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Letni program statističnih raziskovanj za leto
2003

Na podlagi 23c. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi
izvajalci

LETNI PROGRAM
statističnih raziskovanj za leto 2003
(velja od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003)
REDNE IN RAZVOJNE NALOGE1
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje 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, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazovanja, 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 uresničitvi.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki je povzeta po Statistical Requirements
Compendium, 2002 in Statističnemu programu Komisije
evropskih skupnosti (Community Statistical Programme
2003 – 2007 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-Gospodarske statistike (Makroekonomske statistike, Poslovne
statistike, Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne
statistike); IV-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; V-Medpodročne statistike.
Področja (označena z dvomestno zaporedno številko)
so: 11-Klasifikacije, 12-Izobraževanje statistikov, 13-Elektronska 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 Community 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-Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA), 113-Razne klasifikacije itd.
Dodani moduli za kritje nacionalnih potreb se vsebinsko navezujejo na module iz Statistical Requirements Compendium in Community Statistical Programme s tem, da so
označeni s petmestno številko.

1 Program je objavljen na spletnih straneh Statističnega
urada RS – redne naloge: http://www.sigov.si/zrs/slo/redne03.doc,
- razvojne naloge: http://www.sigov.si/zrs/slo/razvoj03.doc.
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.
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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 uresničitvi.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.
Št. 940–01–14/02
Ljubljana, dne 11. december 2002.
Tomaž Banovec l.r.
Generalni direktor
Statističnega urada Republike
Slovenije

4 V letnem programu za leto 2003 ni statističnih raziskovanj, ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v
letu 2003 (2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja
itd.), iz leta 2002 pa so prenešena raziskovanja z daljšo
periodiko od letne, katerih objava končnih rezultatov bo v
letu 2003 ali pozneje.
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STATISTIČNA INFRASTRUKTURA
Klasifikacije
Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE)
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA)
Razne klasifikacije
Klasifikacije na področju socialnih statistik
Klasifikacije za statistike zunanje trgovine
Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)
Klasifikacije (nacionalna potreba)
Izobraževanje statistikov
Elektronska obdelava podatkov
Informacijske tehnologije
Relacijska baza podatkov in skladišča metapodatkov
Obveščanje
Diseminacija
Statistično usklajevanje
Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje in tehnična pomoč
Sloveniji
Tehnična pomoč državam bivše Jugoslavije
Tehnična pomoč drugim državam
Priprava na pristop k EU
Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
Statistično raziskovanje in metodologija
Registri

Raziskovanje Ime/Oznaka

KAZALO (redne naloge)

Statistika kulture
Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
Javno zdravstvo
Zdravstvo in varnost pri delu
Varstvo potrošnikov
Življenjska raven

Plače in stroški dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika začetnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Kultura
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Metode in tehnologije za statistične registre
Varstvo podatkov in statistična zaupnost
Varstvo in zaščita podatkov
Koordinacija za statistično zaupnost
Pravni vidiki zaupnosti
DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE
Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Program popisov v Skupnosti
Statistika migracij
Trg dela
Zaposlenost in brezposelnost
Poklici in izobrazba

Raziskovanje Ime/Oznaka
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Četrtletni nacionalni računi
Okoljski računi
Finančni računi
Tekoči finančni računi
Finančne bilance

Poraba v gospodinjstvih
Poraba časa
Dohodek, revščina in socialna izključenost
Socialna varnost
Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne
vanosti: celotni sistem
Stat. druž. prej. in varstva materinstva (nac. potreba)
Statistika socialnega varstva (nacionalna potreba)
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Statistika prihodkov in odhodkov socialne varnosti :
moduli
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Statistika kriminalitete
Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
Stat. volitev in samoprispevkov (nacionalna potreba)
GOSPODARSKE STATISTIKE
MAKROEKONOMSKE STATISTIKE
Letni nacionalni računi
Evropski sistem računov (ESA)
Nacionalni računi: agregati
Računi države
Računi drugih institucionalnih sektorjev
Panožni računi - input/output tabele
Bilančni računi (vključno s stanjem osnov. sredstev)
Četrtletni in okoljski računi

Raziskovanje Ime/Oznaka
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Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Razvoj strukturne statistike podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij
Raziskovanja nacionalnega pomena
Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM)
Železo in jeklo
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Kratkoročna statistika energetike
Obnovljivi viri energije
Cena energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti
Poraba energije in soproizvodnja električne in toplotne
energije
Statistika surovin
Trgovina
Statistika trgovine
Transport
Informacijski sistem o transportu

Spremljanje lastnih virov
Pregled lastnih virov bruto nacionalnega proizvoda (BNP)
Spremljanje lastnih virov davka na dodano vrednost (DDV)
Cene
Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalci dinamike
in ravni drobnoprodajnih cen
Indeksi cen ind. proizvodov pri proizvajalcih
Paritete kupne moči (PKM) za BDP, izražen po kupni moči
Kazalniki za določanje plač uradnikov v Evropski skupnosti
POSLOVNE STATISTIKE

Raziskovanje Ime/Oznaka
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Potniški transport
Cestni prevoz blaga
Železniški prevoz blaga
Pomorski transport
Zračni transport
Intermodalni transport
Statistika cestnoprometnih nesreč
Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU direktive
Komunikacije
Statistika informacijske družbe
Statistika komunikacij, poštnih in
telekomunikacijskih storitev
Statistika avdiovizualnih storitev
Turizem
Statistika turizma
Statistika gostinstva in potovalnih agencij
DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN
PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE
Denar in finance
Evro in statistika EMS
Strukturni denarni in finančni kazalniki
Kratkoročni denarni in finančni kazalniki
Statistika javnega primanjkljaja in dolga
Uporaba evra v državni statistiki
Bilance javnega financiranja (nacionalna potreba)
Menjava blaga
Menjava blaga med državami članicami (vključno z
EDICOM)
Menjava blaga s tretjimi državami
Sektorske analize in mednarodne trgovinske študije

Raziskovanje Ime/Oznaka

Statistika rastlinske pridelave
Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki

Statistika sadjarstva
Raziskovanja nacionalnega pomena
Kmetijski prihodki in cene
Ekonomski računi za kmetijstvo
Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev
Statistika kmetijskih cen
Statistika vložka dela v kmetijstvu
Sektorska proizvodnja in model prihodkov v kmetij.
Rastlinska pridelava
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Daljinsko zaznavanje
Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Podatkovna baza EUROFARM
Statistika vinogradništva

Podatkovna baza COMEXT
Tarifna statistika - Splošne preference - Lastni viri
Proizvodnja statistike trgovine
Menjava storitev in plačilna bilanca
Plačilna bilanca
Plačilna bilanca institucij Skupnosti
Neposredne naložbe in statistika menjave povezanih družb
Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Raba tal in podeželje
Raba tal

Raziskovanje Ime/Oznaka
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Napoved pridelka (AGROMET)
Živinoreja
Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca preskrbe za živinorejo
Bilanca krme
Statistika živilskopredelovalne industrije
Statistika živilskopredelovalne industrije
Druge kmetijske statistike
Statistika gozdarstva
Statistika gozdarstva
Statistika ribištva
Statistika ribiškega ladjevja
Statistika ulova
Izlov in bilanca preskrbe
Statistika akvakulture

Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju ribištva
Socio-ekonomski kazalniki v ribištvu
MEDPODROČNE STATISTIKE
Statistika okolja in kazalniki
Okolje in področne statistike
Statistika odpadkov in recikliranja
Statistika redkih in nevarnih materialov

69991
69992
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Raziskovanje Ime/Oznaka
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65
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66
661
67
68
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69
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728
73
731
732
81
811

714
715
716
717
718
719
71991
71992
72
721
722
723
724
725
726
727

Zap.št.
Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Statistika emisij
Kazalniki in indeksi pritiska
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Periodično poročanje
Okoljska baza podatkov
Statistika komunalnih dejavnosti
Statistika škode zaradi elementarnih nesreč
Regionalne in geografske informacije
Ekonomski računi na regionalni ravni
Statistika regionalnega trga dela
Regionalna statistika po sektorjih
Analiza in izboljšanje podatkov
Urbana statistika
Podatkovna baza REGIO
Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) in
podregionalni informacijski sistem (SIRE)
Geografski informacijski sistem (GISCO)
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Gospodarske in finančne statistike (DG II)
Ankete o poslovnih tendencah

Raziskovanje Ime/Oznaka
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Standardna
klasifikacija vrst
objektov

Razne klasifikacije

113

113.01

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti
CPA

112.01

Uvajanje EU sistema
ekonomskih klasifikacij klasifikacije gradbenih
objektov.

CPA je obvezna evropska
statistična kalsifikacija, ki
razvršča proizvode in
storitve po dejavnostih,
kjer so proizvedeni in se
uporablja za predstavitev in
primerjavo statističnih
podatkov v EU.

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti (CPA)

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti (NACE)

111

112

Klasifikacije

11

Standardna klasifikacija Standardna klasifikacija
dejavnosti
dejavnosti SKD temelji na
SKD
obvezni evropski
statistični klasifikaciji
NACE, ki razvršča
dejavnosti v 17 področij in
se uporablja za
predstavitev in primerjavo
statističnih podatkov v EU.

Statistična
infrastruktura

I

Vsebina

111.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Uvedba standarda, ki se bo
uporabljal tako v statistične
namene, kot tudi druge evidence,
vezane na objekte.

CPA je državni standard, ki se
uporablja pri zbiranju,
obdelovanju in posredovanju
podatkov o proizvodih za
statistične namene.

SKD je državni standard, ki se
uporablja pri razvrščanju
poslovnih subjektov in njihovih
delov po dejavnosti ter pri
zbiranju, obdelovanju, in
posredovanju podatkov,
pomembnih za spremljanje stanj
in gibanj na ekonomskem
področju.

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava in
sprejem
uredbe kot
podzakonskeg
a akta ZGO.
Uredba se
pripravlja v
sodelovanju z
MOPE.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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Zap. št.

113.02

113.03

113.04

Poobl.
izvajalec

SURS

MF

MF

Funkcionalnoprogramska
klasifikacija izdatkov
državnega proračuna

Ekonomska
klasifikacija
javnofinančnih
prihodkov in
odhodkov, finančnih
terjatev in naložb,
zadolževanja in
odplačil dolga

Standardna klasifikacija
institucionalnih
sektorjev
SKIS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Nacionalna klasifikacija
pripravljena na podlagi
funkcionalne klasifikacije
za izkazovanje izdatkov
državnega proračuna po
področjih porabe, glavnih
programih, podprogramih
in projektih.

Mednarodno primerljiva
metodologija usklajena s
standardi mednarodnega
denarnega sklada za
izkazovanje javnofinančnih
tokov po ekonomskih
namenih.

Temelji na določbah tretje
izdaje Evropskega sistema
računov - ESA 95, ki je
obvezen statistični standard
EU. Banke in druge
finančne organizacije
izkazujejo določene
finančne podatke na osnovi
šifre sektorske pripadnosti.

Vsebina

Uporaba pri pripravi državnega
proračuna in za analizo porabe
javnofinančnih sredstev po
posameznih področjih oziroma po
posameznih projektih.

Uporaba pri izkazovanju
javnofinančnih tokov po
ekonomskih namenih v vseh
blagajnah javnega financiranja in
podlaga za oblikovanje enotne
proračunske in računovodske
ekonomske klasifikacije
javnofinančnih tokov za vse
segmente javnega financiranja v
Sloveniji.

SKIS je obvezen nacionalni
standard, ki se uporablja pri
evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in izkazovanju
statističnih podatkov, pomembnih
za statistično spremljanje
gospodarskih stanj in gibanj.

Namen

Periodika
izvajanja

K

K

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Dopolnitve
po potrebi.

Dopolnitve
po potrebi.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni predpisov
EU.

Ni predpisov
EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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115.02

SURS

Vsebina

Različne klasifikacije s
področja izobraževanja
in usposabljanja

Priprava oziroma
prilagajanje posameznih
tehničnooperativnih
klasifikacij za izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijs
kih lastnosti opazovanih
enot (osebe, programi itd.)
v različnih statističnih
raziskovanjih; priprava in
prilagajanje prevajalnikov
med različnimi
klasifikacijami;
organiziranje klasifikacij in
prevajalnikov na način, ki
je primeren za
klasifikacijski strežnik
KLASJE; pomoč pri
uporabi in tolmačenju the
klasifikacij in
prevajalnikov.

Standardna klasifikacija Naloge obsegajo:
poklicev
vsebinsko vzdrževanje in
SKP
posodabljanje SKP-ja,
tehnično upravljanje in
organiziranje SKP-ja kot
podatkovne baze v
klasifikacijskem strežniku
KLASJE; spremljanje in
pomoč pri uvajanju SKP-ja
v statistična raziskovanja in
administrativne evidence;
pomoč pri usklajevanju
primerljivosti poklicnih
podatkov za nazaj;
tolmačenje SKP-ja in
pomoč uporabnikom pri
kodiranju s SKP-jem;
usklajevanje SKP-ja z
mednarodnimi standardi.

Klasifikacije na
področju socialnih
statistik

115

115.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Zagotavljanje statističnoanalitičnih orodij za časovno in
mednarodno primerljivo
izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijskih
lastnosti enot v različnih
statističnih raziskovanjih.

SKP se uporablja kot obvezen
nacionalni standard za
razvrščanje dela v poklice v
uradnih oziroma administrativnih
zbirkah podatkov in v statističnih
raziskavah.

Namen

K

Periodika
izvajanja

K

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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116.02

SURS

Nomenklatura držav
ZT-DRŽAVE

Kombinirana
nomenklatura
ZT -KN

Klasifikacije za
statistike zunanje
trgovine

116

116.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Prilagajanje spremembam
v standardu, povezave z
Geonomenklaturo EU (isti
standard, dvočrkovna koda,
določene posebnosti).

Nomenklatura držav v
skladu z mednarodnim
standardom ISO 3166
(trištevilčna koda);

Prilagajanje letnim
spremembam KN in
vzdrževanje šifranta
skrajšanih nazivov KN, ki
se uporablja v obdelavi
zunanjetrgovinskih
podatkov v SURS.

Kombinirana nomenklatura
je nomenklatura blaga, ki
se uporablja v carinskih
postopkih in v statistiki
zunanje trgovine;

Vsebina

Spremljanje izvoza in uvoza po
državah trgovinskih partnericah.

Spremljanje izvoza in uvoza
blaga na ravni proizvodov
Kombinirane nomenklature,
mednarodne primerjave
blagovnih tokov.

Namen

L

L

Periodika
izvajanja

Tekoče leto.

Tekoče leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Dokumentacija
Urada za
standardizacijo
do 31. 12.
predhodnega
leta za tekoče
leto.

MG do 31. 12
predhodnega
leta za tekoče
leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 25.
februarja.

Prilagoditev
Do 25.
obdelave
februarja.
spremembam
nomenklature.

Prilagoditev
šifranta
skrajšanih
nazivov KN
letnim
spremembam
KN.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti, razen
posebnosti
Geonomenklatur
e izven
standarda ISO
3166.

V celoti, razen
poglavja 98.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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117.01

SKTE je obvezen nacionalni
standard, ki se uporablja pri
evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in izkazovanju
podatkov o teritorialni razdelitvi
Republike Slovenije.

Tekoče leto.

L

Omogočiti prikaz
zunanjetrgovinskih podatkov po
carinskih klasifikacijah, SMTK
in drugih klasifikacijah.

Carinske klasifikacije, ki
se uporabljajo pri
izpolnjevanju deklaracij
(razen KN in klasifikacije
držav),
Standardna mednarodna
trgovinska klasifikacija,
povezovalni šifrant med
KN in drugimi
klasifikacijami, po katerih
se prikazuje statistika
zunanje trgovine.

Spremljanje stanja,
vključevanje sprememb,
povezave med
klasifikacijami,
prilagajanje spremembam v
tehnološki organizaciji
klasifikacij v SURS.

