

zadevi);
– stanje zadeve (npr. ali je že sprožen sodni spor, ali je

bila že poskušena poravnava ali druga oblika alternativnega
reševanja sporov, ali je bila izdana odločba);

– navedba organa in označba zadeve, če postopek že
teče;

– drugi podatki o zadevi, ki lahko vplivajo na izid po-
stopka.

Prosilec priloži prošnji morebitne vloge drugih strank in
udeležencev ter izdane odločbe upravnih organov oziroma
sodišč.

5. člen
Želene vrste pravne pomoči v obrazcu pod točko 4.,

so naslednje:

– redna;

– izredna;

– izjemna;

– posebna;

– nujna brezplačna pravna pomoč.

Želene oblike brezplačne pravne pomoči so oblike iz
prvega odstavka 26. člena zakona o brezplačni pravni po-
moči.

Obseg brezplačne pravne pomoči pomeni zaprosilo za
delni ali celotni obseg posameznih oblik brezplačne pravne
pomoči z navedbo vrste oziroma faze postopka ali posamez-
nih procesnih dejanj.

6. člen
Podatki o dohodkih in drugih prejemkih v obrazcu pod

točko 5 se dokazujejo s potrdilom delodajalca oziroma izpla-
čevalca dohodkov o izplačilih prosilcu in družinskim članom
za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje, potrdilom o
drugih prejemkih v zadnjem koledarskem letu, ki ga v skladu
z zakonom o brezplačni pravni pomoči izda pristojni davčni

urad in izjave prosilca o podlagi, višini in času prejema
drugih dohodkov in prejemkov v zadnjih šestih mesecih
pred vložitvijo prošnje.

7. člen
Podatki o premoženjskem stanju v obrazcu pod točko

6 se dokazujejo s potrdilom o premoženjskem stanju, ki ga v
skladu z zakonom o brezplačni pravni pomoči izda pristojni
davčni urad, zemljiškoknjižnim izpiskom oziroma za zemlji-
škoknjižno vknjižbo primerno listino za nepremičnine, pro-
metnim dovoljenjem za vozilo ali plovilo, drugim uradnim
potrdilom za evidentirane premičnine, listinskimi dokazi za
prihranke, terjatve in pravice, vrednostnimi papirji in uradni-
mi potrdili o kapitalskem premoženju in pisno izjavo prosilca
o premoženjskem stanju prosilca in njegove družine, ki jo
predloži na obrazcu ZBPP št. 1a, ki je sestavni del tega
pravilnika.

8. člen
Podatki o družinskih, zdravstvenih in drugih razlogih

materialne ogroženosti v obrazcu pod točko 7 se dokazu-
jejo z listinami o zdravstvenem stanju, stroških zdravljenja,
vzgoje in izobraževanja, stopnji invalidnosti ali prizadetosti,
obliki telesne okvare ali duševne motnje pristojnega zavo-
da oziroma dokazili o izredni finančni obveznosti, ki je
posledica višje sile ter mnenjem pristojnega centra za soci-
alno delo.

9. člen
Potrdila iz prejšnjega člena morajo biti v izvirniku ali

overjenem prepisu, strokovna služba za BPP pa lahko tudi
po vpogledu izvirnika na listini s podpisom ali žigom sodišča
potrdi verodostojnost kopije. Potrdila ne smejo biti starejša
od 30 dni.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 071-30-3/00 2352
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje
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3958. Pravilnik o obrazcu napotnice

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o brez-
plačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01) izdaja minis-
ter za pravosodje

P R A V I L N I K
o obrazcu napotnice

1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina obrazca

za napotnico, s katerim se uveljavlja brezplačna pravna po-
moč.

Obrazec napotnice ZBPP št. 2 je sestavni del tega
pravilnika in je objavljen skupaj z njim.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 071-30-3/00 2352
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje
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3959. Navodilo o vodenju in vsebini evidence o
brezplačni pravni pomoči

Na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona o brez-
plačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01) in 282.
člena sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98,
91/98, 22/00, 113/00, 62/01) izdaja minister za pra-
vosodje

N A V O D I L O
o vodenju in vsebini evidence o brezplačni

pravni pomoči

1. člen
Evidenco o brezplačni pravni pomoči (v nadaljnjem

besedilu: evidenca) vzpostavi in vodi predsednik pristojnega
okrožnega sodišča.

Obrazec evidence Obr. ZBPP št. 3 je sestavni del tega
navodila in je objavljen skupaj z njim.

2. člen
Evidenca se vodi po posameznih zadevah tako, da ima

vsaka zadeva svojo zaporedno številko in svojo opravilno
številko.

Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi šte-
vilkami po vrstnem redu.

Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki jo
zadeva prejme ob vložitvi in je določena v skladu s sodnim
redom. Opravilna številka je označena s črkami Bpp, ki jim
je dodana zaporedna številka.

Evidenca se lahko vodi tudi računalniško.
K evidenci se vodi imenik.

3. člen
Podatki iz obrazca se v evidenco vpisujejo tekoče ozi-

roma po koncu vsakega dejanja v postopku.
Pri vpisovanju se smiselno uporabljajo določbe sod-

nega reda o vodenju vpisnikov in pomožnih knjig.

4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 071-30-3/00 2352
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje
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OBČINE

SLOVENJ GRADEC

3960. Odlok o ureditvenem načrtu “Sotočje”

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec dne 11. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu “Sotočje”

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorske regulacije za

prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno asanacijo uredi-
tvenega območja industrijske cone v sotočju reke Mislinje in
Suhadolnice, ki ga je izdelal Studio XX iz Slovenj Gradca,
Cankarjeva 21, pod projektno številko 20/99.