Obdobje ali dan
opazovanja

Periodika
izvajanja

Namen

Vsebina

Standardna klasifikacija Teritorialna členitev
teritorialnih enot
Republike Slovenije.
SKTE

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
(SKTE)

117

SURS

Klasifikacije zunanje
trgovine
(razen KN in
klasifikacije držav)
ZT-K

116.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

CURS
(za carinske
klasifikacije) do
31. 12.
predhodnega
leta za tekoče
leto).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prilagoditev
obdelave
spremembam
nomenklatur.

Do 25.
februarja.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti za
mednarodne
klasifikacije,
delno za
nekatere
carinske in druge
klasifikacije.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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SURS

Poobl.
izvajalec

Klasifikacije
(nacionalna potreba)

11991

Izobraževanje
statistikov

Elektronska obdelava
podatkov

Informacijske
tehnologije

Relacijska baza
podatkov in skladišča
meta-podatkov

Obveščanje

12

13

14

15

16

11991.01 Strežnik za statistične
klasifikacije KLASJE

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Redakcija poslovnih pravil;
Priprava metodoloških
osnov za računalniško
podprto šifriranje
podatkov;
Priprava metodoloških
osnov za vzpostavitev
posebnih tabel, povezanih s
teritorialnim
organiziranjem podatkov;
Nadaljevanje vključevanja
klasifikacij v skupno bazo.

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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17991.03 Publikacije, spletna
stran, zahteve
uporabnikov, stiki z
javnostmi

17991.04 Banka statističnih
podatkov

SURS

SURS

Redno polnjenje obstoječe
vsebine, dodajanje novih
vsebin (industrija, poslovne
tendence).

17991.02 Elektronske publikacije Priprava elektronskih
publikacij je naloga, ki je
povezana s posebno
tehnologijo (CD-ROM),
WORM CARD, Diskete)
in standardi izdelave, ki jih
zaenkrat ni. Cilj je, da se
takšne statistične
publikacije izdelujejo in
distribuirajo tudi na
elektronskih nosilcih.
Rešiti je treba vprašanje
intelektualne lastnine
(copyright-a). Objavljanje
izbranih publikacij Urada
na internetu.

Nadaljevanje urejanja in
priredbe terminologije,
povezane z zbiranjem
statističnih podatkov;
Priprava metodoloških
osnov za povezavo z
Eurostatovim projektom
THESEUS;
Sodelovanje pri
pripravljanju tezavra v
okviru Združenih Narodov.

SURS

Diseminacija

17

Vsebina

17991.01 Statistična
terminologija v okviru
tezavra CADOS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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17991.06 Bilten BS/Monthly
Bulletin publikacija;
tisk in spletna stran

17991.07 Denarna statistika, hitra Bilanca Banke Slovenije;
informacija, spletna
denarni pregledstran
konsolidirana bilanca
denarnega sistema in
glavni denarni agregati;
mednarodne rezerve.

17991.08 Mesečna bilanca stanja
Banke Slovenije;
spletna stran

17991.09 Desetdevna bilanca
Razčlenitev računovodske
stanja Banke Slovenije; bilance Banke Slovenije.
spletna stran

BS

BS

BS

BS

Izpolnjevanje sprejetega
standarda IMF zaradi
zagotavljanja transparentnosti
Slovenije.

Namen

Osnovna razčlenitev
bilance Banke Slovenije.

Informiranje domače in tuje
javnosti.

Informiranje domače in tuje
javnosti.

D10

M

M

M

M, ČL, L

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 7 dni po
koncu 10 dni.

Stanje konec
preteklega
meseca.

Stanje konec
preteklega
meseca.

Pretekli mesec;
zadnji
razpoložljivi
podatki.

BS

BS

BS

BS in javni viri
SURS, MF in
AJPES.

Po redno
BS, MF in
osveženem
SURS v skladu s
koledarju objav. koledarjem
objav.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni predpisa EU,
a standard
povsem
izpolnjuje 11 in
delno še dve
članici EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Informiranje domače in tuje
javnosti.

Denarne statistike, obrestne Informiranje domače in tuje
mere, podatki s trga
javnosti.
vrednostnih papirjev,
podatki o sodobnih
plačilnih instrumentih,
devizni tečaji, statistike
gospodarskih odnosov s
tujino, podatki realne in
javnofinančne statistike.

Meta podatki za objavo na
spreltni strani MDS,
koledar objav in podatki za
obvezno objavo na
nacionalni strani:
nacionalni računi, indeks
industrijske proizvodnje,
poslovne tendence: kazalec
zaupanja, trg delovne sile,
kazalci cen, bilanca
državnega sektorja, državni
proračun, dolg države,
analitični računi bančnega
sektorja, analitični računi
centralne banke, obrestne
mere, slovenski borzni
indeks, plačilna bilanca,
mednarodne rezerve in
devizna likvidnost, zunanja
trgovina, prikaz stanja
mednarodnih naložb,
devizni tečaji, prebivalstvo.

17991.05 SDDS: Standard
statistične diseminacije
podatkov (Full
Subscription)

Vsebina

BS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

17991.10 Uporaba sodobnih
plačilnih instrumentov
v Sloveniji; spletna
stran

17991.11 Podatki o mreži
bančnih avtomatov,
spletna stran

17991.12 Finančni trgi,
publikacija, spletna
stran

17991.13 Finančni trgi, hitra
informacija, spletna
stran

17991.14 Publikacija Neposredne
naložbe/Direct
investment; tisk in
spletna stran

17991.15 Plačilna bilanca, hitra
informacija, spletna
stran

17991.16 Plačilna bilanca, tisk in
spletna stran

17991.17 Informacija o
potovanjih

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Informiranje domače javnosti.

Razčlenitev prejemkov iz
storitev potovanj
nerezidentov in izdatki za
storitev potovanj
rezidentov.
Informiranje domače javnosti.

Informiranje domače javnosti.

Informiranje domače in tuje
javnosti.

Informiranje domače in tuje
javnosti.

Informiranje domače in tuje
javnosti.

M

M

M

L

M

ČL

M

ČL

Periodika
izvajanja

Predpretekli
mesec.

Predpretekli
mesec.

Predpretekli
mesec.

Stanje konec
leta.

Stanje konec
meseca.

Četrtletni
podatki.

Obdobje ali dan
opazovanja

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Upravljalci mrež
bankomatov.

BS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

V drugem
polletju.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Glavni agregati in opis
gibanj plačilne bilance.

Glavni agregati plačilne
bilance.

Agregati in strukture
neposrednih naložb
nerezidentov pri nas in
rezidentov v tujini.

Slovenski borzni indeks in
drugi podatki z borze
vrednostnih papirjev;
reprezentativna obrestna
mera BS; obrestne mere
bank; mednarodne rezerve
in devizna likvidnost
Slovenije.

Podatki in informacije o
Informiranje domače javnosti.
strukturi in poslovanju
finančnih posrednikov, trgu
vrednostnih papirjev in
obrestnih merah.

Naslovi bankomatov in
vključenost v sisteme
Europay (Eurocard,
Eurocheque Cirrus,
Maestro/Cirrus), VISA ter
predplačna telefonija.

Podatki o številu in
Informiranje domače javnosti.
prometu kreditnih in
debetnih plačilnih kartic,
čekih občanov, bankomatih
in POS terminalih.

Vsebina
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SURS

BS

Poobl.
izvajalec

Statistično
usklajevanje

18

Vsebina

Mednarodno
sodelovanje

Mednarodno
sodelovanje in
tehnična pomoč
Sloveniji

191

191.01

Mednarodno
sodelovanje

19

Koordinacija programov
mednarodnega
sodelovanja.

18991.01 Koordinacija standarda Koordinacija med
statističnega objavljanja Ministrstvom za finance,
SDDS
Statističnim uradom RS,
Uradom RS za
makroekonomske analize
in razvoj.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Prenos mednarodnih
metodoloških in drugih
standardov in postopkov ter
zagotavljanje mednarodne
primerljivosti statističnih
podatkov.

Izpolnjevanje standarda, ki
prispeva k transparentnosti
Slovenije.

Namen

K

Ob
spremembah
in po potrebi.

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

SURS in
pooblaščeni
izvajalci.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Phare
nacionalni
program 2000;
Phare multibeneficiary
program za
statistiko;
pilotni
projekti,
sodelovanje
na sestankih v
zvezi z Phare
sodelovanjem
(PGSC,
MGSC).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Mednarodno
S kandidatkami za vstop v
sodelovanje in tehnična EU.
pomoč Sloveniji s
kandidatkami za vstop
v EU.

Tehnična pomoč
državam bivše
Jugoslavije

191.03

191.04

191.05

192

SURS

SURS

SURS

Mednarodno
Z državami članicami EU.
sodelovanje in tehnična
pomoč Sloveniji z
državami članicami EU.

Mednarodno
Z drugimi mednarodnimi
sodelovanje in tehnična organizacijami
pomoč Sloveniji z
(OECD, ZN, IMF, ILO).
drugimi mednarodnimi
organizacijami

Mednarodno
Načrtovanje in priprava
sodelovanje in tehnična programov pomoči ter
pomoč Sloveniji z
postopkov (razpisi) za
Eurostatom
pridobitev pomoči;
priprava delovnih načrtov ;
priprava poročil o izvajanju
programov; priprava
predlogov in pobud z
novimi oblikami
sodelovanja in priprava
sporazumov o sodelovanju.

191.02

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

K

K

Sodelovanje v pilotnih
K
raziskavah, posvetovanja,
izmenjava izkušenj,
članstvo/sodelovanje v
uredniškem odboru publikacije
CESTAT in pri organizaciji
posebne publikacije s
statističnimi podatki kandidatk ter
prenos teh podatkov v bazo
Eurostata.

Sodelovanje v pilotnih
raziskavah, posvetovanja,
izmenjava izkušenj.

Sodelovanje v različnih delovnih
skupinah, seminarjih in projektih
zaradi zagotavljanja mednarodno
primerljivih statističnih podatkov
in meta podatkov ter polnjenja
baz podatkov pri navedenih
organizacijah (vključno z
diseminacijskimi standardi
Mednarodnega denarnega
sklada).

Usklajevanje statističnih modulov K
in raziskovanj v Sloveniji s
predpisi in drugimi zahtevami EU
ter zagotavljanje primerljivih
podatkov v pogajanjih za različna
področja politik s pomočjo
sodelovanja v delovnih skupinah,
statističnih odborih oziroma
drugih telesih Eurostata, pilotnih
projektih ali novih raziskavah
(COP 2000) ter udeležb v
posebnih izobraževalnih tečajih
evropskih statistikov; sodelovanje
v posebni skupini (politični in
vodstveni) pri Eurostatu za
sodelovanje.

Namen

Obdobje ali dan
opazovanja

SURS

SURS in
pooblaščeni
izvajalci.

SURS in
pooblaščeni
izvajalci.

SURS in
pooblaščeni
izvajalci.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
pobud;
sestanek
PGSC v
Ljubljani,
oktober 2002,
posredovanje
podatkov
(CESTAT).

Pilotni
projekti.

Ocene,
poročila,
predlogi.

Poročanje v
bazo
usklajenosti;
Ocene,poročil
a; izvajanje
aktivnosti v
okviru Phare
nacionalnega
projekta "COP
2000".

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Statistično svetovanje
in tehnična pomoč
centralnim bankam

Tehnična pomoč
drugim državam

192.02

192.03

192.04

19991

SURS

SURS

BS

Sodelovanje in tehnična
pomoč državam bivše
Jugoslavije
- Delovni načrt na
osnovi sredstev drugih
proračunskih
porabnikov.

Sodelovanje in tehnična
pomoč državam bivše
Jugoslavije
- Delovni načrt
na osnovi predvidenih
proračunskih sredstev
SURS-a za izvajanje
rednih nalog

Sodelovanje in tehnična
pomoč državam bivše
Jugoslavije (program
CARDS)

192.01

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Občasno, na
podlagi
posebnega
programa
držav bivše
Jugoslavije.

Občasno na
pobudo in po
pogodbi z
Eurostatom.

Periodika
izvajanja

Pomoč pri razvoju statistike
centralnih bank teh držav.

Občasno.

Študijska potovanja, svetovanja iz Občasno, na
določenih prioritetnih področij.
podlagi
posebnega
programa
držav bivše
Jugoslavije.

Uskladitev posameznih statistik z
zahtevami EU na osnovi
pridobljenih izkušenj, vključno z
državnih statistik ter statističnih
raziskovanj in administrativnih
virov ter harmonizacija potreb in
vprašalnikov; izboljšanje
primerljivosti podatkov in
njihove diseminacije;
institucionalna krepitev.

Uskladitev posameznih statistik z
zahtevami EU na osnovi
pridobljenih izkušenj, vključno z
državnih statistik ter statističnih
raziskovanj in administrativnih
virov ter harmonizacija potreb in
vprašalnikov; izboljšanje
primerljivosti podatkov in
njihove diseminacije;
institucionalna krepitev.

Namen

Obdobje ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Aktivnosti se
določajo na
podlagi
trenutnih
zahtev,
programov in
razpoložljivih
finančnih
sredstev.

Aktivnosti se
določajo na
podlagi
trenutnih
zahtev,
programov in
razpoložljivih
finančnih
sredstev.

Aktivnosti na
podlagi
pogodbe.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Bilateralne predstavitve in
svetovanje zainteresiranim
državam.

Priprava in izvedba
programov pomoči v
okviru sredstev pri takšnih
uporabnikih.

Sodelovanje pri
načrtovanju in pripravi
programov SURS-a v
primeru sprejetja takšne
usmeritve, financiranja
programov in ekspertnih
znanj, primerljivo s
podobnimi mednarodnimi
programi in razpisi.

Sodelovanje pri
načrtovanju in pripravi
programov tehnične
pomoči Eurostata državam
bivše Jugoslavije in
izdelava samostojnih
programov pomoči na
osnovi ugotavljanja
specifičnih potreb in zahtev
teh držav; zagotavljanje
ekspertne pomoči SURS-a
v programih in razpisih
Eurostata.

Vsebina

Stran

Uradni list Republike Slovenije

201.01

201.02

SURS

SURS

20

DGINS, priprave na
status opazovalca in
postopna vključitev v
SPC in GNP, CMFB in
verjetno tudi v druge
statistične odbore;
spremljanje usklajenosti
z evropskim pravnim
redom

Pogajalsko izhodišče
RS za področje 12 Statistika

Priprava na pristop k
EU

Sodelovanje v pomožnih
delovnih in omrežnih
skupinah SPC -, in
priprava gradiv, PGSC.

19991.01 Delovni načrt na osnovi Sodelovanje pri
Phare sredstev
načrtovanju in pripravi
programov tehnične
pomoči Eurostata drugim
državam in izdelava
predlogov programov
pomoči na osnovi
ugotavljanja specifičnih
potreb in zahtev teh držav;
zagotavljanje ekspertne
pomoči SURS-a v
programih in razpisih
Eurostata.

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Zatopanje stališč RS na področju
statistike.

Študijska potovanja in svetovanja
iz določenih statističnih
področij. Sodelovanje pri izvedbi
pilotnih raziskav.

Namen

K

Občasno, na
podlagi
sodelovanja
SURS v
mednarodnih
razpisih na
področju
statistike.

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

SURS in
pooblaščeni
izvajalci.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
Proučevanje
gradiv in
priprava
pripomb,
predlogov in
stališč;
Priprava
poročil o
usklajenosti.

Izvajanje
posameznih
aktivnosti v
okviru
pogodbe.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111

/ 19. 12. 2002 / Stran 13299

Varstvo in zaščita
podatkov

Koordinacija za
statistično zaupnost

252

Varstvo in zaščita
podatkov

251

251.01

Varstvo podatkov in
statistična zaupnost

25

Varstvo in zaščita
podatkov.

Varovanje informacijske
zasebnosti.

Razporeditev zaposlenih in Ažuriranje statističnega registra
samozaposlenih oseb po
delovno aktivnega prebivalstva –
poslovnih subjektih.
SRDAP.

Analiziranje in ugotavljanje
stanja in razvoja populacije
poslovnih subjektov (predvsem
srednje in malih podjetij).

Prenos znanja (svetovanje).

Namen

K

K

L

Občasno.

Periodika
izvajanja

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ko
prejmejo
obrazec.

SURS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izvajanje
aktivnosti v
okviru
sporazuma ali
pogodbe.

K

2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Nacionalna
potreba.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13300 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

Statistični register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

241.02

SURS

Metode in tehnologije
za statistične registre

241

Raziskava
novoustanovljenih podjetij
v letu 1999 in 2000 ter
spremljanje njihovega
poslovanja, preživetja in
sprememb v določenem
časovnem obdobju.

Registri

24

Demografija malih in
srednje velikih podjetij
DOSME

Statistično
raziskovanje

22

241.01

Tehnično sodelovanje s Aktivnosti, določene na
tretjimi državami
podlagi sporazumov
oziroma pogodb.

Tehnično sodelovanje
s tretjimi državami

21

Vsebina

211.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Prebivalstvo

Demografske
statistike in projekcije

31

311

DEM-PREB/ČL

Število prebivalcev
Slovenije (državljani
RS; državljani RS brez
tistih, ki začasno
prebivajo v tujini;
državljani RS, ki
začasno prebivajo v
tujini; tujci s stalnim
prebivališčem v
Sloveniji; tujci z
začasnim prebivališčem
v Sloveniji; osebe z
začasnim zatočiščem)

DEMOGRAFSKE IN
SOCIALNE
STATISTIKE

II

311.01

Pravni vidiki zaupnosti

253.01

Pravni vidiki
zaupnosti

253

SURS

Koordinacija za
statistično zaupnost

252.01

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Spol,
enoletne starostne skupine,
petletne starostne skupine,
izbrane starostne skupine,
upravne enote,
statistične regije,
občine.

Pravni vidiki zaupnosti.

Koordinacija za statistično
zaupnost.

Vsebina

Spremljanje števila prebivalstva
in posameznih prebivalstvenih
skupin.

Zaščita uporabnikov in urada.

Usklajen pristop v uradu.

Namen

ČL

K

K

Periodika
izvajanja

Do 31. 03.,
30. 06.,
30. 09.,
31. 12., za
predhodno
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

Tri mesece po
dnevu
opazovanja.

MNZ – CRP,
MNZ - Urad za
upravne notranje
zadeve,
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

ČL

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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Zap. št.

311.02

Poobl.
izvajalec

SURS

Prijava rojstva
DEM-ROJ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Periodika
izvajanja

Podatki o vpisu v Rojstno Zagotavljanje podatkov o rojenih Ob dogodku.
in naravnem gibanju prebivalstva,
matično knjigo: matično
ažuriranje ustreznih evidenc.
območje; upravna enota;
letnik, stran, zap.
štev.vpisa; datum
vpisa.Podatki o rojenem:
EMŠO oz. datum rojstva,
ime in priimek, vitaliteta
(stanje otroka ob rojstvu);
spol, kraj rojstva (oznaka
izvajalca), narodna
pripadnost; državljanstvo;
stalno prebivališče; ;mesto
rojstva (sprejem matere);
porodna teža; številka
poroda,
Podatki o materi: EMŠO,
datum rojstva, ime in
priimek matere, naslov
prebivališča, , vrstni red
zakonske zveze, datum
sklenitve zakonske zveze;
število otrok, ki jih je mati
doslej rodila (zaporedni
porod;) (živorojeni,
mrtvorojeni); število otrok
rojenih v tej zakonski
zvezi; vrsta poroda (število
rojenih otrok); zaporedje
otroka; družinska skupnost
(zakonski stan);
državljanstvo, poklic,
delovni status, izobrazba,
Podatki o očetu:
EMŠO oz. datum rojstva ,
občina prebivališča,
narodna pripadnost,
državljanstvo, izobrazba,
poklic, delovni status
Narodna pripadnost otroka,
matere in očeta. (Po 61.
členu Ustave RS osebi ni
potrebno odgovoritina
vprašanje o narodni
pripadnosti, če tega ne želi.
Izjavo za otroka podata
njegova mati in/ali oče).

Vsebina

Dnevno,
01.01.do 31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Sproti ob
dogodku.
Dnevno.

Upravna enota
(MNZ - uprava
za upravne
notranje
zadeve),
MNZ - CRP,
IVZ,
Zdravstvene
organizacije,
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Štirikrat
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julij za
preteklo leto
(končni).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Zagotavlja se
vse poglavitne
spremenljivke,
ki jih priporoča
Eurostat.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

311.03

Poobl.
izvajalec

SURS

Prijava smrti
DEM-UMR

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Podatki o vpisu v Matično
Zagotavljanje podatkov o umrlih
knjigo umrlih: matično
in naravnem gibanju prebivalstva
območje; upravna enota;
ter ažuriranje ustreznih evidenc.
letnik, stran, zap. štev.vpisa;
datum vpisa.
Podatki o umrlem:
EMŠO,
priimek in ime umrlega, (za
poročene žene tudi priimek
pred sklenitvijo zakonske
zveze); spol; datum rojstva; ura
rojstva (za
umrle dojenčke); kraj rojstva;
stalno prebivališče; zakonski
stan;
državljanstvo; državljanstvo
vpisano v RMK oz. DK; šolska
izobrazba; poklic;
(za vzdrževane poklic
vzdrževalca);
delovni status; (za vzdrževane
delovni status vzdrževalca);
datum smrti, ura smrti,
kraj smrti, mesto smrti;
zdravniška 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
priimek in ime očeta/matere;
podatki o materi umrlega otroka, starega do
7 let: datum rojstva;
šolska izobrazba; poklic (za
vzdrževano mater poklic
vzdrževalca),
delovni status (za vzdrževano
mater
delovni status vzdrževalca);
število otrok, ki jih je rodila;
družinska skupnost, v kateri je
bil otrok
rojen
podatki za nasilne smrti:
vrsta nasilne smrti; čas
dogodka (datum,
ura, dan, interval med
dogodkom in smrtjo);
zunanji vzrok smrti; kraj
smrtne nesreče;
kje je bila nesreča.

Vsebina

Ob dogodku.

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Sproti ob
dogodku.
Dnevno.

Dnevno,
Upravna enota
01.01. do 31.12. (MNZ - uprava
za upravne
notranje
zadeve),
MNZ - CRP,
IVZ, DURS.

Obdobje ali dan
opazovanja

Štirikrat
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julij za
preteklo leto
(končni).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Zagotavlja se
vse poglavitne
spremenjlivke,
ki jih priporoča
Eurostat.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

311.04

Poobl.
izvajalec

SURS

Priznanje in ugotovitev
očetovstva, posvojitev
otroka
DEM-PRIZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Podatki o vpisu/zaznambi v
Rojstno matično knjigo
matično območje; 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 staršev otroka v
primeru enostranske
posvojitve.
Podatki o otroku:
EMŠO, priimek in ime
(prejšnji, sedanji); datum
rojstva; spol; kraj rojstva;
državljanstvo;
uničena EMŠO; stalno
prebivališče.
Podatki o materi in očetu,
posvojitelju in
posvojiteljici:
EMŠO oz. datum rojstva;
priimek in ime;
poklic; delovni status;
stalno prebivališče;
zakonski stan posvojitelja,
posvojiteljice; kdo so
posvojitelji.

Vsebina

Zagotavljanje podatkov o
priznanjih in ugotovitvah
očetovstva in posvojitvah otrok
ter ažuriranje ustreznih evidenc.

Namen

Ob dogodku.

Periodika
izvajanja

Dnevno 01.01.
do 31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Sproti ob
dogodku.
Dnevno.

Upravna enota
(MNZ - uprava
za upravne
notranje
zadeve),
MNZ – CRP,
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Štirikrat
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julij za
preteklo leto
(končni).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Nacionalna
potreba.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran

13304 / Št. 111 / 19. 12. 2002
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Zap. št.

311.05

Poobl.
izvajalec

SURS

Prijava sklenjene
zakonske zveze
DEM-POR

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Podatki o vpisu v Poročno
matično knjigo:
upravna enota, matično
območje, naselje,
letnik, zap. št. vpisa;
datum vpisa sklenitve
zakonske zveze;
kraj sklenitve zakonske
zveze,
datum sklenitve zakonske
zveze.
Podatki ženina in neveste:
priimek in ime;
EMŠO ali datum rojstva;
datum prenehanja prejšnje
zakonske zveze;
vrstni red sklenitve
zakonske zveze;
kraj rojstva;
stalno prebivališèe;
državljanstvo;
državljanstvo vpisano v
RMK oz. DK;
šolska izobrazba; poklic;
delovni status (za
vzdrževane poklic in
delovni status vzdrževalca);
priimek in ime po sklenitvi
zakonske
zveze; priimek po sklenitvi
zakonske zveze; priimek
izbran za pravni promet.
Narodna pripadnost ženina
in neveste (po 61. členu
Ustave RS osebi ni
potrebno odgovoriti na
vprašanje o narodni
pripadnosti, če tega ne
želi).
Podatki o očetu/materi
ženina in neveste
priimek in ime
očeta/matere.

Vsebina

Zagotavljanje podatkov o
sklenjenih zakonskih zvezah ter
ažuriranje ustreznih evidenc.

Namen

Ob dogodku.

Periodika
izvajanja

Dnevno 01.01.
do 31.12..

Obdobje ali dan
opazovanja

Sproti ob
dogodku.
Dnevno.

Upravna enota
(MNZ- uprava
za notranje
zadeve), MNZ CRP, DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Štirikrat
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julij za
preteklo leto
(končni).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Zagotavlja se
vse poglavitne
spremenljivke,
ki jih priporoča
Eurostat.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

311.06

Poobl.
izvajalec

SURS

Razveza zakonske
zveze
DEM-RAZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Narodna pripadnost ženina
in neveste: Po 61. členu
Ustave RS osebi ni
potrebno odgovoriti na
vprašanja, če tega ne želi.

Periodika
izvajanja

Ob dogodku.

Namen

Zagotavljanje podatkov o
razvezanih zakonskih zvezah in
ažuriranje ustreznih evidenc.

Dnevno 01.01.
do 31.12..

Obdobje ali dan
opazovanja

Sproti ob
dogodku.
Dnevno.

Okrožna
sodišča, MNZ CRP, DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Štirikrat
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julij za
preteklo leto
(končni).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Zagotavlja se
vse poglavitne
spremenljivke,
ki jih priporoča
Eurostat.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13306 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Splošni podatki:
datum in kraj sklenitve
zakonske zveze;
datum pravnomočnosti
sodbe; zadnje skupno
stalno prebivališče; občina
stalnega prebivališča moža
/ žene po razvezi zakonske
zveze
število otrok, rojenih v tej
zakonski zvezi (vseh,
živorojenih,
mrtvorojenih,); koliko
otrok iz te zakonske zveze
je še živih (vseh,
vzdrževanih)
število otrok,ki niso bili
rojeni v zakonski zvezi, ki
se razvezuje; komu so bili
vzdrževani otroci iz te
zakonske zveze ob razvezi
dodeljeni.

Podatki o vpisu v pravdni
"P" vpisnik:
okrožno sodišče;
zap. št. vpisnika; datum
vpisa; zap. št. kontrolnika.
Podatki o možu in ženi
priimek in ime; EMŠO oz.
datum rojstva;
kraj rojstva; šolska
izobrazba; poklic;
delovni status (za
vzdrževane poklic oz.
delovni status
vzdrževalca);
zakonski stan pred
sklenitvijo te zakonske
zveze;
vrstni red zakonske zveze.

Vsebina

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajalec

Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v Republiki
Sloveniji v letu 2002
POPIS

Program popisov v
Skupnosti

312

312.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Podatki o osebah,
gospodinjstvih,
stanovanjskih stavbah
(vsebina je podrobno
navedena v Zakonu o
popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj
v letu 2002, Ur.l. RS št.
66/00 in 26/01).

Vsebina

Zagotavljanje podatkov o
prebivalstvu, stanovanjih in
stavbah ob popisih okrog leta
2000.

Namen

01.-15. 04.
2002

Periodika
izvajanja

31. 03. 2002

Obdobje ali dan
opazovanja

Vsak prebivalec
R Slovenije,
Ministrstvo za
zdravstvo,
javni zavodi, ki
opravljajo
dejavnost
socialnega
varstva,
upravljalci zbirk
podatkov
socialnega
varstva,
MNZ, MOP,
Služba vlade za
lokalno
samoupravo,
Ministrstvo za
pravosodje,
Ministrstvo za
šolstvo,
zananost in
šport,
MZZ, ZRSZZ,
ZPIZ, Zavod za
zdravstveno
zavarovanje,
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

01.04.2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajeno z
mednarodnimi
prioročili OZN
za popise okrog
leta 2000.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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321.02

ZRSZ

Število tujcev, ki so dobili
zaposlitev po posameznih
področjih dejavnosti.

Demografske značilnosti;
izobraževanje/usposabljanj
e; delovna aktivnost;
opravljanje dodatnega dela;
brezposelnost; iskanje
zaposlitve/dela;prihodek..

* samo s privoljenjem
posameznika

EMŠO (ali datum rojstva
in spol osebe, če EMŠO ni
znan);
priimek in ime;
rojstni kraj;
državljanstvo;
narodnost*;
zakonski stan;
novo in staro stalno
(začasno) prebivališče
EMŠO osebe, ki vodi
gospodinjstvo;
razmerje do osebe, ki vodi
gospodinjstvo;
datum prijave, odjave,
spremembe naslova.

Vsebina

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Namen ankete je zbrati
mednarodno primerljive podatke
o stanju in spremembah na
slovenskem trgu dela. Daje nam
podatke o velikosti, strukturi in
značilnostih aktivnega in
neaktivnega prebivalstva
Slovenije.

Spremljanje selitvenega gibanja
prebivalstva.

Namen

M

K

Ob dogodku.

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Referenčno
obdobje: zadnji
teden (od
ponedeljka do
nedelje) pred
dnevom
anketiranja.

Štirikrat letno
za preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

ZRSZ

Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev;
na anketo
odgovarjajo vsi
člani
gospodinjstva;
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto S.

MNZ - CRP
(tedensko);
MNZ Urad za upravne
notranje zadeve
( četrtletno,
dokler
CRP ne zajame
vseh tujcev v
RS);
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

15. v
mesecu.

Rezultati se
objavljajo
četrtletno,
prva objava
60 dni po
končanem
četrtletju
(28.02.,
31.05.,
31.08.,
30.11.) in
letno.

V celoti.

Štirikrat
Delno.
letno za
preteklo
četrtletje
(predhodni);
julija končni
za predhodno
leto.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

13308 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Mesečno poročilo o
tujcih, ki dobijo
zaposlitev

Anketa o delovni sili
ADS

Zaposlenost in
brezposelnost

321

321.01

Trg dela

32

Statistika migracij

Prijava, odjava,
sprememba stalnega
prebivališča,
sprememba naslova
(za državljane RS, za
tujce prijava stalnega
ali začasnega
prebivališča)
SEL

313

313.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

321.03

321.04

321.05

321.06

321.07

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

ZRSZ

ZRSZ

Izbor ključnih kazalnikov ki
kažejo na položaj moškega in
ženske v družbi.

Zbrati podatke o stanju in
spremembah na trgu dela in
prikazovanje velikosti in
značilnosti aktivnega
prebivalstva.

Namen

Število realiziranih potreb
po stopnjah izobrazbe in
po področjih dejavnosti.

Število prijavljenih potreb
po stopnji izobrazbe in po
področjih dejavnosti.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Ugotavljanje zaposlenosti v Ugotavljanje realnejše
industrijskih dejavnostih,
zaposlenosti, povezane s
ki so povezane z ribištvom. sektorjem ribištva.