2. člen
Odlok o ureditvenem načrtu “Sotočje” se sprejema

zaradi zastarelosti ter nesistematične aplikativne realizacije
veljavnega zazidalnega načrta. Ureditveni načrt opredeljuje
pogoje za posege v prostor v zvezi s potrebami sedanjih in
potencialnih uporabnikov na območju obrtnoindustrijske co-
ne v Slovenj Gradcu (IC 3). Odlok določa pogoje za prenovo
grajene strukture zlasti v smislu programske zasnove in po-
stopne rehabilitacije cone in prehajanju stičnih območij na
obrobju zazidave v vsebine in forme, ki so spoznane za
mestotvorne ter pogoje v zvezi s posegi v zelene in obvodne
površine območja.

Območje je z realizirano mestno obvoznico in z izgrad-
njo industrijske povezovalne ceste neposredno vezano na
mestno prometno mrežo. Z načrtovano povezavo Kidričeve
ceste z zahodno obvoznico pa območje dobi izrazito mesto-
tvorno funkcijo, ki ga je potrebno temu primerno tudi obliko-
vati. Posebna pozornost je namenjena ureditvi mirujočega
prometa – parkiranje in garažiranje vozil zaposlenih in upo-
rabnikov storitev na severnem delu območja, ki predstavlja
izpostavljeno mestno veduto ob vstopu v mesto.

3. člen
Ureditveni načrt “Sotočje” vsebuje:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah uredi-

tvenega načrta,
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev,
– grafične priloge:

– izsek iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine
Slovenj Gradec (kataster) M 1:10 000

– topografski načrt z mejami območja
urejanja M 1: 500

– zazidalna situacija – Regulacije v
prostoru M 1: 500

– tehnični elementi za zakoličenje
objektov in parcel M 1: 500

– načrt gradbenih parcel M 1: 500
– prometna ureditev M 1: 500
– programska zasnova komunalnih,

energetskih in telekomunikacijskih objektov
in naprav M 1: 500

– etape izvajanja načrta M 1: 500
– rušitvena situacija M 1: 500

4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-

mente prikazane na regulacijskih kartah:
Pomen regulacijskih elementov je:
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novograjeni objekti

ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmak-
njeni od nje v notranjost;

– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z
enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasa-
de) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno me-
jo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno
ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstre-
šnice, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno;

– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel,
za katere veljajo enaka določila za posege v prostor;

– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu in
ne predstavlja vedno površine v javni rabi;

– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med po-

sameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike pred-
videnega objekta:

– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli oziro-
ma funkcionalni enoti, kot to določajo svetlobno tehnične
zahteve;

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna nje-
gova normalna uporaba;

– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo po-
žarnovarstveni predpisi.

5. člen
Območje ureditvenega načrta je del območja Industrij-

ske cone IC 3 V Slovenj Gradcu in sicer območje, ki je
namenjeno postopni rehabilitaciji v smislu mehčanja preho-
da iz čiste proizvodne funkcije na robno umeščanje terciar-
nih in kvartarnih dejavnosti značilnih za sosednja območja.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
Območje ureditvenega načrta predstavljajo pozidana in

nepozidana stavbna zemljišča med Kidričevo cesto, vodoto-
kom Suhodolnica, odsekom obvoznice in Francetovo cesto
v Slovenj Gradcu.

Območje urejanja je prikazano v grafični prilogi.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju

urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno drugače.
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8. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov

Na celotnem območju so, razen če je v posebnih meri-
lih in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:

– novogradnje,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljša-

ve),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okvi-

ru osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane

opreme ter urejanje odprtih površin.
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so do-

voljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza nor-
mativnim pogojem za novo dejavnost, če je na zemljišču
možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest in če nova
dejavnost ne povzroča motenj v okolju.

9. člen
Objekte je možno na podlagi posebne urbanistične

presoje, ki jo pridobi investitor, graditi tudi med gradbenimi
linijami in mejami, kadar to zahteva organizacija dejavnosti
oziroma organizacija tehnološkega procesa.

10. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavi-

jo na javnih površinah tako, da dopolnjujejo javni prostor, da
se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in
prometnih objektov in naprav. Za postavitev teh objektov si
mora investitor pridobiti soglasje pristojne občinske strokov-
ne službe.

11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj

Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zuna-
nje ureditve in tistih fasad, ki komunicirajo s sosednjimi
območji in ki so vizualno bolj eksponirane, npr. v smeri proti
obvoznici ob vstopu v mestno območje mesta Slovenj Gra-
dec.

Fasadni elementi predvidenih objektov se prilagajajo in
usklajujejo z oblikovnimi elementi že zgrajenih proizvodnih
enot na tem območju, v smislu poenotene mikroambiental-
ne podobe tega predela.

Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del
gradbene dokumentacije, ki se pred pridobitvijo upravnih
dovoljenj predložijo na vpogled in v soglasje pristojni občin-
ski strokovni službi.

Grajene ograje so možne na ureditvenem območju
posameznih funkcionalnih enot kolikor je to zahteva za ne-
moten in neoviran tehnološki proces, praviloma pa se zlasti
na stiku na Kidričevo in Francetovo cesto dejavnosti in ob-
jekti odpirajo na ulico in na sosednja območja v smislu
oblikovanja javnih funkcij in programov, ki ne potrebujejo
ograje.

Komunalni, energetski (transformatorji, plinske posta-
je…) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo v novo-
gradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če so gra-
jeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni kar se da
nevpadljivo in oblikovno usklajeno z obstoječimi in predvide-
nimi sosednjimi objekti.

12. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in

funkcionalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke

komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mi-

rujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– indeks zazidanosti ureditvenega območja naj ne pre-

sega vrednosti 0,30.

13. člen
Evidenca posegov v prostor

Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na te-
hničnem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geo-
detska situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega
formata) se preda pristojni občinski službi in soglasodajal-
cem.

14. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje

Javne prometnice so odseki cest označeni s: C1 (od-
sek Industrijske ceste s priključkom na obstoječo obvoznico
in Kidričevo cesto), C2 (napajalna cesta na območju zazida-
ve paralelno z obvoznico) in C3 (Kidričeva cesta s priključ-
kom na Francetovo in navezava na predviden most preko
Suhodolnica).

Prečni profil rekonstruirane javne prometnice C1 (in-
dustrijski bulevar):

– cestišče za dvosmerni promet s tretjim zavijalnim pa-
som na priključku na obvoznico,

– delno enostranski, delno obojestranski pločniki za
pešce.

Prečni profil rekonstruirane prometnice C2 (paralela z
obvoznico – napajalna cesta za parkirišča in dovoze do
objektov v zaledju):

– dvosmerna cesta s priključki na posamezne cone za
parkiranje osebnih vozil in dovoz do garažne hiše,

– vzdolž ceste so predvideni delno enostranski, delno
pa obojestranski pločniki.

Prečni profil rekonstruirane prometnice C3 (Kidričeva
cesta in Francetova cesta):

– cestišče za dvosmerni promet,
– delno enostranski, delno obojestranski pločnik za

pešce,
– direktno napajanje posameznih parkirnih mest ni do-

voljeno, temveč je potrebna speljava paralelnih dovoznih
cest z omejenim številom priključkov.

15. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti

je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v
okviru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potre-
bnih parkirnih površin je možno nadomestiti tudi na sosed-
njem funkcionalnem zemljišču s soglasjem lastnika oziroma
uporabnika na osnovi preveritve celotnega območja.

V severnem delu območja obdelave (Funkcijska enota
F1) je v prvi etapi predvidena gradnja skupnih parkirnih mest
za potrebe celotne cone, v drugi etapi, ko parkirišča v enem
nivoju ne bodo pokrivala potreb pa se na delu območja
zgradi trietažna garažna hiša.

Delež parkirnih mest se določi na podlagi števila zapo-
slenih. Investitor, ki ne bo zagotovil zadostnega števila par-
kirnih mest v okviru lastnega funkcionalnega zemljišča, bo
moral financirati izgradnjo ustreznega števila parkirišč oziro-
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ma garažnih mest v okviru skupnih parkingov oziroma garaž
v funkcijski enoti F1.

Parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtova-
nim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je po-
trebno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin
(“zelena parkirišča”).

Vse obstoječe površine za mirujoči promet je potrebno
preveriti in sanirati glede na zahteve varovanja okolja.

16. člen
Komunalno, energetsko urejanje, telekomunikacije in

mikrourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo javno

kanalizacijo v skladu s projektom generalnega koncepta
zbiranja, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne
občine Slovenj Gradec.

Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene te-
hnološke odpadne vode je potrebno voditi v zbirni kolektor
in jih pred iztokom v vodotok očistiti na centralni čistilni
napravi. Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna.

Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v loče-
nem sistemu (fekalne vode ločene od meteornih, tehnolo-
ških odpadnih vod in tehnoloških hladilnih vod). Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno.

Onesnažene tehnološke odpadne vode morajo biti pred
izpustom v javno kanalizacijsko omrežje fizikalno-kemijsko
predčiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z
veljavnimi predpisi.

Neonesnažene tehnološke hladilne vode se ne smejo
mešati s tehnološkimi vodami in s fekalnimi vodami, pač pa
se skladno s predpisi odvajajo neposredno v vodotok.

V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le
čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih,
prometnih in parkirnih površin, ki so onesnažene z usedljivi-
mi in plavajočimi snovmi, morajo biti mehansko očiščene in
nato speljane v kanalizacijo.

Pri načrtovanju rabe prostora je potrebno upoštevati
minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih
kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopu-
sten le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije.
Sekundarna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah
in intervencijskih poteh tako, da bo možno vzdrževanje tako
sekundarnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z
veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je
potrebno upoštevati relief prostora.

b) Vodovod
Območje urejanja “Sotočje” je priključeno na javno

vodovodno omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrtovati
in dimenzionirati tako, da bo:

– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov
v skladu s predpisi,

– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi
predpisi,

– zagotovljen predpisan odmik od drugih objektov ter
komunalnih naprav in vodov.

c) Ravnanje z odpadki
S komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z

veljavnim občinskim odlokom in občinskim programom ravna-
nja s komunalnimi odpadki. Urejene ploščadi za posode za
komunalne odpadke (komunalne in ločeno zbrane odpadke)
morajo biti dobro dostopne za dostavni promet in za pešce,
dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za odpadke
(kontejnerji) predstavljati oviro za preglednost prometa.

Posode za komunalne odpadke naj bodo locirane v
objektih oziroma bližini le-teh. Pri načrtovanju in lociranju
zbirnih in odjemnih mest odpadkov je potrebno upoštevati

vedutne značilnosti območja (na izpostavljenih legah je nujno
predvideti zeleno bariero ali drug primeren način umestitve).