Spremljanje razlik med
ženskami in moškimi na
področju zaposlenosti,
plač, izobraževanja,
kriminala, neplačanega
dela, političnega vpliva.

Spremljanje delovno
aktivnega prebivalstva po
poslovnih subjektih in
njihovih karakteristikah in
aktivnega prebivalstva po
demografskih
karakteristikah.

Vsebina

M

M

L

L

M

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Zadnji dan v
mesecu.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delodajalci –
pravne in fizične
osebe med
mesecem.

Delodajalci –
pravne in fizične
osebe med
mesecem.

Uporabljen
obstoječi
statistični vir SRDAP.

Uporabljeni
obstoječi
statistični in
administrativni
viri na SURS;
IVZ, Državni
zbor RS,
Ministrstvo za
notranje zadeve,
Uprava za
izvrševanje
kazenskih
sankcij,
Ministrstvo za
šolstvo, znanost
in šport, Banka
Slovenije,
Kadrovska
služba Vlade.

Uporaba
podatkov
obstoječih
statističnih virov
– registrskih
podatkov.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

20. v
mesecu.

20. v
mesecu.

2003

December
2003.

V celoti.

V celoti.

Skoraj v celoti.

16. v mesecu Nacionalna
oz. prvi
potreba.
delovni dan
po 16..

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Št. 111

Mesečno poročilo o
realiziranih potrebah
po
delavcih in
pripravnikih

Mesečno poročilo o
prijavljenih potrebah
po
delavcih in
pripravnikih

Zaposlenost v
dejavnostih, povezanih
z ribištvom

Ženske in moški

Mesečno spremljanje
aktivnega prebivalstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

321.08

321.09

321.10

321.11

321.12

321.13

321.14

Poobl.
izvajalec

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Namen

Število začasno zaposlenih
v tujini na osnovi
sklenjenih mednarodnih
sporazumov po državah
zaposlitve.

Število vključenih brez
poselnih oseb po vrstah
programov.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Število prejemnikiv
Spremljanje stanja na področju
denarnega nadomestila in
zaposlovanja.
denarne pomoči po spolu in
stopnjah izobrazbe.

Število brezposelnih oseb
po razredih trajanja
brezposelnosti, spolu,
starosti in stopnjah
izobrazbe.

Število prijavljenih in
odjavljenih iz evidence
brezposelnih oseb po
glavnih razlogih, spolu in
stopnjah izobrazbe.

EMŠO brezposelne osebe,
spol, naslov, datum prijave,
razlog prijave, stopnja in
vrsta izobrazbe, poklicne
izkušnje, delovna doba.

Vsebina

K

L

L

K

M

M

M

Periodika
izvajanja

Zavod RS za
zaposlovanje,
20. v mesecu.

Zavod RS za
zaposlovanje,
20. v mesecu.

Zavod RS za
zaposlovanje,
20. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Zavod RS za
zaposlovanje
30. 01..

Zavod RS za
zaposlovanje
28. 02.

Pretekli kvartal. Zavod RS za
zaposlovanje na
začetku kvartala
za predhodni
kvartal.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Pretekli kvartal. Zavod RS za
zaposlovanje v
začetku kvartala
za predhodni
kvartal.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

20.04.,
20.07.,
20.10.,
20.01.

30. 01.

28. 02.

30.04.,
31.07.,
31.10,
31.01.

20. v
mesecu.

20. v
mesecu.

20. v
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13310 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Poročilo o izdanih
Število izdanih delovnih
delovnih dovoljenjih za dovoljenj po treh osnovnih
tujce
kategorijah dovoljenj, po
dejavnosti delodajalca, po
stopnjah izobrazbe in po
državah emigracije.

Letno poročilo o
osebah,
ki so se s
posredovanjem
zavoda za zaposlovanje
začasno zaposlile v
tujino.

Letno poročilo o
vključenih v programe
zaposlovanja

Kvartalno poročilo o
prejemnikih denarnega
nadomestila in denarne
pomoči za čas
brezposelnosti

Mesečno poročilo o
trajanju brezposelnosti

Mesečno poročilo o
prilivih v in odlivih iz
registrirane
brezposelnosti

Mesečno poročilo o
registrirano
brezposelnih
osebah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

321.15

321.16

321.17

Poobl.
izvajalec

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

Letno poročilo o
republiškem
štipendiranju

Letne potrebe po
delavcih in pripravnikih
ter poročilo o
zaposlovanju v
preteklem letu

Poročilo o tujih
državljanih, zaposlenih
v
Sloveniji

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Prejemniki republiških in
Zoisovih štipendij po
spolu, izobraževalnem
programu, šoli, socialni
katagoriji vzdrževalca,
višini štipendije in EMŠOju štipendista.

Obseg in struktura
načrtovanih potreb po
delavcih, število
načrtovanih presežnih
delavcev, poročilo o
opravljenem pogodbenem
in nadurnem delu ter
število zaposlenih
invalidov.

Število zaposlenih tujih
državljanov po stopnjah
izobrazbe, dejavnostih,
spolu in državah emigracije
ter matični številki tujca.

Vsebina

Spremljanje stanja na področju
politike štipendiranja.

Spremljanje stanja na
področju zaposlovanja.

Spremljanje stanja na področju
zaposlovanja.

Namen

L

L

K

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Opazovano
šolsko leto.

Preteklo leto,
opazovano leto.

Zavod RS za
zaposlovanje v
začetku
koledarskega
leta za preteklo
šolsko leto.

Delodajalci –
pravne osebe
(anketa LPZAP).
15. 01.

Pretekli kvartal. Delodajalci –
pravne in fizične
osebe, Zavod za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije,
Ministrstvo za
notranje zadeve
na začetku
kvartala za
predhodni
kvartal.

Obdobje ali dan
opazovanja

28. 02.

31.03

20.04.,
20.07.,
20.10.,
20.01.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111

/ 19. 12. 2002 / Stran 13311

322.02

322.03

SURS

SURS

Plače in stroški dela

322

Poročilo podjetij, družb
in drugih organizacij o
plačah in delovnem
času
ZAP/3L

Zaposlene osebe po
velikosti plače
ZAP/PL

Mesečno poročilo o
plačah in zaposlenih
osebah v družbah,
podjetjih in
organizacijah
ZAP/M

Poklici in izobrazba
(nac. potreba)

32991

322.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

PL

3L

Spremljanje stanja na področju
Poleg povprečnih bruto
plač.
plač po strokovni
usposobljenosti in spolu, ki
se del rednega letnega
raziskovanja ZAP/L se
vsake 3 leta z ZAP/3L
spremlja še povprečne
bruto plače po stopnji
šolske izobrazbe in
izkoriščenosti delovnega
časa, ločeno po dejavnosti
in teritoriji.

Raziskava daje vpogled v višino M
in gibanje povprečnih mesečnih
plač v slovenskem gospodarstvu.
Podatki so pomemben vir za
vodenje politike plač in pokojnin,
pri kolektivnih pogajanjih in za
izračunavanje različnih socialnih
prejemkov.

Namen

Spremljanje stanja na področju
plač.

Podatki o številu
zaposlenih oseb po višini
plač, o najmanjši in
največji plači v podjetju
oziroma organizaciji.
Število zaposlenih oseb, ki
so prejele minimalno ali
nižjo od minimalne plače,
kolektivna pogodba katere
podpisnik je podjetje.

Izplačane plače skupaj;
zaostala izplačila in nadure,
izplačila 13. plač. Število
plačanih ur skupaj in
plačanih nadur na katere se
nanašajo izplačila, število
zaposlenih oseb na koncu
predhodnega in
poročevalnega meseca;
število zaposlenih oseb, ki
so prišle in odšle med
poročevalnim mesecem;
število zaposlenih žensk na
koncu poročevalnega
meseca.

Vsebina

Podjetja, družbe
in organizacije in njihove enote
15.04. 15.10.
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto.

Podjetja, družbe
in organizacije
ter njihove enote
Do 20. v mes.
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Za preteklo leto. Podjetja, družbe
in druge
organizacije ter
njihove enote
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto.

Marec,
september.

Predpretekli
mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Nacionalna
potreba.

Nacionalna
potreba.

Podatki za
marec 30.11.2003,
podatki za
september 31.05.2004.

Junij 2004.
Poročilo
podjetij, družb
in drugih
organizacij o
plačah in
delovnem
času
ZAP/3L.

15. v mesecu Nacionalna
oz. prvi
potreba.
delovni dan
od 15. v
mesecu dalje.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Stran
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Zap. št.

322.04

322.05

322.06

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Četrtletno ocenjevanje
stroškov dela.

Merjenje gibanja četrtletnih
stroškov dela (brez stroškov za
izobraževanje in ostalih stroškov
dela) ločeno na plače, prispevke
za socialno varnost in davke.

Bruto plače, nadomestila za Spremljanje stanja na področju
čas dela, premije in
stroškov dela.
brezplačne ugodnosti,
dodatki za nastanitev,
delodajalčevi socialni
prispevki za zaposlene
osebe, delodajalčevi stroški
za poklicno usposabljanje,
delodajalčevi drugi stroški
dela; opravljene delovne
ure; število zaposlenih
oseb, ki so dobile plačo.

Daje vpogled v strukturo plač po
različnih zaposlitvenih in
demografskih karakteristikah
zaposlenih oseb (starost, spol,
poklic, šolska izobrazba,
strokovna usposobljenost) in
karakteristik delodajalcev.

Namen

ČL

L

4L

Periodika
izvajanja

Preteklo
četrtletje.

Preteklo leto

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Ocena
stroškov dela
za vmesna leta
2001 in 2002.

Prva objava
v letu 2003;
90 dni po
koncu
četrtletja.

Junij 2004.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Uporabljeni
Uskladitev z
obstoječi
mednarodnimi
statistični in
standardi.
administrativni
viri na SURS,
Uprava RS za
javna plačila
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto.

Uporabljeni
obstoječi
statistični in
administrativni
viri na SURS,
Uprava RS za
javna plačila,
DURS do 31.01.
za predpreteklo
leto.

- Podjetja in
druge
organizacije ter
njihove enote do
konca maja
2003.
- Zasebna
podjetja z 1 in 2
zaposlenima
osebama in
samostojni
podjetniki ter
njihove enote do
konca maja
2003.
- DURS do
31.01. za
predpreteklo
leto.
- ZPIZ s podatki
o plačah in
plačanih urah.
- AJPES, UJP

Kdo mora dati
podatke in kdaj

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Indeks stroškov dela
ISD/ČL

Stroški dela

Anketa o strukturi plače Podatki o:
lastnostih podjetij oz.
njihovih enota: velikost,
dejavnost, lokacija dela,
lastništvo, trg, število
zaposlenih
demografskih in
zaposlitvenih lastnostih pri
njih zaposlenih oseb: ime
in priimek, EMŠO, spol
starost, poklic, izobrazba,
delovna doba, delovni čas,
vrsta zaposlitve
struktura plač in delovnih
ur zaposlenih oseb za celo
leto in reprezentativni
mesec: bruto plača, plača
za nadure, bonusi, socialni
prispevki in akontacija
dohodnine, število plačanih
ur in nadur, dnevi
odsotnosti, bolniške,
dopusta.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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Zap. št.

322.07

322.08

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

Mesečno poročilo o
izplačilih plač pravnih
oseb javnega prava

Mesečno poročilo o
izplačilih plač pravnih
oseb

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Podatki o izplačilih plač
pravnih oseb javnega prava
po Zakonu o izvajanju
dogovora o politiki plač za
obdobje 2002-2004.

Podatki o izplačilih plač
pravnih oseb po Zakonu o
izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje
2002-2004.

Vsebina

Spremljanje višine in gibanja
izplačil plač vseh pravnih oseb
javnega prava za zaposlene po
individualnih pogodbah (po
regijah, občinah, dejavnostih).

Spremljanje višine in gibanja
izplačil plač vseh pravnih oseb,
za zaposlene po kolektivnih
pogodbah in za zaposlene po
individualnih pogodbah (po
regijah, občinah, dejavnostih).

Namen

M

M

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Pravne osebe
javnega prava
na Obrazcu 1A,
ob izplačilu
plač, in izvajalci
plačilnega
prometa, na
podlagi
podatkov o
bruto izplačilih
plač, ki jih
pridobijo od
poslovnih
subjektov,
katerih račune
vodijo,
tedensko.

Pravne osebe na
Obrazcu 1, ob
izplačilu plač, in
izvajalci
plačilnega
prometa, na
podlagi
podatkov o
bruto izplačilih
plač, ki jih
pridobijo od
poslovnih
subjektov,
katerih račune
vodijo,
tedensko.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 15. v
mesecu za
izplačila plač
za
predpretekli
mesec.

Do 15. v
mesecu za
izplačila plač
za
predpretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

322.09

322.10

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

Mesečno poročilo o
izplačilih plač
samostojnih
podjetnikov

Mesečno poročilo o
izplačilih regresa za
letni dopust pri pravnih
osebah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Podatki o izplačilih plač
samostojnih podjetnikov po
Zakonu o izvajanju
dogovora o politiki plač za
obdobje 2002-2004.
Spremljanje višine in gibanja
izplačil plač vseh samostojnih
podjetnikov (po regijah, občinah,
dejavnostih).

Podatki o izplačilih regresa Spremljanje višine izplačil
za letni dopust pri pravnih regresa za letni dopust vseh
osebah.
pravnih oseb za zaposlene po
kolektivnih pogodbah in za
zaposlene po individualnih
pogodbah (po regijah, občinah,
dejavnostih).

Vsebina

M

M

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Samostojni
podjetniki na
Obrazcu 1, ob
izplačilu plač, in
izvajalci
plačilnega
prometa, na
podlagi
podatkov o
bruto izplačilih
plač, ki jih
pridobijo od
poslovnih
subjektov,
katerih račune
vodijo,
tedensko.

Pravne osebe na
Obrazcu 3, ob
izplačilu regresa
za letni dopust,
in izvajalci
plačilnega
prometa, na
podlagi
podatkov o
bruto izplačilih
regresa za letni
dopust, ki jih
pridobijo od
poslovnih
subjektov,
katerih račune
vodijo,
tedensko.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 15. v
mesecu za
izplačila plač
za
predpretekli
mesec.

Do 15. v
mesecu za
izplačila
regresa za
letni dopust v
preteklem
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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331.02

SURS

Statistično poročilo o
pripravi otrok na
osnovno šolo
ŠOL-MŠ

Statistično poročilo o
predšolski vzgoji v
vrtcih
ŠOL-PŠV

Statistika začetnega
izobraževanja

331

331.01

Izobraževanje in
usposabljanje

33

SURS

Mesečno poročilo o
plačah in zaposlenih
osebah v zasebnih
podjetjih z 1 in 2
zaposlenima osebama
in pri samostojnih
podjetnikih
ZAP-SP/M

322.11

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Organizirana priprava
otrok na osnovno šolo,
število otrok, oddelkov in
zaposlenih po celoletnem
in skrajšanem programu.

Podatki o oddelkih,
otrocih, zaposlenih za
vzgojno in varstvo otrok, o
plačilih staršev, prehrani,
prostorih, dodatnih
programih ki jih izvajajo
vrtci.

Izplačane bruto in neto
plače skupaj; zaostala
izplačila in nadure,
izplačila 13. plač. Število
plačanih ur skupaj in
plačanih nadur na katere se
nanašajo izplačila ter
število zaposlenih oseb, ki
so prejele plačo.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na področju
priprave na osnovno šolo.

Spremljanje stanja na področju
predšolske vzgoje.

L

L

Raziskava daje vpogled v višino M
in gibanje povprečnih mesečnih
plač v zasebnih podjetjih z 1 in 2.
zaposlenima osebama in pri
samostojnih podjetnikih. Podatki
bodo združeni z raziskovanjem
ZAP/M. Združeni podatki bodo
zagotovili kakovostnejši podatek
o višini in gibanju povprečne
plače v Sloveniji. Podatki so
pomemben vir za vodenje politike
plač in pokojnin, pri kolektivnih
pogajanjih in za izračunavanje
različnih socialnih prejemkov.

Namen

Šolsko leto.

30.09. za leto
2001.

Predpretekli
mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Vzgojno
varstveni
zavodi, osnovne
šole.
25.06.

Vzgojno
varstveni
zavodi, osnovne
šole. 16.10.

Zasebna
podjetja z 1 in 2
zaposlenima
osebama in
samostojni
podjetniki ter
njihove enote,
do 20. v mesecu.
DURS do
31.01.za
predpreteklo
leto. Uprava RS
za javna plačila.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

V celoti.

V celoti.

15. v mesecu Nacionalna
oz. prvi
potreba.
delovni dan
od 15. v
mesecu dalje.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Stran
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Zap. št.

331.03

331.04

331.05

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Statistično poročilo
srednjih šol
ŠOL-S - poročilo za
mladino

Statistično poročilo
osnovnih šol
ŠOL-O-ODR - poročilo
za odrasle

Statistično poročilo
osnovnih šol
ŠOL-O - poročilo za
mladino

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Podatki o vrsti šol,
Spremljanje stanja na področju
oddelkihdijakih po spolu,
srednješolskega izobraževanja.
vzgojno- izobraževalnih
programih letnikih in
uspešnosti, letih starosti,
občini stalnega
prebivališča, šolski
prehrani in učenju tujih
jezikov, zaključku
izobraževanja,o dijakih s
posebnimi potrebami, o
pedagoškem osebju po
spolu, delovnem času, urah
poučevanja, starostnih
razredih, izobrazbi ter o
drugih zaposlenih
delavcih.

Podatki o vrsti
Spremljanje stanja na področju
organizacije, ki izvaja
osnovnošolskega izobraževanja.
osnovnošolsko
izobraževanje odraslih, o
oddelkih, udeležencih, po
spolu, starosti, razredih,
uspešnosti, o učenju tujih
jezikov, o zaključku
izobraževanja, o
pedagoškem osebju za
odrasle po spolu, delovnem
času, urah poučevanja
odraslih ter izobrazbi.

Podatki o vrsti šol,
Spremljanje stanja na področju
oddelkih, učencih po spolu osnovnošolskega izobraževanja.
starosti, razredu, uspešnosti
izobraževanja, o učenju
tujih jezikov, o učencih s
posebnimi potrebami, o
drugih aktivnostih, šolski
prehrani, o učiteljih in
drugem pedagoškem
osebju, po spolu, delovnem
času, urah poučevanja,
starostnih razredih,
izobrazbi. Podatki so za
program 8-letne in 9-letne
osnovne šole.

Vsebina

L

L

L

Periodika
izvajanja

Podatke z
začetka šolskega
leta pridobimo
preko MŠZS,
01.12. za tekoče
šolsko leto.

Srednje šole za
mladino. Konec
šol. leta, začetek
šol.leta,10.10.

Ljudske
univerze, ki
izvajajo
osnovnošolsko
izobraževanje
odraslih.

Osnovne šole.
Konec šol.leta,
začetek šol.leta.,
29.09.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Podatke z
začetka
šolskega leta
pridobimo
preko MŠZS.

Konec šolskega
leta, 31.08.
začetek
šolskega leta,
15.09.

Konec šolskega
leta 30.10. za
preteklo šolsko
leto.

Konec šolskega
leta, 31.08.
začetek
šolskega leta,
15.09..

Obdobje ali dan
opazovanja
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Zap. št.

331.06

331.07

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

Vpisni list za študente
ŠOL-ŠTUD

Statistično poročilo
srednjih šol
ŠOL-S-ODR poročila
za odrasle

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Osebni podatki študenta
Spremljanje stanja na področju
terciarnega izobraževanja.
(EMŠO);
podatki o stalnem in začasnem
bivališču, podatki o vpisu
(visokošolski zavod, študijski
program, smer, izbirna skupina,
študijsko leto, vrsta študija,
letnik študija, način študija,
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
končani višji izobrazbi oz.
končani visokošolski strokovni
ali univerzitetni izobrazbi;
podatki o prehrani in bivanju
med študijem; zaposlitvi
študenta; šolnini.

Podatki o vrsti organizacij, Spremljanje stanja na področju
ki izvajajo srednješolsko
srednješolskega izobraževanja.
izobraževanje odraslih, o
oddelkih in udeležencih po
spolu, izobraževalnih
programih, uspešnosti,
vključenosti in uspešnosti
brezposelnih v
izobraževanje, zaključku
izobraževanja, starostnih
razredih, učenju tujih
jezikov, občini stalnega
prebivališča, o pedagoškem
osebju za odrasle po spolu,
delovnem času, urah
poučevanja, starostnih
razredih, izobrazbi ter o
drugih za odrasle
zaposlenih delavcih.

Vsebina

L

L

Periodika
izvajanja

Študijsko leto.

Konec šolskega
leta, 30.10 za
preteklo šolsko
leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Študenti višješolskega,
visokošolskega,
specialističnega,
magistrskega,
doktorskega
študija ob vpisu.
Višje strokovne
šole, visoke
strokovne šole,
fakultete,
umetniške
akademije,
univerze.
30.11.

Srednje šole in
druge
organizacije, ki
izvajajo
srednješolsko
izobraževanje
odraslih za
pridobitev javno
veljavne stopnje
izobrazbe.
30.11.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

331.08

331.09

331.10

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Spremljanje stanja na področju
terciarnega izobraževanja.

Namen

diplomiranja; ime šole,
študijski program; strokovni
naziv; na kateri šoli je končal
visokošolski študij (šola,
študijski program ter leto
diplomiranja); leto vpisa na
magistrski oz. specialistični
študij; področje znanosti, iz
katerega je opravljeno
magistrsko oz. specialistično
delo; naslov magistrskega oz.
specialističnega dela; leto
odobritve teme; način študija;
nosilec stroškov
podiplomskega študija;
zaposlitev; število objavljenih
del v zadnjih petih letih;
študijsko bivanje v tujini v
zadnjih petih letih.

Spremljanje stanja na področju
terciarnega izobraževanja.

Osebni podatki o
Spremljanje stanja na področju
diplomantu (EMŠO);
terciarnega izobraževanja.
stalno prebivališče, datum
diplomiranja; ime
šole;študijski program,
vrsta študija, prejšnja
šolska izobrazba; način
študija; leto prvega vpisa
na to šolo; leto prvega
vpisa na katerokoli višjo ali
visoko šolo; podatki o
zaposlitvi (poklic in
zaposlitveni status);
družinske razmere v času
študija; nameravana
zaposlitev po diplomi.

Študenti po šolah, letnikih
in načinu študija.

Vsebina

Osebni podatki o magistru oz.
Statistično poročilo o
magistrih in specialistih specialistu (EMŠO); stalno
prebivališče, datum
ŠOL-MAG

Statistično poročilo o
diplomantih
univerzitetnih,
visokošolskih
strokovnih in
višješolskih programov
ŠOL-DIPL

Statistično poročilo o
vpisu študentov
ŠOL-ŠTUD-PP

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

L

L

L

Periodika
izvajanja

Višje strokovne
šole, visoke
strokovne šole,
fakultete in
umetniške
akademije.
Začetek
študijskega leta.
15.10.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Koledarsko leto. Študenti
magistr- skega,
specialističnega študija
ob diplomi.
Visoke
strokovne šole,
fakultete,
umetniške
akademije,
Ministrstvo za
zdravstvo,
Zdravniška
zbornica,
inštituti.
06.01.

Koledarsko leto. Študenti
višješol- skega
in visokošolskega študija
ob diplomi.
Višje strokovne
šole, visoke
strokovne šole,
fakultete,
umetniške
akademije
do 05.v mesecu,
univerze,
06.01..

Študijsko leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111

/ 19. 12. 2002 / Stran 13319

Zap. št.

331.11

331.12

331.13

331.14

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

Zavodi, varovanci po
starosti in spolu, družinske
razmere, po vrsti šole, ki jo
obiskujejo, zaposleni.

Zavodi, varovanci po
starosti in spolu, po vrsti
šole, ki jo obiskujejo,
družinske razmere,
zaposleni.

Spremljanje stanja na področju
vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov z motnjami v
razvoju.

Spremljanje stanja na področju
vzgoje in izobraževanja
vedenjsko in osebnostno motenih
otrok in mladostnikov.

Spremljanje stanja na področju
terciarnega izobraževanja.

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

31.12.

31.12.

31.12.

Zavodi in
oddelki pri osn.
šolah za
usposabljanje
otrok in
mladostnikov s
posebnimi
potrebami;
MŠZŠ.

Zavodi za
usposabljanje
otrok in
mladostnikov z
motnjami
vedenja in
osebnosti.

Višjestrokovne
šole, visoke
strokovne šole,
fakultete,
umetniške
akademije.
15. 01.

Koledarsko leto. Doktorji
znanosti ob
diplomi
Fakultete,
umetniške
akademije,
univerze,
inštituti.
06.01.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13320 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Statistično poročilo
zavodov za vzgojo
izobraževanje in
usposabljanje otrok in
mladostnikov s
posebnimi potrebami in
oddelkov za vzgojo in
izobraževanje (DU) pri
osnovnih šolah
ŠOL-ZU

Statistično poročilo
zavodov za
usposabljanje
vedenjsko in
osebnostno motenih
otrok in mladostnikov
ŠOL-MVO

Namen

osebni podatki o doktorju
Spremljanje stanja na področju
znanosti (EMŠO); stalno
terciarnega izobraževanja.
prebivališče, datum
doktoriranja; ime šole;
študijski program; na kateri
šoli je končan visokošolski
študij (šola, študijski
program leto diplomiranja)
magisterija oz.
specializacije; področje
znanosti magistrskega oz.
specialističnega dela;
področje znanosti, iz katere
je doktoriral; naslov
doktorske disertacije; leto
odobritve teme; zaposlitev;
število objavljenih del v
zadnjih petih letih;
študijsko bivanje v tujini v
zadnjih petih letih.

Vsebina

Statistično poročilo o
Zaposleni po nazivu,
visokošolskih učiteljih izobrazbi, spolu delovnem
in znanstvenih delavcih času in starosti.
in sodelavcih ter o
predavateljih višjih šol
in strokovnih delavcih v
višjem strokovnem
izobraževanju
ŠOL-KP

Statistično poročilo o
doktorjih znanosti
ŠOL-DR

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

332

332.01

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

331.17

SURS

Statistično poročilo
izvajalcev nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
ŠOL-NAD

Statistično poročilo
domov za učence,
dijake in študente
ŠOL-ŠD

Namen

Podatki o izvajalcu
nadaljnjega izobraževanja
po statusu; o
izobraževalnih programih
po področjih, udeležencih
po spolu in starosti; o
opremljenosti, prostorih,
zaposlenih, dohodkih in
izdatkih izvajalcev
nadaljnjega izobraževanja.
Spremljanje stanja na področju
nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja.

Podatki o štipenditorju:
Spremljanje stanja na področju
ime podjetja, zavoda,
dejavnosti povezanih z
dejavnost, občina Podatki o izobraževanjem.
štipendistu: ime in priimek,
EMŠO, spol, občina
stalnega prebivališča
štipendista, občina v kateri
je šola, vrsta štipendije,
šola-smer stopnja,letnik
šolanja; letnik šolanja, v
katerem je postal
štipendist, višina štipendije
v SIT, status vzdrževalca
štipendista, bivanje
štipendista v času šolanja.

Popis dijaških in
Spremljanje stanja na področju
študentskih domov, dijaki dejavnosti povezanih z
in študentje po vrstah šole, izobraževanjem.
ki jo obiskujejo, spolu, po
deležu oskrbnine, po občini
stalnega bivališča,
zaposleno osebje, podatki o
prostoru.

Podatki o vrsti in
Spremljanje stanja na področju
organizaciji šol, učencih,
glasbenega izobraževanja.
inštrumentih, uspešnosti
učencev, nastopih in drugih
glasbenih dejavnostih ter o
učiteljih.

Vsebina

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Šolsko leto.

31.12.

31.03.

Konec šolskega
leta, 31. 08.
začetek
šolskega leta.
20. 09.

Obdobje ali dan
opazovanja

Ljudske
univerze, druge
specializirane
organizacije za
izobraževanje
odraslih, enote
pri šolah in
podjetjih itd..
02.10.

Podjetja in
druge
organizacije,
Zavod RS za
zaposlovanje,
drugi zavodi in
skladi, ki imajo
štipendiste.
18.01.

Dijaški in
študentski
domovi.
15.04.

Glasbene šole.
Konec šolskega
leta, začetek
šolskega leta.
02.10.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

Poročilo o štipendiranju
vajencev, dijakov in
študentov, , vprašalnik
o štipendistu
ŠOL.ŠTIP

331.16

SURS

Statistično poročilo
glasbenih šol
ŠOL-GL

331.15

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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341.02

341.03

341.04

341.05

341.06

341.07

341.08

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Statistika kulture

341

Letno poročilo
kinematografov KINO

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Namen

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Oprema kinematografov,
Spremljanje stanja na področju
predvajani filmi, predstave, kulture.
obiskovalci, zaposleni,
prihodki, odhodki.

Uvoženi in distribuirani
filmi in videofilmi po
državi porekla, vrsti,
številu komercialnih kopij,
finančna sredstva.

Proizvedeni in izvoženi
filmi in videofilmi po
tehničnih značilnostih in
vrsti, finančna sredstva.

Status RTV organizacij,
radijski in TV-program po
zvrsti, zaposleni, finančna
sredstva;
RTV-naročniki.

Orkestri po vrsti, koncerti,
obiskovalci, gostovanja,
zaposleni.

Gledališča in skupine ter
drugi producenti, izvedena
dela, predstave,
obiskovalci, gostovanja,
zaposleni.

Serijske publikacije po
Spremljanje stanja na področju
pogostosti izhajanja, jeziku kulture.
teksta, UDK, vrsti,
založniku, naklada.

Knjige in brošure po
avtorju, jeziku originala,
UDK, zvrsti, založniku,
naklada.

Vsebina

L

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekla
gledališka
sezona.

Pretekla
gledališka
sezona.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Kinematografi.
17.04.2003

Distributerji
filmov in
videofilmov.
14.04.2003

Producenti
filmov in
videofilmov.
14.04.2003

RTV
organizacije in
RTV Slovenija.
22.04.2003

Poklicni
orkestri.
22.09.2003

Gledališča,
skupine,
producenti.
02.10.2003

NUK
15.04.2003

NUK
15.04.2003

Kdo mora dati
podatke in kdaj

01.07.2003

05.06.2003

01.07. 2003

04.08. 2003

23.12.2003

24.02.2004

01.07. 2003

01.07.2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13322 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Letno poročilo o uvozu
in distribuciji filmov
FILM-D

Letno poročilo o
proizvodnji in izvozu
filmov
FILM-P

Letno poročilo RTV
organizacij
KU-RTV

Letno poročilo
filharmonije in
poklicnih orkestrov
KU-FO

Letno poročilo o
gledališki dejavnosti
KU-GL

Letno poročilo za
serijske publikacije
ZAL-SP

Letno poročilo za
knjige in brošure
ZAL-KB

Kultura

34

341.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

341.09

341.10

341.11

341.12

341.13

341.14

341.15

341.16

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Letni vprašalnik za
področje statistike
avdiovizualnih storitev
AUVIS

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Namen

Avdiovizualne storitve.

Razstave po vrstah,
gostovanja, obiskovalci,
zaposleni.

Sekcije po vrstah, člani,
prireditve, obiskovalci,
gostovanja, prihodki,
odhodki.

Arhivsko gradivo po
vrstah, prirast, izposoja,
uporabniki, razstave,
zaposleni.

Muzeji in muzejske zbirke
po vrstah, predmeti po
vrstah, razstave,
gostovanja, obiskovalaci,
zaposleni, prihodki,
odhodki.

Površina živalskega vrta in
akvarija, živali po vrstah,
obiskovalci, zaposleni,
finančna sredstva.