Z industrijskimi odpadki (nevarnimi in nenevarnimi), ki
nastajajo na območju ureditvenega načrta “Sotočje”, je po-
trebno ravnati v skladu z veljavno državno zakonodajo ter
smernicami evropske skupnosti. Zbiranje, skladiščenje, pre-
voz, predelava in odstranjevanje odpadkov mora biti izvede-
no tako, da ni ogroženo človekovo zdravje, da pri uporabi
različnih postopkov ne pride do čezmerne obremenitve zra-
ka, vode ali tal, prekomernega hrupa ali vibracij in neprijet-
nih vonjav. Prav tako se ne smejo poslabšati življenjski po-
goji za živali in rastline. Za ravnanje z industrijskimi odpadki
je odgovoren investitor.

d) Plin
Oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom zagotav-

lja mestno plinovodno omrežje. Pristojna javna gospodarska
družba mestne občine mora za napajanje objektov izdelati
programske rešitve oziroma pogoje priključitve za vsak ob-
jekt oziroma funkcionalno enoto.

e) Električno omrežje
Električno omrežje se v območju urejanja napaja iz

obstoječih transformatorskih postaj. Za vzpostavitev vseh
predvidenih vsebin v območju urejanja bo potrebno zgraditi
dodatne transformatorske postaje na podlagi programsko-
tehničnih pogojev upravljalca.

f) Javna razsvetljava
Na vseh javnih in internih prometnicah ter območjih

mirujočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izve-
de sočasno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti
izvedena s tipskimi elementi in oblikovno poenotena na ce-
lotnem območju. Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave
mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

g) Telefonsko in kabelsko omrežje
Na območju je že obstoječe telefonsko kabelsko omre-

žje, ki ga bo potrebno ustrezno razširiti v skladu s pogoji
distributerja.

h) Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrour-

bano opremo (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekološki
otoki ipd.). Pred izbiro in postavitvijo komunalne opreme
mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

17. člen
g) Vodnogospodarske ureditve
Ureditveno območje se nahaja v poplavnem območju,

ki je ogroženo z visokimi vodami Suhadolnice in Mislinje. Pri
načrtovanju posegov je potrebno upoštevati ugotovitve, ki
so podane v idejnem projektu ureditve sotočja reke Mislinje
in Suhodolnice (Vodnogospodarski biro Maribor d.d., št.
projekta 2211/99) in projektu PGD, PZI – Ureditev Suho-
dolnice od sotočja do mostu pri Rigelniku (Vodnogospodar-
ski biro Maribo d.d., št. projekta 2277/00).

Predvidene hidrotehnične ureditve iz prejšnjega od-
stavka za zagotovitev ustrezne poplavne varnosti obravnava-
nega območja morajo imeti prioriteto pri realizaciji posamič-
nih prostorskih posegov, ki morajo obvezno imeti ustrezna
vodnogospodarska soglasja.

18. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja

a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu
okolja, podzakonskih predpisov in občinskih predpisov, ki
urejajo varstvo okolja. Za zahtevnejše posege v prostor, za
katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, je po-
trebno primerjalno upoštevati tudi evropske normative.
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Na območju ureditvenega načrta ni dovoljeno umeščati
dejavnosti z emisijskimi učinki, ki presegajo dovoljene vre-
dnosti. Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v pro-
stor so dovoljeni le, če se bo z njihovo realizacijo izboljšalo
obstoječe stanje. Investitor mora to dokazati z meritvami
obstoječega stanja in z monitoringom vplivov na okolje po
realizaciji investicije. Rezultate meritev mora posredovati Me-
stni občini Slovenj Gradec na podlagi posebnega dogovora
o načinu in posredovanju le-teh. Vse obstoječe dejavnosti,
ki povzročajo prekomerno onesnaževanje zraka, vode, tal in
hrup je potrebno sanirati oziroma, kolikor to ni možno, jih je
potrebno opustiti.

Za vsak poseg v prostor, kjer se pričakujejo negativni
vplivi na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakono-
dajo pridobiti strokovno oceno oziroma celovito poročilo o
vplivih na okolje.

S ciljem razvoja mesta Slovenj Gradec lahko Mestna
občina Slovenj Gradec z odlokom sprejme strožje mejne
vrednosti za emisije v ozračje, kot jih predpisuje državna in
evropska zakonodaja.

b) Varstvo voda
Ureditveno območje se nahaja v sotočju vodotokov

Suhodolnica in Mislinja, meteorne vode, ki bodo speljane v
vodotok morajo ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, mejne vre-
dnosti za izpust v vode (Uradni list RS, št. 35/96). Vse
odpadne vode, ki se bodo odvajale v javno kanalizacijo
morajo po kvaliteti ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, mejne
vrednosti za izpust v kanalizacijo (Uradni list RS, št. 35/96).
Za tehnološke odpadne vode, ki ne presegajo predpisanih
mejnih vrednosti za izpust v vode, mora biti pred priključkom
na meteorno kanalizacijo urejeno odvzemno mesto za od-
vzem vzorcev vode za analizo kakovosti.

Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanaliza-
cije mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede
podjetje, ki ima koncesijo za to dejavnost.

c) Varstvo zraka
Objekti na območju “Sotočja” se ogrevajo s priključitvi-

jo na mestno toplovodno omrežje ali pa s priključitvijo na
mestni plin v skladu s pogoji upravljalca in v skladu z ustrez-
nim občinskim odlokom.

Nove dejavnosti ne smejo presegati predpisanih mej-
nih emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do nepri-
jetnih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.