Poročanje Eurostatu.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja na področju
kulture.

Spremljanje stanja živalskega
vrta in akvarijev.

Kulturni domovi po vrstah, Spremljanje stanja na področju
kongresna, izobraževalna
kulture.
in kulturna dejavnost,
zaposleni.

Oprema knjižnice,
obdelano knjižnično
gradivo, prirast, izposoja,
uporabniki, obisk,
zaposleni, prihodki,
odhodki.

Vsebina

L

L

5L

3L

3L

3L

L

3L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekla
gledališka
sezona.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekla
gledališka
sezona.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Tabeliranje,
publiciranje.

SURS

Galerije,
razstavišča.
27.01.2003

24.06.2003

10.03.2003

15.05.2003

30.01.2003

30.06.2003

17.03.2004

01.09.2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Kulturna
Obdelava,
društva, obrazci tabeliranje,
so zbrani.
publiciranje.

Arhivi.
27.01.2003

Muzeji in
muzejske
zbirke,
obrazci so
zbrani.

Živalski vrt in
akvariji.
10.04.2003

Kulturni
domovi, zavodi
za kulturo in
drugi
organizatorji
kulture.
16.10.2003

Šolske
knjižnice.
31.03.2003

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priporočila.
Eurostata.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Ni EU predpisa.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Letno poročilo o
razstavni dejavnosti
galerij - razstavišč
KU-GR

Poročilo kulturnih
društev - vsako peto
leto od leta 2001
KU-KUD

Poročilo arhivov-vsako
tretje leto od leta 2000
KU-ARH

Poročilo muzejev in
muzejskih
zbirk - vsako tretje leto
od leta 2001
KU-MZ

Poročilo živalskih vrtov
in akvarijev – vsako
tretje leto od leta 2000
KU-ZV

Letno poročilo
kulturnih domov KUDK

Poročilo knjižnic:
- poročilo šol. knjižnicvsako tretje leto od leta
2000 – KU-BIB
- ostalih knjižnic vsako
leto

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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351.02

351.03

351.04

351.05

351.06

351.07

351.08

351.09

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

Javno zdravstvo

351

Vsebina

Prijavljene nalezljive
bolezni, umrli zaradi
nalezljivih bolezni.
Premljanje stanja na področju
statistike zdravstvenega varstva
žensk.

Spremljanje stanja na področju
statistike nalezljivih bolezni.

Spremljanje stanja na področju
statistike vzrokov smrti.

Namen

Število obiskov v
ambulantni specialistični
dejavnosti.

Spremljanje stanja na področju
statistike ambulantno
specialistične dejavnosti.

Statistika bolnišnične
dejavnosti

Število hospitalizacij zaradi Spremljanje stanja na področju
bolezni, število
statistike bolnišnične dejavnosti.
hospitalizacij po starostnih
skupinah.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13324 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Statistika zdravstvenega Število primerov in dnevov Spremljanje stanja na področju
varstva delavcev
bolniškega staleža, indeks statistike zdravstvenega varstva
bolniškega staleža, število delavcev.
poškodb pri delu, število
preventivnih obiskov,
drugih aktivnosti v
medicini dela, prometa in
športa.

Statistika ambulantno
specialistične
dejavnosti

Statistika zdravstvenega Število kurativnih obiskov, Spremljanje stanja na področju
varstva odraslih
število preventivnih
statistike zdravstvenega varstva
obiskov, število napotitev k odraslih.
specialistu.

Statistika zdravstvenega Število kurativnih obiskov, Spremljanje stanja na področju
varstva šolskih otrok
število preventivnih
statistike zdravstvenega varstva
obiskov.
šolskih otrok.

Statistika zdravstvenega Število kurativnih obiskov, Spremljanje stanja na področju
varstva predšolskih
število preventivnih
statistike zdravstvenega varstva
otrok
obiskov.
predšolskih otrok.

Statistika zdravstvenega Število obiskov, število
varstva žensk
dovoljenih splavov, število
zahtevkov za prekinitev
nosečnosti, število
uporabnic hormonske
kontracepcije, število
fetalnih smrti.

Statistika nalezljivih
bolezni

Statistika vzrokov smrti Starost, spol, regija, vzrok
smrti.

Zdravstvo, varnost in
varstvo potrošnikov

35

351.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

351.10

351.11

351.12

351.13

351.14

351.15

Poobl.
izvajalec

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

Namen

Spremljanje stanja na področju
statistike izvajalcev zdravstvene
dejavnosti.

Spremljanje stanja na področju
statistike preskrbe prebivalstva s
pitno vodo.

Število odvzetih vzorcev za Spremljanje stanja na področju
mikrobiološke in kemijske statistike ustreznosti živil.
preiskave, število ustreznih
vzorcev glede parametrov
zdravstvene ustreznosti.

Število objektov za
preskrbo s pitno vodo, tip
objekta, upravljalec
objekta, vrsta in kakovost
surove vode, podatki o
kloriranju in
kondicioniranju.

Število odvzetih vzorcev za Spremljanje stanja na področju
mikrobiološke in fizikalno statistike kakovosti pitne vode.
kemijske preiskave, število
neustreznih vzorcev v
sklopu rednih in občasnih
preiskav, število
oskrbovanih prebivalcev s
pitno vodo, število
ogroženih prebivalcev
zaradi preskrbe z
neustrezno pitno vodo.

Delež cepljenih v Sloveniji, Spremljanje stanja na področju
DTP3, Polio3, OMR, Hib3. statistike cepljenja.

Javni zdravstveni zavodi
po strokah, javne
bolnišnice po oddelkih in
obstoječe postelje, število
zasebnih izvajalcev
zdravstvene dejavnosti, vsi
zaposleni po izobrazbi,
zdravniki in zobozdravniki
specialisti in specializanti
po vrsti specializacije.

Število izdanih receptov po Spremljanje stanja na področju
skupina ATC klasifikacije, statistike lekarniške dejavnosti.
število izdanih receptov po
starostnih skupinah.

Vsebina

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Inštitut za
varovanje
zdravja RS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Statistika ustreznosti
živil

Statistika preskrbe
prebivalstva s pitno
vodo

Statistika
mikrobiološko in
fizikalno kemijske
kakovosti pitne vode

Statistika cepljenja

Statistika izvajalcev
zdravstvene dejavnosti

Statistika lekarniške
dejavnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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351.19

352

SURS

352.01

Zdravstvo in varnost
pri delu

351.18

ZZZS

Statistika začasne
odsotnosti z dela zaradi
bolezni, poškodb, nege,
spremstva in drugih
vzrokov

Zbirno polletno in letno
poročilo o prihodkih in
odhodkih ZZZS glede
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

Polletno in letno
poročilo o zavarovancih
prostovoljnega
zdravstvenega
zavarovanja za razliko
do polne vrednosti
zdravstvene storitve

Namen

Spremljanje gibanja zavarovanih
oseb.

Oznaka uporabnika,
starost, spol, invalidnost,
registrska številka
zavezanca, gospodarska
dejavnost, razlog
odsotnosti, diagnoza,
dolžina trajanja odsotnosti.

Stanje vplačil premij za
prostovoljno zdravstveno
zavarovanje za razliko do
polne vrednosti
zdravstvenih storitev - in
odhodki za ta namen.

Spremljanje in analiziranje
vzrokov začasne odsotnosti z
dela. Predlaganje ukrepov.

Spremljanje stanja sredstev vplačil premij in proračuna
storitev.

Prihodki, odhodki po
Spremljanje prihodkov in
vrstah (zdravstvene
odhodkov Zavoda.
storitve, zdravila,
ortopedski in drugi tehnični
pripomočki, denarne
pravice zavarovanih oseb
itd.).

Stanje in število
zavarovancev
prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja
za razliko do polne
vrednosti zdravstvenih
storitev.

Stanje in povprečno število Spremljanje stanja zavarovanih
zavarovanih oseb
oseb obveznega zdravstvenega
obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
zavarovanja po skupinah
zavarovalnih podlag
(delavci; osebe, ki v RS
samostojno opravljajo
gospodarsko ali drugo
dejavnost kot edini ali
glavni poklic; kmetje,
upokojenci, upravičenci iz
proračuna, družinski člani,
ostali).

Vsebina

PL, L

L

PL, L

PL, L

PL, L

Periodika
izvajanja

30.06.,
31.12

31.12.

30.06.,
31.12.

30.06.,
31.12.

30.06.,
31.12

Obdobje ali dan
opazovanja

ZZ, ZZV do 14.
v mesecu za
pretekli mesec.

Zavarovalne
organizacije.

ZZZS

Zavarovalne
organizacije.

ZZZS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

31.03.,
15.05.

31.03.

31.08.,
31.03.

25.08.,
31.03.

25.08.
31.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13326 / Št. 111 / 19. 12. 2002

IVZ

Letno poročilo prostovoljno
zdravstveno
zavarovanje za razliko
do polne vrednosti
storitev

351.17

SURS

Polletno in letno
poročilo o zavarovanih
osebah obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

351.16

ZZZS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Polletno in letno
poročilo o začasnih
zadržanostih od dela,
glede katerih je
izplačevalec
nadomestila ZZZS

352.03

ZZZS

Varstvo potrošnikov

Življenjska raven

Poraba v
gospodinjstvih

353

36

361

Statistika poklicnih
bolezni, suma o
poklicnih boleznih in
bolezni v zvezi z delom

352.02

IVZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Primneri in dnevi začasne
zadržanosti od dela po
posameznih vzrokih
(bolezen, poškodba, nega,
spremstvo, izolacija,
drugo).
Spremljanje začasne zadržanosti
od dela zaradi zdravstvenih
razlogov, ki bremenijo sredstva
ZZZS.

Podatki o delavcu,
Spremljanje poklicnih bolezni in
podjetju, gospodarski
suma na poklicno bolezen.
dejavnosti, prijavljenih
poklicnih boleznih, sumih
na poklicne bolezni,
vzroku, delovnem mestu in
posledicah za zdravje
delavca.

Vsebina

PL, L

L

Periodika
izvajanja

30. 06.,
31.12.

31.12

Obdobje ali dan
opazovanja

ZZZS

Vsi javni
zdravstveni
zavodi ter druge
pravne in fizične
osebe, katerih
zdravstvena
dejavnost
obsega medicino
dela, sprotno;
Poklicne
bolezni;
zdravniki, ki
poklicno
bolezen
verificirajo.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

25.08.,
31.03.

31.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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Prag revščine
RAVEN-PRAG

363

363.01

Poraba časa

Dohodek, revščina in
socialna izključenost

362

Analiza revščine v
Sloveniji s pomočjo
določitve različnih pragov
revščine glede na različne
teoretične pristope, pri
čemer mora biti poudarek
na statističnem
objektivnem merjenju in ne
na določanju absolutnega
praga revščine.
Vljučitev izbranih
strukturnih kazalcev
socialne vključenosti.

Osnovni podatki o članih
gospodinjstva (, ime in
priimek, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, zakonski
stan, šolska izobrazba,
poklic, dejavnost, delovna
aktivnost).
Višina razpoložljivih
sredstev po virih (denarna
sredstva ter vrednost lastne
proizvodnje, porabljene v
gospodinjstvu - vrednost
naturalne porabe). Višina
porabljenih sredstev po
namenu porabe oziroma
potrošni in drugi izdatki
gospodinjstev. Količine
porabljenih izdelkov
osebne porabe (kupljene
količine in količine iz
lastne proizvodnje). Vrsta
in opremljenost stanovanja,
druga stanovanja
gospodinjstev.
Preskrbljenost s trajnejšimi
potrošnimi dobrinami,
finančni položaj
gospodinjstva.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Namen analize je določiti prag
revščine in delež gospodinjstev,
ki živi pod tako izračunanim
pragom ter ugotoviti, katere
kategorije gospodinjstev so v
relativno slabšem položaju glede
na vsa gospodinjstva in tako tudi
bolj ranljiva glede revščine.
Subjektivno mnenje in nekateri
drugi nedenarni kazalniki
revščine.

L

Izračun ravni in strukture
K
porabljenih sredstev
gospodinjstev potrebne za izračun
osebne porabe prebivalstva,
ponderjev za računanje indeksa
cen življenjskih potrebščin in
drugih pokazateljev življenjske
ravni. Distribucija dohodka
gospodinjstev, analiza revščine.

Namen

Leto (19972002).

Zadnjih 12
mesecev.

Obdobje ali dan
opazovanja

Slučajno izbrana
gospodinjstva,
administrativni
viri (DURS,
Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve,
centri za
socialno delo,
ZPIZ).

Slučajno izbrana
gospodinjstva.
DURS,
MDDSZ, ZPIZ.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.02.2003

30.05. 2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13328 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

Anketa o porabi v
gospodinjstvih
APG

361.01

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

371

371.01

Socialna varnost

Statistika prihodkov
in odhodkov
programov socialne
varnosti: celotni
sistem

37

Evropski sistem
statistike socialne
varnosti - osnovni
sistem

Podatki o izdatkih in virih
financiranja programov
socialne varnosti, prikazani
v skladu z metodologijo
ESSPROS (European
System of Integrated Social
protection Statistics).

Harmonizirana evropska
anketa potrošnikov, na
podlagi katere se zbirajo
kvalitativni podatki o
mišljenju (vrednotenju)
potrošnika o njegovi in
nacionalni ekonomski
situaciji, finančnem
položaju, gibanju cen in
brezposelnosti, varčevanju,
večjih nakupih in prenovah
stanovanja.

L

Periodika
izvajanja

Podroben prikaz izdatkov
namenjenih socialni varnosti v
Sloveniji in virov financiranja leteh.

L

Anketni podatki so eden od
M
pomembnih virov za kratkoročne
ekonomske kazalnike.
Iz ankete se izračunavajo kazalec
zaupanja potrošnikov, kazalec
gospodarske klime in ravnotežja
za posamezne sklope vprašanj.
Podatki so osnova za ugotavljanje
tendenc s strani potrošnikov na
različnih področjih, ki jih
zajemajo vprašanja v anketi.
Služijo tudi kot osnova za
primerjavo kvalitativnih in
kvantitativnih kazalcev.

Ugotavljanje porazdelitve
dohodka med gospodinjstva,
glavnih virov dohodka, analize
revščine in druge socialno
ekonomske analize.

Namen

Slučajno izbrana
gospodinjstva,
od 1. do 10. v
mesecu.

Slučajno izbrana
gospodinjstva,
administrativni
viri (DURS,
Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve,
centri za
socialno delo,
ZPIZ, Inštitut za
socialno
varstvo).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Za preteklo leto. ZPIZ, MDDSZ,
ZRSZ, ZZZS in
drugi izvajalci
programov
socialne varnosti
do 30.06.2003.

Tekoči mesec.

Leto (19972002).

Obdobje ali dan
opazovanja

30. 11.

19. v
mesecu.

30.06. 2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

Anketa o mnenju
potrošnikov
AMP

363.03

SURS

Vsebina

Dohodek gospodinjstev Osnovni podatki o članih
RAVEN-DOH
gospodinjstva (ime in
priimek, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, šolska
izobrazba, zakonski stan,
poklic, dejavnost, delovna
aktivnost), prejemki članov
gospodinjstva iz različnih
virov (obdavčljivi viri iz
dohodnine, socialni
prejemki).

363.02

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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37991.03 Pomoč ob rojstvu
otroka
SOC-OPR

37991.04 Otroški dodatek
SOC-OD

37991.05 Dodatek za veliko
družino
SOC-VDR

37991.06 Dodatek za nego otroka Število otrok, izplačana
SOC-NEGA
sredstva, višina dodatka.

37991.07 Delno plačilo za
izgubljeni dohodek
SOC-IZD

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Spremljanja stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanja stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanja stanja na področju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na področju
starševskega varstva.

Namen

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve.
28.02.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve.
28.02.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28.2.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28.2.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28.2.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28.2.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28.02.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

15.04.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13330 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Število upravičencev, spol,
status upravičencev,
izplačana sredstva.

Število upravičencev, spol,
status upravičencev,
izplačana sredstva.

Število upravičencev in
otrok, status upravičencev
in otrok.

Število upravičencev,
oblike pomoči (denar,
paket).

Število upravičencev, spol,
status upravičencev,
izplačana sredstva.

37991.02 Starševski dodatek
SOC-SD

Število upravičencev, spol,
status, podaljšanje
porodniškega dopusta,
način koriščenja.

SURS

Statistika družinskih
prejemkov in varstva
materinstva(nacionaln
a potreba)

37991

Vsebina

37991.01 Denarna nadomestila za
čas starševskega
dopusta:
Porodniški dopust,
Očetovski dopust,
Dopust za nego in
varstvo otroka,
Posvojiteljski dopust
SOC-POR

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

37992.02 Statistično poročilo
socialnovarstvenih
zavodov za varstvo in
usposabljanje otrok in
mladostnikov z
motnjami v razvoju
SOC-ZU

37992.03 Zavodi za poklicno
rehabilitacijo invalidov
in podjetja za
zaposlovanje invalidov
SOC-IN

37992.04 Domovi za starejše
SOC-DOM

37992.05 Posebni
socialnovarstveni
zavodi
SOC-POS

37992.06 Varstveno delovni
centri oziroma enote
varstveno delovnih
centrov v sestavi
drugih zavodov
SOC-VDC

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Statistika socialnega
varstva (nacionalna
potreba)

37992

37992.01 Uporabniki
socialnovarstvenih
storitev in denarnih
dajatev centrov za
socialno delo
SOC-CSD

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Spremljanje stanja na področju
socialnega varstva.

Namen

Varovanci po starosti,
stopnji prizadetosti,
tretmanu in pomembnih
znakih, zaposlene osebe.

Spremljanje posebne kategorije
odraslih oseb z motnjami v
razvoju, vključenih v institucionalno varstvo.

Spremljanje stanja na podroèju
varstva posebnih kategorij
oskrbovancev.

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delovnovarstve
ni centri in
enote.
20.01.

Posebni
socialnovarstven
i zavodi.
20.01

Domovi za
starejše.

Zavodi za
poklicno
rehabilitacijo in
podjetja za
zaposlovanje
invalidov.
20.01.

Zavodi za
usposabljanje
otrok in
mladostnikov z
motnjo v
razvoju.
31.01.

Centri za
socialno delo in
drugi izvajalci
socialnega
varstva.
30.01.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.04.

15.04.

15.04.

22.03.

28.03.

30.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Varovanci po starosti,
zdravstvenem stanju,
tretmanu in pomembnih
znakih, zaposlene osebe.

Vrste domov, varovanci po Spremlanje stanja na področju
starosti, zdravstvenem
socialnega varstva.
stanju, razlogih, zaradi
katerih so bili sprejeti v
zavod, vzdrževanju in
drugih ustreznih znakih,
zaposlene osebe.

Oskrbovanci po
Spremljanje stanja na področju
invalidnosti in pravnem
rehabilitacije in zaposlovanja
razmerju, proizvodnih
invalidov.
programih in storitvah,
plačilu rehabilitacije in
bivanju, zaposlenosti po
usposobitvi, invalidi in
zaposleni po izobrazbi in
po drugih ustreznih znakih.

Otroci in mladostniki po
Spremljanje stanja na področju
vrsti prizadetosti, starosti in socialnega varstva otrok in
spolu, družinskih razmerah, mladostnikov.
zaposleno osebje.

Otroci, mladostniki I
odrasli uporabniki storitev
in dajatev preko centrov za
socialno delo.

Vsebina
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37993.02 Polletno poročilo o
uživalcih pravic iz
pokojninskega in
invalidskega zava
rovanja
(ZA-3)

37993.03 Letno poročilo o
usklajevanju po kojnin
z gibanjem nominalnih
plač
(ZA-4)

37993.04 Poročilo o uživalcih
pravic iz
pokojninskega in
invalidskega zavaro
vanja
(ZA-5)
vsako tretje leto od
1993 dalje

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

Pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

37993

37993.01 Poročilo o
zavarovancih
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja (ZA-1,
ZA-1a, ZA-2)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

ZPIZ

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Spremljan je usklajevanja
pokojnin.

Spremljanje gibanja uživalcev.

Uživalci starostne in
Analiza stanja po obdobju
invalidske pokojnine po
upokojitve in drugih obeležjih.
spolu, starosti, letu
uveljavitve pravice do
pokojnine, dopolnjeni
pokojninski dobi, višini
pokojnine (po intervalih);
uživalci družinske
pokojnine po vrstah
uživalcev (vdov-a –ec,
otroci, drugi družinski
člani), vrstah nosilcev
pravice (po zavarovancu ali
po upokojencu), višini
pokojnine (po intervalih);
upravičenci do invalidnin
po vrstah (samostojna,
skupaj s pokojnino),
vzroku in stopnji telesne
okvare;
upravičenci do dodatka za
pomoč in postrežbo po
vrstah (samostojni, skupaj s
pokojnino), višini (ekstra,
višji, nižji).

Uživalci pokojnin po
vrstah pokojnin, spolu,
pokojninski dobi in višini
pokojnine.

Stanje in gibanje uživalcev
pravic iz naslova
zavarovanja po vrstah
pravic in skupno število
izplačil.

Stanje zavarovancev po
Spremljanje gibanja.
spolu, starosti, vrsti
zavarovanja, dejavnostih in
vrsti zavezanca.

Vsebina

3L

L

PL

L

Periodika
izvajanja

ZPIZ

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Stanje po
preteku 3 let
(konec leta
2002).

Preteklo leto.

ZPIZ

ZPIZ

Preteklo polletje ZPIZ
oz. leto

Do 30. .04.
tekočega leta.

Obdobje ali dan
opazovanja

31.03.2003

30.06.

10.02.
10.08.

01.08.
tekočega
leta.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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37993.05 Letno poročilo o
uživalcih pokojnin, ki
so pravico do pokojnine
prvič uveljavili
(ZA-6)

37993.06 Letno poročilo o
uživalcih
pokojnin, ki jim je
prenehala pravica do
pokojnine
(ZA-7)

37993.07 Letno poročilo o
delovnih invalidih
(ZA-8)

37993.08 Letno poročilo o
vloženih zahtevkih za
uveljavljanje pravic
zavarovancev
(ZA-9)

37993.09 Izkaz prihodkov in
odhodkov Zavoda za
pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Slovenije
(ZA-lO)

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Prihodki in odhodki po
enotni klasifikaciji
prihodkov in odhodkov.

Spremljanje prihodkov in
ododhodkov zavoda.

L

Spremlajnje reševanja zahtevkov. L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

Kdo mora dati
podatke in kdaj

3l.03.

3l.03.

3l.05.

30.04.

30.06.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Reševanje zahtevkov
zavarovancev po
posameznih vrstah pravic
iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Delovni invalidi s preostalo Analiza stanja invalidnosti.
delovno zmožnostjo po
vrsti pravic, vzroku
invalidnosti, spolu, stopnji
strokovne izobrazbe,
starostnih skupinah itd..

Uživalci starostnih in
Spremljan je časa uživanja
invalidskih pokojnin po
pokojnine.
spolu, višini pokojnin (v
intervalih), trajanju
uživanja pokojnine (v
letih), starosti ob
prenehanju pravice,
dopolnjeni pokojninski
dobi ob uveljavitvi pravice.

Uživalci starostne in
Spremljan je stanja pri novih
invalidske pokojnine po
upokojitvah.
spolu, starosti, dopolnjeni
pokojninski dobi, višini
pokojnine (v intervalih);
pri invalidskih pokojninah
še po dejavnostih in vzroku
invalidnosti;
pri družinskih pokojninah
po vrstah uživalcev (vdova –ec, otroci, drugi
družinski člani), vrstah
nosilcev pravice (po
zavarovancu ali po
upokojencu), po višini
pokojnine (v intervalih).

Vsebina
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381.02

381.03

SURS

SURS

Statistika stanovanj

Stanje sredstev in
obveznosti do virov
sredstev.

Vsebina

Spremljanje stanja sredstev in
obveznosti do virov sredstev
zavoda.

Namen

Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2002

Poročilo o dovoljenju
za rušitev ali
spremembi
namembnosti
stanovanja
GRAD-RS/M

Število stanovanj in stavb
ter osnovne značilnosti
(velikost, napeljave,
starost, ogrevanje,
naseljenost, pomožni
prostori, lastništvo idr.).

Lokacija stavbe, vzrok
rušitve, število in površina
stanovanj po vrsti,
opremljenosti z
napeljavami in pomožnimi
prostori.
M

L

L

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na področju
01.-15. 04.
stavb in stanovanj ter
2002
stanovanjskih pogojev v povezavi
z drugimi vidiki življenjske ravni
prebivalstva.

Bilanca stanovanjskega sklada.

Bilanca stanovanjskega Število in velikost
Spremljanje stanja na področju
sklada
stanovanj, opremljenost z
stanovanjskega standarda.
GRAD-BSS
napeljavami za centralno
kurjavo, vodovod in
električni tok, opremljenost
s kopalnicami, po občinah.

381

381.01

Druge socialne
statistike

38

SURS

Statistika prihodkov
in odhodkov socialne
varnosti: moduli

372

37993.10 Bilanca stanja Zavoda
za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
(ZA-11)

ZPIZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

31. 03. 2002

Pretekli mesec

31.12.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Prebivalci RS,
DURS,
MDDSZ, ZPIZ,
GURS.

Pristojni upravni
organi, ki vodijo
dokumentacijo o
rušenju.
15. v mesecu

Dokumentacija
Statističnega
urada RS.

ZPIZ

Kdo mora dati
podatke in kdaj

April 2003

30.06.

26.02.

3l.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Resolucija
1995/7
44. plenarno
zasedanje
19. julij 1995
(ni na Screening
listi, je pa
mednarodni
predpis za to
področje priporočila
OZN.

Skladno s
priporočili UN.

Skladno s
priporočili UN.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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382.02

382.03

382.04

382.05

382.06

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Obtožene pravne osebe,
zoper katere je kazenski
postopek pravnomočno
končan
SK-SPR

Namen

Spremljanje stanja na področju
kaznivih dejanj.

Spremljanje stanja na področju
kaznivih dejanj.

Podatki o pravni osebi
Spremljanje stanja na področju
(dejavnost, oblika lastnine), kaznivih dejanj.
kaznivem dejanju,
postopku, sodni odločbi,
izrečenih sankcijah,
trajanju postopka.

Podatki o pravni osebi
Spremljanje stanja na področju
(dejavnost, oblika lastnine), kaznivih dejanj.
kaznivem dejanju,
postopku, odločbi, trajanju
postopka.

Podatki o storilcu (spol,
leto rojstva, občina
stalnega bivališča,
izobrazba), kaznivem
dejanju, sodni odločbi,
izrečenih sankcijah,
trajanju postopka, drugi
podatki.

Podatki o storilcu (spol,
Spremljanje stanja na področju
leto rojstva), kaznivem
kaznivih dejanj.
dejanju, postopku, vrsti
odločbe, trajanju postopka.

Podatki o storilcu (spol,
leto rojstva, občina
stalnega bivališča,
izobrazba), kaznivem
dejanju , sodni odločbi,
izrečenih sankcijah,
trajanju postopka, drugi
podatki.

Podatki o storilcu (spol,
Spremljanje stanja na področju
leto rojstva), kaznivem
kaznivih dejanj.
dejanju, postopku, vrsti
odločbe, trajanju postopka.
Za neznane storilce podatki
o kaznivem dejanju in
postopku.

Vsebina

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Pristojna
sodišča.
01.02. v letu

Pristojna
državna
tožilstva.
01.02. v letu

Pristojna
sodišča.
05. v mesecu.

Pristojna
državna
tožilstva.
01.03. v letu.

Pristojna
sodišča.
05. v mesecu.

Pristojna
državna
tožilstva.
01.03. v letu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

31. 05.

31. 05.

31. 05.

31. 05.

31. 05.

31. 05.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Pravne osebe, zoper
katere je postopek po
kazenski ovadbi in
predhodni postopek
končan
SK-TPR

Mladoletne osebe,
zoper katere je kazenski
postopek pred senatom
pravnomočno končan
SK-SM

Mladoletne osebe,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in pripravljalni
postopek končan
SK-TM

Obtožene polnoletne
osebe, zoper katere je
kazenski postopek
pravnomočno končan
SK-SP

Polnoletne osebe, zoper
katere je postopek po
kazenski ovadbi in
predhodni postopek
končan
SK-TP

Statistika
kriminalitete

382

382.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

383.01

38991.02 Volitve članov
državnega sveta
VO-DS

Statistika volitev in
samoprispevkov
(nacionalna potreba)
38991.01 Volitve predsednika
Republike Slovenije
VO-PR

Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

383

38991

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Ugotavljanje porazdelitve
dohodka med gospodinjstva,
glavnih virov dohodka, analize
revščine, poraba časa v povezavi
z življenjskimi pogoji in druge
socialno ekonomske analize.

Namen

Volilne enote, volilni
Spremljanje volilnih rezultatov.
okraji, volišča, volilni
upravičenci, volilna
udeležba, volilni rezultati.
Podatki o kandidatih: ime,
priimek, spol, rojstni
datum, občina stalnega
prebivališča, poklic, naziv
pridobljen z najvišjo
dokončano šolo, stopnja
strokovne izobrazbe,
pripadnost stranki.
Volilne enote za lokalne
Spremljanje volilnih rezultatov.
interese, interesne
organizacije, volilna
udeležba. Podatki o
kandidatih in izvoljenih
svetnikih: ime in priimek,
EMŠO, spol, rojstni datum,
občina rojstva, občina
stalnega prebivališča,
narodna pripadnost, naziv,
pridobljen z najvišjo
dokončano šolo, stopnja
strokovne izobrazbe,
poklic, pripadnost politični
organizaciji.

Osnovni podatki o članih
gospodinjstva (ime in
priimek, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, šolska
izobrazba, zakonski stan,
poklic, dejavnost, delovna
aktivnost), prejemki članov
gospodinjstva iz različnih
virov (obdavčljivi viri iz
dohodnine, socialni
prejemki), poraba časa,
stanovanjski pogoji idr..

Vsebina

Ob volitvah.

Ob volitvah.

L

Periodika
izvajanja

Slučajno izbrana
gospodinjstva,
administrativni
viri (DURS,
Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve,
centri za
socialno delo,
ZPIZ, Inštitut za
socialno
varstvo, GURS).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Ob volitvah,
Republiška
konec leta 2002. volilna komisija
ob volitvah.

Ob volitvah,
Republiška
konec leta 2002. volilna komisija
ob volitvah.

Leto (19972002).

Obdobje ali dan
opazovanja

Dva meseca
po volitvah.

Dva meseca
po volitvah.

30.06. 2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran
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Evropski sistem
računov (ESA)

Nacionalni računi:
agregati

401

402

Sestava BDP po
proizvodni, potrošni
metodi v tekočih in
stalnih cenah

Letni nacionalni
računi

40

402.01

MAKROEKONOMS
KE STATISTIKE

III.1

Namen

Proizvodnja in dodana
vrednost.

Volilne enote volišča,
volilna udeležba, volilni
rezultati. Podatki o
kandidatih in izvoljenem
županu: ime in priimek,
EMŠO, spol, rojstni datum
občina rojstva, občina
stalnega prebivališča,
narodna pripadnost, naziv,
pridobljen z najvišjo
dokončano šolo, stopnja
strokovne izobrazbe,
poklic, pripadnost politični
organizaciji.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Spremljanje volilnih rezultatov.

Volilne enote volišča,
Spremljanje volilnih rezultatov.
volilna udeležba, volilni
rezultati. Podatki o
kandidatih in izvoljenih
svetnikih: ime in priimek,
EMŠO, spol, rojstni datum,
občina rojstva, občina
stalnega prebivališča,
narodna pripadnost, naziv
pridobljen z najvišjo
dokončano šolo, stopnja
strokovne izobrazbe,
poklic, pripadnost politični
organizaciji.