Zaradi neugodnih meteoroloških razmer v mestu Slo-
venj Gradec, je potrebno na lokaciji emisijskih izpustov na
območju “Sotočja” na podlagi rože vetrov prikazati porazde-
litev onesnaženosti v prostoru. Roža vetrov mora zajeti ob-
dobje, ko so v mestu Slovenj Gradec najslabši meteorološki
pogoji. Predlog časovnega obdobja za izdelavo rože vetrov
naj izdela Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije. Če
bo porazdelitev onesnaženosti v prostoru pokazala, da se
ob določenih vremenskih pogojih emisije širijo proti stano-
vajskim predelom, bo moral investitor zagotoviti izvajanje
kontinuirnih meritev imisij v ozračju na tem območju.

d) Hrup, vibracije
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir

hrupa in vibracij, je potrebno izdelati strokovno oceno vpli-
vov na okolje in njena navodila s predlaganimi rešitvami
upoštevati v projektih PGD/PZI (lokacije dovozov, parkirišč,
nakladalne ploščadi, lokacije in protihrupna zaščita ventila-
cijskih sistemov, regulacijskih ventilov, sistemov za opozar-
janje, temeljenje strojev in naprav ipd.).

V ureditvenem območju velja – na podlagi pretežne
namenske rabe – obrtnoindustrijska cona – III. stopnja var-
stva pred hrupom.

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH
ENOTAH

19. člen
Celotno ureditveno območje je – zaradi posebnosti pri

posegih v obstoječo grajeno strukturo in načrtovane vsebin-
ske in arhitekturne prenove – razdeljeno na pet funkcional-
nih enot. Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njego-
vih mestotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo
gradbene dokumentacije za območje funkcionalne enote
pridobiti celostno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter po-
zitivno mnenje pristojne občinske službe.

20. člen
Ob splošnih regulacijskih elementih veljajo za posa-

mezne funkcionalne enote (funkcionalno območje objekta
označenega v grafični prilogi) še naslednje določitve:

F1 Območje “zelenih parkirišč”
Na območju je v prvi etapi predvidena izgradnja sku-

pnih parkirišč za potrebe investitorjev, ki ne zagotavljajo
zadostno število parkirnih mest v okviru lastnega funkcional-
nega zemljišča, v drugi etapi pa je predvidena izgradnja
trinivojske kaskadne garažne hiše

Veritkalni gabariti:
Vmax = 7–9 m
(višina kapi),
P+2
Oblikovaje strehe: streha objekta bo oblikovana kot

simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane proizvodne
objekte ali pa kot povozna ravna streha – parkirišče na
zadnjem platoju.

Pri realizaciji objekta mora arhitektura upoštevati vzpo-
stavitev zahtevanih horizontalnih in vertikalnih gabaritov – pri
posegih je potrebno upoštevati gradbeno mejo in gradbeno
linijo, predvidi naj se zazelenitev fasade z vzpenjalkami ozi-
roma z zelenjem v betonskih koritih v smislu navezave na
“zelena parkirišča”.

Okvirne tlorisne gabaritne mere garažne hiše so 34 m
x 84 m, z dovoljenim odstopanjem od navedenih mer za +
oziroma – 1 m.

F2 Paviljonski objekt za poslovno storitveno dejavnost
Veritkalni gabariti:
Vmax = 8 m (višina kapi)
P + 1
Oblikovanje strehe: dvakapnica ali druge forme glede

na specifiko objekta.
Možni posegi: v objektu so predvidene poslovno stori-

tvene dejavnosti.
Možna je etapna realizacija objekta od gradbene linije v

smeri gradbene meje.
Objekt ima samostojni funkcionalni dovoz z dveh strani in

urejena parkirišča v okviru lastnega funkcionalnega zemljišča.
Tlorisne gabaritne mere objekta so v trapezni zasnovi

pri čemer je največja končna širina objekta 29 m najmanša
končna širina pa 17 m.

F3 Proizvodno-skladiščni-trgovski center
Veritkalni gabariti:
Vmax = 8 m (višina kapi)
P + 1
Oblikovanje strehe: dvokapnica
Možni posegi: v objektih so možni različni proizvodni,

skladiščni in trgovski lokali. Aktualna pretežna namembnost
celotnega območja je prehrambena industrija v navezavi s
skladiščenjem in distribucijo (prodajo).

Oblikovanje fasadnih elementov mora biti skrbno pre-
tehtano zlasti proti območju industrijske ulice in v smeri proti
Suhodolnici, saj bo objekt v tej smeri po izgradnji zahodne
obvoznice vizualno zelo eksponiran.
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Tlorisni gabariti se pri dozidavah k objektom prilagaja
konstrukcijskemu rastru obstoječih objektov in znaša 15 m.

Nakloni strešin in oblikovanje fasadnih elementov se
prilagaja obstoječim matičnim objektom.

Tolerance pri širinah niso dopustne, možna pa je eta-
pna realizacija objektov v smeri od gradbene linije do grad-
bene meje po posameznih vzdolžnih konstrukcijskih rastrih.

F4 Proizvodno jedro
Veritkalni gabariti:
Vmax = 8 m – 10 m
(višina kapi)
P + 1
Oblikovanje strehe: streha objekta bo oblikovana kot

simetrična dvokapnica z enakim naklonom kot je na sosed-
njih objektih.

Možni posegi: objekti so namenjeni proizvodnim dejav-
nostim.

Možna je etapna realizacija po posameznih konstruk-
cijskih rastrih v skladu s potrebami investitorja. Etapnost
novogradenj je določena v smeri od gradbene linije do grad-
bene meje.

Oblikovanje fasad se prilagaja fasadam obstoječih ob-
jektov in se poenoti.

Tlorisni gabariti proizvodnih hal so zgrajeni v konstruk-
cijskem rastru 15 m.

Tolerance pri širinah niso dopustne, možna pa je eta-
pna realizacija objektov v smeri od gradbene linije do grad-
bene meje po posameznih vzdolžnih konstrukcijskih rastrih.

F5 Poslovne, trgovske, storitvene in promocijske de-
javnosti

Veritkalni gabariti:
Vmax = 10 m (višina kapi)
P + 1 + M
Oblikovanje strehe: strehe objektov bodo oblikovane

kot simetrične dvokapnice po vzoru na že realizirane objekte
v okviru območja.

Možni posegi: objekti se namenjeni poslovnim, trgov-
skim, storitvenim in promocijskim dejavnostim v smislu na-
vezave na sosednje območje – cone (upravne funkcije).

Oblikovanje fasad se prilagaja oblikovanju fasad objek-
tov na drugi strani ulice oziroma ceste v smislu uravnotežene
slike obcestnega prostora ter vizualnega poenotenja obmo-
čja, ki naj proti stičnim mejnim območjem prevzema njihovo
podobo ter na ta način skrije industrijsko vsebino, ki se
nahaja v conah v notranjosti območja.

Tlorisne gabaritne mere posameznih objektov so raz-
vidne iz količbenega načrta, širine objektov segajo od
12–14 m pri vogalnem objektu v križišču Francetove in
Kidričeve ulice, pri robnih pozidavah proizvodnih hal v
smeri proti cesti C3 oziroma obvoznici do 15 m, pri ob-
jektu upravnega aneksa vzporedno s Kidričevo ulico pa
vse do 22 m, ki se tudi po vertikalnem gabaritu prilagaja
obstoječemu upravnemu aneksu Preventa.

V. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Ureditveni načrt obrtno industrijske cone “Sotočje” je

stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Me-

stne občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa

določila odloka o zazidalnem načrtu obrtno industrijske co-
ne v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 8/90).

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-051-001/99
Slovenj Gradec, dne 12. septembra 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

3961. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 11. 9. 2001 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša,

da se zemljišče s parc. št. 307/1, k.o. Slovenj Gradec, v
izmeri 1937 m2, vpisano pri seznamu javnega dobra S 006
– javno dobro, ki v naravi predstavlja opuščeno javno pot,
izvzame iz režima javnega dobra, ker ne predstavlja več
dobrine v splošni rabi.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 46501/013/2001
Slovenj Gradec, dne 12. septembra 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

3962. Pravilnik o štipendiranju za izobraževanje na
področju športa

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec in točke 5.1. nacionalnega programa športa v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), je Svet mestne
občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 11. 9. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju za izobraževanje na področju

športa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje
štipendij za izobraževanje na področju športa (v nadaljnjem
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besedilu: štipendij), višino štipendij in druge stroške študija,
trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja
in štipendista.

2. člen
(komisija)

Postopek dodeljevanja štipendij vodi tričlanska komisi-
ja, ki jo imenuje direktor uprave izmed delavcev uprave in
ustreznih strokovnjakov s področja športa na območju Me-
stne občine Slovenj Gradec. Komisija je imenovana za dobo
4 let.

3. člen
(upravičenci)

Pravico do štipendije lahko uveljavlja, kandidat-ka, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

a) da je študent-ka dodiplomskega študija športne sme-
ri,

b) da je državljan-ka Republike Slovenije,
c) da ima stalno bivališče v Mestni občini Slovenj Gra-

dec,
d) ne prejema štipendije drugega štipenditorja,
e) dohodek na člana družine ne presega dvakratne

letne bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

II. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

4. člen
(javni razpis)

Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa.

Vsebino javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena
določi komisija.

V javnem razpisu se navede:
f) izobraževalni program, smer in stopnja izobrazbe,
g) število razpisanih štipendij,
h) rok za vložitev prijave na javni razpis,
i) pogoj, da bo štipendist – študent – v času študija

sodeloval v projektih športa v Mestni občini Slovenj Gradec,
kot so aktivne počitnice, plavalno opismenjevanje, šola v
naravi…,

j) pogoj, da se bo štipendist – študent – po končanem
izobraževanju zaposlil na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, če mu bo ponujeno delovno mesto,

k) dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na razpis, in
sicer dokazilo o vpisu, dokazilo o uspehu v predhodnem
izobraževalnem letu, življenjepis, potrdilo o državljanstvu RS,
potrdilo o stalnem bivališču, priporočilo matičnega kluba.

5. člen
(prijava)

Prijava na javni razpis obsega:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
b) dokazilo o uspehu predhodnega izobraževalnega

leta,
c) priporočilo in mnenje matičnega kluba,
d) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in stal-

nem bivališču,
e) življenjepis,
f) predpisani obrazec za pridobitev štipendije.

6. člen
(izbira)

Pri izbiri prijavljenih kandidatov komisija upošteva zlasti
naslednje kriterije:

a) uspeh v predhodnem izobraževalnem letu,
b) priporočila kandidata s področja športa (aktivni špor-

tnik, dosedanje delo v športu),
c) letnik študija, pri čemer imajo prednost študentje

višjih letnikov.
Če se za razpisane štipendije prijavi manj kandidatov,

kot je razpisanih štipendij, lahko komisija ponovi javni razpis.

7. člen
(sklep o izbiri)

Na podlagi opravljene izbire, komisija izda sklep, s
katerim vsakega izmed prijavljenih kandidatov na razpis, v
30 dneh od preteka roka za oddajo prijav na razpis, obvesti
o svoji odločitvi.

8. člen
(ugovor zoper sklep)

Zoper sklep iz predhodnega člena ima kandidat, ki ni
izbran, pravico do sodnega varstva pri pristojnem sodišču, v
30 dneh od prejema sklepa.

III. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN DRUGI STROŠKI
IZOBRAŽEVANJA

9. člen
(kriteriji)

Višina štipendije za dodiplomski študij v Republiki Slo-
veniji, se določi na podlagi študijskega uspeha, kraja bivanja
in stroškov izobraževanja, skladno z 11. členom tega pravil-
nika.

10. člen
(vrednost točke)

Višina štipendije se določi v točkah. Za izračun štipen-
dije po tem pravilniku se uporablja vrednost točke, ki jo
določi komisija, enkrat letno, v začetku šolskega oziroma
študijskega leta, glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni
razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogod-
bo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Izho-
diščna vrednost točke, veljavna na dan uveljavitve pravilnika,
pa je 10 SIT.

Štipendija ne sme biti nižja od 30% izhodiščne plače v
negospodarstvu.

11. člen
(vrednotenje)

Študijski uspeh, kraj bivanja in stroški izobraževanja se
ovrednotijo:

Študijski uspeh V kraju Zunaj
bivanja kraja bivanja

Povprečje ocen v Št. točk Št. točk
preteklem šolskem letu

od 6,0 do 7,5 2700 3200
od 7,6 do 8,5 3100 3850
od 8,6 do 10,0 3500 4500

Število točk za posameznega štipendista se določi vsa-
ko študijsko leto tako, da se upošteva doseženi študijski
uspeh v preteklem študijskem letu.



Uradni list Republike Slovenije Št. 75 / 26. 9. 2001 / Stran 7833

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN
ŠTIPENDISTA

12. člen
(podpis pogodbe)

Štipendijsko razmerje se podrobneje uredi s pisno po-
godbo, v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipen-
diranju podpišejo direktor uprave ter kandidat, izbran na
javnem razpisu in njegov porok.

13. člen
(trajanje štipendiranja)

Trajanje štipendiranja je odvisno od izpolnjevanja štu-
dijskih obveznosti štipendista. Štipendistu se štipendija iz-
plačuje za čas, ko redno opravlja študijske obveznosti.

Štipendijsko razmerje preneha ali se izplačevanje šti-
pendije lahko začasno prekine v skladu z določili tega pravil-
nika.

14. člen
(spremembe pri štipendistu)

Štipendist je dolžan komisiji takoj sporočiti vsako spre-
membo, ki lahko vpliva na štipendijsko razmerje, zlasti pa:

a) odhod na služenje vojaškega roka,
b) porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo

otroka,
c) prekinitev študija,
d) sprememba stalnega prebivališča,
e) sklenitev delovnega razmerja,
f) druge spremembe.

15. člen
(potrdila)

Štipendist mora na začetku študijskega leta predložiti
komisiji:

a) potrdilo o vpisu v višji letnik,
b) potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem

letu.

16. člen
(izplačilo)

Štipendistom se štipendija plačuje mesečno do
10. dne v mesecu za pretekli mesec do konca rednega
izobraževanja.

17. člen
Štipendistu, ki se ponovno vpiše v isti letnik, se štipen-

dija ne izplačuje študijsko leto, ki ga ponavlja.
Izplačevanje štipendije se začasno ustavi, če komisija

ugotovi, da štipendist ni pravočasno opravil študijskih ob-
veznosti in ni napredoval v višji letnik.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko komisi-
ja na podlagi štipendistovega zaprosila izplačevanja štipen-
dije ne ustavi, določi pa mu rok, v katerem mora opraviti
študijske obveznosti, če ugotovi, da tega ni storil iz opravi-
čljivih razlogov. V tem primeru se štipendija izplača od datu-
ma predložitve vseh potrebnih dokazil.

Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora biti dano v pisni
obliki.

18. člen
(prenehanje štipendijskega razmerja)

Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če:
a) brez soglasja štipenditorja spremeni program oziro-

ma smer študija,

b) po svoji volji ali krivdi opusti študij,
c) brez opravičljivih razlogov (kot npr. slab gmotni polo-

žaj, bolezen, nosečnost in podobno) ne dokonča študija v
roku določenim s študijskim programom, oziroma brez opra-
vičljivih razlogov ne izpolni študijskih obveznosti v podaljša-
nem roku, ki ga je določil štipenditor na podlagi 17. člena
tega pravilnika,

d) je izključen iz izobraževalnega zavoda,
e) navaja neresnične podatke,
f) ravna v nasprotju s 14. členom tega pravilnika,
g) med študijem pisno sporoči štipenditorju, da ni pri-

pravljen izpolniti obveznosti v skladu s pogodbo o štipendi-
ranju,

h) ne izpolnjuje obveznosti v skladu s pogodbo o šti-
pendiranju,

i) se redno zaposli v nasprotju s tem pravilnikom oziro-
ma pogodbo o štipendiranju.

19. člen
(vračilo štipendije)

V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora
štipendist vrniti vse prejete štipendije z revalorizacijskimi
obrestmi (R) in realnimi 2,5% obrestmi (R +2,5%) v enkrat-
nem znesku.

Komisija lahko štipendistu na njegovo prošnjo omogo-
či obročno vračanje prejetih štipendij in drugih stroškov
študija.

V izjemnih primerih lahko komisija na prošnjo štipendi-
sta za določen čas odloži obveznosti štipendista iz prvega
odstavka tega člena.

20. člen
Štipendist mora povrniti sorazmerni del prejetih štipen-

dij in drugih stroškov študija, izračunanih v skladu z predho-
dnim členom tega pravilnika, če:

a) ne opravi strokovnega izpita v skladu s pravilnikom o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu,

b) ne sklene delovnega razmerja na območju Mestne
občine Slovenj Gradec, če mu je delovno mesto ponujeno,

c) ne izpolni obveznosti opredeljenih s pogodbo o šti-
pendiranju.

21. člen
(oprostitev štipendista pogodbenih obveznosti)

Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) štipenditor neredno izplačuje štipendije, in sicer za-

mudi z izplačilom za več kot tri mesece,
b) postane trajno nezmožen za šolanje oziroma delo.

22. člen
(pravica do sodnega varstva)

O pravicah in obveznostih štipendistov po tem pravilni-
ku odloča komisija, in sicer o vsakem primeru posebej s
sklepom.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ima štipendist pravi-
co do sodnega varstva pred pristojnim sodiščem, v 30 dneh
od prejema sklepa.

23. člen
(dokazila)

V zvezi z izvajanjem štipendijskega razmerja lahko ko-
misija poleg dokazil iz 5. člena tega pravilnika zahteva tudi
druge listine, dokazila, podatke in dokumente.
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V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

24. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 65000/06/2001
Slovenj Gradec, dne 12. septembra 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

ŠTORE

3963. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore

Na podlagi določil 82. člena zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) in 5. člena
odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 102/99) je
Občinski svet občine Štore na 20. redni seji dne 14. 9.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih

cest in kolesarskih poti v Občini Štore

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih

poti v Občini Štore (Uradni list RS, št. 85/98), se 4. člen
odloka spremeni, in sicer:

Ukineta se lokalni cesti št. LC 412090 in LC 412140
označeni z zaporednima številkama 10 in 15, druge zapore-
dne številke pa se preštevilčijo;

pri lokalni cesti št. LC 412100 pa so naslednje spre-
membe:

Začetek ceste ali odseka: od LC 412000
Potek ceste: od LC 412000 Javornik–Glažuta–Tisov-

šek – do LC 412030
Konec ceste ali odseka: do LC 412030
Dolžina ceste v občini (v m): 5900
Namen uporabe: vsa vozila.

2. člen
V 5. členu odloka se dodata javni poti pod zaporedni-

ma številkama 38 in 39:
38. JP 912380
Začetek ceste ali odseka: od LC 412100
Potek ceste: od LC 412100 Javornik–Slemene–meja

z Občino Šentjur
Konec ceste ali odseka: propust na meji z Občino

Šentjur
Dolžina ceste v občini (v m): 2405
Namen uporabe: vsa vozila
39. JP 912390
Začetek ceste ali odseka: od LC 412020

Potek ceste: od 412020 ob Žekovskem potoku do
Šentjanža nad Štorami 24

Konec ceste ali odseka: Šentjanž nad Štorami 24
Dolžina ceste v občini (v m): 2210
Namen uporabe: vsa vozila.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34400-0005/01-001
Štore, dne 14. septembra 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

3964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore

Na podlagi določil 21. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 26. in 80 člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je
Občinski svet občine Štore na 20. seji dne 14. 9. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju

s komunalnimi odpadki v Občini Štore

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Štore (Uradni list RS, št. 8/00) se za 24. členom odloka
dodata 24.a in 24.b člena, ki glasita:

“24.a člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine

plačujejo posebno takso oziroma povračilo za obremenjeva-
nje okolja nastalo z ustvarjanjem odpadkov.

Višino takse določi s sklepom občinski svet.

24.b člen
Plačila takse na obremenjevanje okolja so oproščeni

povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so vključeni v organi-
ziran odvoz odpadkov, na podlagi pogodb z izvajalcem od-
voza odpadkov.”

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35200-0022/01-001
Štore, dne 14. septembra 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.
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ZREČE

3965. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih
pogojev za ureditveno območje počitniških hiš
NUNE (ureditveno območje 2) v Občini Zreče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93
in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev

za ureditveno območje počitniških hiš NUNE
(ureditveno območje 2) v Občini Zreče

1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih po-

gojev za ureditveno območje počitniških hiš NUNE (uredi-
tveno območje 2) v Občini Zreče, ki ga je izdelal Urbana
Kočar in Kočar urbanizem, projektiranje in press storitve,
d.n.o. Velenje, pod številko 282/00 v novembru 2000.

2
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno

območje počitniških hiš NUNE (ureditveno območje 2) v

Občini Zreče opredeljuje prostorsko ureditvene pogoje zno-
traj ureditvenega območja počitniških hiš NUNE.

3
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno

območje počitniških hiš NUNE (ureditveno območje 2) v
Občini Zreče bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17.
ure in v petek od 8. do 13. ure. Razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave.

4
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo

pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13b,
Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-05-02/98/01/-2
Zreče, dne 18. septembra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

VSEBINA

VLADA
3954. Srednjeročni program statističnih raziskovanj

2001–2002 7669

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3955. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2001 7712

MINISTRSTVA
3956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic 7817
3957. Pravilnik o obrazcu za prošnjo za dodelitev brez-

plačne pravne pomoči in predložitev listin 7817
3958. Pravilnik o obrazcu napotnice 7822
3959. Navodilo o vodenju in vsebini evidence o

brezplačni pravni pomoči 7825

OBČINE
SLOVENJ GRADEC

3960. Odlok o ureditvenem načrtu “Sotočje” 7827
3961. Sklep o izvzetju iz javnega dobra 7831
3962. Pravilnik o štipendiranju za izobraževanje na po-

dročju športa 7831
ŠTORE

3963. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji ob-
činskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore 7834

3964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore 7834
ZREČE

3965. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih po-
gojev za ureditveno območje počitniških hiš NU-
NE (ureditveno območje 2) v Občini Zreče 7835
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POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999. členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih
poteh, na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

PriporPriporPriporPriporPriporočamoočamoočamoočamoočamo
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKONIKONIKONIKONIKONIK Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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