Vsebina

L

Ob volitvah.

Ob volitvah.

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo leto.

AJPES, MF, BS,
DURS

Ob volitvah,
Republiška
konec leta 2002. volilna komisija
in občinske
volilne komisije.

Ob volitvah,
Republiška
konec leta 2002. volilna komisija
in občinske
volilne komisije
ter posebne
občinske volilne
komisije.

Obdobje ali dan
opazovanja

April 2003,
september
2003.

Tri mesece
po volitvah.

Tri mesece
po volitvah.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

GOSPODARSKE
STATISTIKE

38991.04 Volitve županov občin
VO-ŽU

SURS

III

38991.03 Volitve članov
občinskih svetov
VO-OS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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Zap. št.

402.02

402.03

402.04

402.05

402.06

402.07

402.08

402.09

402.10

402.11

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Račun BDP po
proizvodni in potrošni
metodi v stalnih cenah

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije
finančnemu sektorju.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije
finančnemu sektorju.

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Proizvodnja, dodana
vrednost in celotna
stroškovna struktura.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Namen

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

1999, ocena za
2000.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

AJPES, DURS,
SURS, BS

AJPES, MF

AJPES, MF

AZZ, SURS

BS

AJPES, MF,
DURS

AJPES, MF

SURS,
Ministrstvo za
okolje in prostor

DURS, ZZZS,
dokumetacija
SURS

Dokumentacija
SURS, DURS,
MKGP, Sklad
kmetijskih
zemljišč RS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

Marec 2003.

Marec 2003.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13338 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Obračun proizvodnje
(output) in dodane
vrednosti za neprofitne
institucije

Obračun proizvodnje
(output) in dodane
vrednosti za sektor
država

Obračun proizvodnje
(output) in dodane
vrednosti za
zavarovalnice

Obračun proizvodnje
(output) in dodane
vrednosti za kreditne
institucije

Obračun proizvodnje
(output) in dodane
vrednosti za nefinančni
sektor

Obračun potrošnje
neprofitnih institucij

Obračun proizvodnje
stanovanjskih storitev

Obračun proizvodnje in Proizvodnja, dodana
dodane vrednosti
vrednost in celotna
sektorja gospodinjstev stroškovna struktura.
(nekmetijski del)

Obračun proizvodnje in Proizvodnja, dodana
dodane vrednosti
vrednost in celotna
sektorja gospodinjstev stroškovna struktura.
(individualnih kmetij)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

402.12

402.13

402.14

402.15

402.16

402.17

402.18

402.19

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

AJPES

Vsebina

Namen

Mesečno poročilo o
prejemkih na račune in
o izdatkih z računov
poslovnih subjektov

Podatki o prejemkih na
račune in o izdatkih z
računov poslovnih
subjektov, zbrani pri
izvajalcih plačilnega
prometa iz plačilnih
nalogov poslovnih
subjektov, označenih s
šiframi prejemkov in
izdatkov.

Izplačila za investicije po
virih financiranja;
ustvarjene proizvodnje in
neproizvodnje investicije v
nova in rabljena osnovna
sredstva po tehnični
strukturi, značaju graditve
in namenu; aktivirane,
neaktivirane investicije in
investicije v teku po
namenu.
Spremembe v zalogah so
obračunane za
nedokončano proizvodnjo,
dokončane proizvode,
zaloge trgovskega blaga ter
zaloge surovin.
Računi zunanjih transakcij
in zunanjih sredstev ter
obveznosti.
Struktura zaposlenosti po
dejavnostih.

Izdatki institucij
neprofitnih storitev
gospodinjstev.

Izdatki za individualno ter
kolektivno potrošnjo
države.

Spremljanje plačil poslovnih
subjektov glede na vrsto
dejavnosti – poslovanje,
naložbenje, financiranje.

Zaposlenost.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

M

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Od 01.01. do
zadnjega dne v
ustreznem
mesecu
tekočega leta
(kumulativa).

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izvajalci
plačilnega
prometa za
pretekli mesec;
banke,
hranilnice in
UJP 4. delovni
dan, Banka
Slovenije 5.
delovni dan.

SURS, BS

AJPES

AJPES, DURS

AJPES, MF

AJPES, MF,
DURS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

April 2003,
september
2003.
April 2003,
september
2003.
15. v
mesecu.

April 2003,
september
2003.

28.10.

April 2003,
september
2003.

April 2003,
september
2003.

Marec 2003.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Zaposlenost po ESA

Obračun računa tujine

Obračun sprememb
zalog

Obračun bruto
investicij

Obračun potrošnje
neprofitnih institucij

Obračun potrošnje
države

Obračun končne
Končna potrošnja
Obračunavanje
potrošnje gospodinjstev gospodinjstev glede na
makroekonomskih agregatov za
namen (COICOP) ter glede vse panoge.
na trajnost dobrin na
domačem trgu in prehod
agregata na nacionalni
koncept.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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Zap. št.

402.20

402.21

402.22

402.23

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

Letni računovodski
izkazi gospodarskih
družb, gospodarskih
javnih služb, zadrug,
srednjih in velikih
samostojnih
podjetnikov ter vseh
drugih, ki vodijo
računovodske evidence
po Zakonu o
gospodarskih družbah

Mesečno poročilo o
neporavnanih davkih in
prispevkih poslovnih
subjektov

Mesečno poročilo o
poslovnih subjektih z
neporavnanimi
obveznostmi

Poročilo o izplačanih
osebnih prejemkih pri
poslovnih subjektih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Podatki iz bilance stanja, iz
izkaza poslovnega izida in
iz izkaza bilančnega
dobička / bilančne izgube
gospodarskih družb,
gospodarskih javnih služb,
zadrug ter srednjih in
velikih samostojnih
podjetnikov.

Podatki o neporavnanih
davkih, prispevkih in
drugih zakonskih
obveznostih poslovnih
subjektov (po dejavnostih,
regijah, občinah).

Podatki o poslovnih
subjektih z neporavnanimi
obveznostmi neprekinjeno
nad 5 dni, evidentirani pri
izvajalcih plačilnega
prometa (po regijah,
občinah, dejavnostih).

Podatki o izplačilih čistih
plač in drugih osebnih
prejemkov poslovnih
subjektov, zbrani iz
plačilnih nalogov,
označenih s šiframi
izdatkov za izplačila
osebnih prejemkov.

Vsebina

Periodika
izvajanja

M

Spremljanje premoženjskoL
finančnega položaja in
poslovnega izida gospodarskih
družb, gospodarskih javnih služb,
zadrug ter srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov.

Spremljanje neporavnanih
M
obveznosti poslovnih subjektov iz
naslova javnofinančnih plačil
ZPIZ, ZZZS itd..

Spremljanje likvidnostnih težav
gospodarskih družb, zavodov in
drugih poslovnih subjektov.

Spremljanje višine in gibanja
M
izplačil čistih plač in drugih
osebnih prejemkov poslovnih
subjektov po dejavnostih, regijah,
občinah.

Namen

Izvajalci
plačilnega
prometa, za
poslovne
subjekte, katerih
račune vodijo,
dnevno.

Izvajalci
plačilnega
prometa, za
poslovne
subjekte, katerih
račune vodijo,
dnevno.

Izvajalci
plačilnega
prometa za
poslovne
subjekte, katerih
račune vodijo,
dnevno.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo
Gospodarske
koledarsko leto. družbe, družbe
gospodarskih
javnih služb,
zadruge, srednji
in veliki
samostojni
podjetniki in
druge družbe, ki
vodijo
računovodske
evidence po
Zakonu o
gospodarskih
družbah, do
zadnjega dne v
marcu.

Od 1.do
zadnjega dne v
posameznem
mesecu
tekočega leta.

Od 1. do
zadnjega dne v
posameznem
mesecu
tekočega leta.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

30.04.

10. v
mesecu.

10. v
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

402.24

402.25

402.26

402.27

402.28

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

Vsebina

Spremljanje poslovanja drugih
uporabnikov enotnega kontnega
načrta.

Spremljanje poslovanja
zavarovalnic.

L

L

Spremljanje poslovanja finančnih L
organizacij.

L

Periodika
izvajanja

Podatki iz bilance stanja,
Spremljanje poslovanja določenih L
izkaza prihodkov in
uporabnikov enotnega kontnega
odhodkov (tudi po načelu
načrta.
denarnega toka), prihodkov
in odhodkov po vrstah
dejavnosti določenih
uporabnikov enotnega
kontnega načrta, z
obveznimi sestavnimi deli.

Podatki iz bilance stanja in
izkaza prihodkov in
odhodkov drugih
uporabnikov enotnega
kontnega načrta, z
obveznimi sestavnimi deli.

Podatki iz bilance stanja in
izkaza uspeha.

Podatki iz bilance stanja in
izkaza uspeha.

Spremljanje premoženjsko –
finančnega položaja in
poslovnega izida majhnih
samostojnih podjetnikov.

Namen

Zavarovalnice.

Banke in druge
finančne
organizacije.

Majhni
samostojni
podjetniki, do
zadnjega dne v
marcu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo
Zavodi, javni
koledarsko leto. zavodi, inštituti
in drugi
določeni
uporabniki
enotnega
kontnega načrta
do zadnjega dne
v februarju.

Preteklo
Proračuni,
koledarsko leto. organi in
organizacije
lokalnih
skupnosti,
ZZZS, ZPIZ,
javni skladi in
drugi uporabniki
enotnega
kontnega načrta
do zadnjega dne
v februarju.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

31.03.

31.03.

2003

2003

30.04.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Letni računovodski
izkazi zavodov, javnih
zavodov, inštitutov in
drugih pravnih oseb
javnega prava, ki vodijo
računovodske evidence
po Zakonu o
računovodstvu

Letni računovodski
izkazi proračunov,
organov in organizacij
lokalnih skupnosti,
Zavoda za pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje Slovenije,
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
javni skladi in drugi, ki
vodijo računovodske
evidence po Zakonu o
računovodstvu

Letni računovodski
izkazi zavarovalnic:
bilanca stanja in izkaz
uspeha

Letni računovodski
izkazi bank in drugih
finančnih organizacij:
bilanca stanja in izkaz
uspeha za namene
države

Letni računovodski
Podatki iz bilance stanja in
izkazi majhnih
iz bilance uspeha.
samostojnih
podjetnikov, ki vodijo
poslovne knjige v
skladu s Pravilnikom o
vodenju poslovnih
knjig in sestavljanju
letnega poročila za
samostojnega
podjetnika posameznika

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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Računi države

403

Panožni računi input/output tabele

405

Input/output tabele
Slovenije
INP/OUTP

Računi drugih
institucionalnih
sektorjev

404

405.01

Poročilo o oddanih
javnih naročilih

403.01
Spremljanje statistike oddanih
javnih naročil v javnem sektorju
po Zakonu o javnih naročilih na
podlagi sklenjenih pogodb s
ponudniki.

Spremljanje poslovanja društev.

Spremljanje poslovanja pravnih
oseb zasebnega prava.

Namen

Priprava metodologije in
Obračun makroekonomskih
input-output tabel na
agrgatov.
osnovi proizvodnih statistik
ter testiranje rezultatov:
pretoki proizvodov in
storitev (commodity by
commodity), tabela
ponudbe, tabela porabe,
tabela porabe uvoza, inputoutput tabela, input-output
tabela za domačo
proizvodnjo.

Podatki iz enotnega
obrazca za sporočanje
podatkov o oddanih javnih
naročilih velikih vrednosti
in podatki iz enotnega
obrazca za sporočanje
podatkov o oddanih javnih
naročilih malih vrednosti.

Podatki iz bilance stanja in
iz izkaza poslovnega izida.

Podatki iz bilance stanja in
iz izkaza prihodkov in
odhodkov pravnih oseb
zasebnega prava, ki
računovodske evidence
vodijo v skladu s SRS 36
za nepridobitne
organizacije.

Vsebina

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

izbrano leto
(2001)

Dokumentacija
SURS, AJPES,
Ministrstvo za
finance, Banka
Slovenije in
drugi.

Preteklo
Naročniki javnih
koledarsko leto. naročil, do
30.04. za
preteklo
koledarsko leto.

Preteklo
Društva, ki
koledarsko leto. poslujejo po
Zakonu o
društvih, do
zadnjega dne v
februarju.

Preteklo
Ustanove,
koledarsko leto. politične
stranke,
sindikati in
druge pravne
osebe zasebnega
prava, do
zadnjega dne v
februarju.

Obdobje ali dan
opazovanja

2003

30.05.

31.03.

31.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13342 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

AJPES

Letni računovodski
izkazi društev

402.30

AJPES

Letni računovodski
izkazi ustanov,
političnih strank,
sindikatov in drugih
pravnih oseb zasebnega
prava, ki vodijo
računovodske evidence
po Zakonu o
računovodstvu

402.29

AJPES

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

405.02

405.03

405.04

405.05

405.06

405.07

405.08

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Obračun makroekonomskih
agregatov.

Obračun makroekonomskih
agregatov.

Obračun makroekonomskih
agregatov.

Tehnična struktura
Obračun makroekonomskih
investicij v nova in rabljena agregatov.
osnovna sredstva ter
dezinvesticije.

Izplačila za investicije po
Obračun makroekonomskih
virih financiranja; časovne agregatov.
razmejitve, finančni zakup,
nakup in prodaja zemljišč,
tehnična struktura investicij
v nova in rabljena osnovna
sredstva, dezinvesticije,
aktivirane in nedokončane
investicije, investicije in
izdatki za varstvo okolja
idr..

Priprava metodologije in
izdelava tabele trgovskih in
transportnih marž.

Priprava metodologije in
izdelava tabele davkov in
subvencij.

Priprava metodologije in
izdelava tabele porabe
uvoza.

Priprava metodologije in
izdelava tabele porabe.

Obračun makroekonomskih
agregatov.

Namen

L

L

L

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Izbrano leto
(2001).

izbrano leto
(2001)

izbrano leto
(2001)

izbrano leto
(2001)

izbrano leto
(2001)

Obdobje ali dan
opazovanja

Fizične osebe samostojni
podjetniki.

Vse pravne in
fizične osebe ter
drugi
investitorji.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
MF, BS in
drugi.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
MF, BS in
drugi.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
MF, BS in
drugi.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
MF, BS in
drugi.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
MF, BS in
drugi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.09.

15.09.

2003

2003

2003

2003

2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Letno poročilo o
investicijah v osnovna
sredstva (vključene so
tudi investicije o
okolju, modul 717Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okoja)
INV-02

Letno poročilo o
investicijah v osnovna
sredstva INV-01

Tabela marž (Margin
table)

Tabela davkov (Taxes
less subsidies table)

Tabela porabe uvoza
(use of imports table)

Tabela porabe (use
table)

Tabela ponudbe (supply Priprava metodologije in
table)
izdelava tabele ponudbe.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
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Četrtletni nacionalni
računi
Sestavljanje bruto
domačega proizvoda

405.12

406

411

SURS

SURS

Bilančni računi
(vključno s stanjem
osnovnih sredstev)
Četrtletni in okoljski
računi

405.11

AJPES

411.01

Namen

Mesečno poročilo bank
in hranilnic o plačilih
za investicije iz
investicijskih kreditov
- obrazec INV-POS

Mesečno poročilo o
vplačilu in razporeditvi
javnih prihodkov (B2)

Spremljanje
plačil za investicije iz odobrenih
investicijskih kreditov.

Spremljanje vplačil in
razporeditve javnih prihodkov.

Ocenjevanje bruto
Ocenjevanje makroekonomskih
domačega proizvoda po
agregatov.
proizvodni metodi po
dejavnostih v stalnih cenah
ter po izdatkovni metodi v
tekočih in stalnih cenah.

Podatki iz letnih
Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.
računovodskih izkazov in
drugih poslovnih poročil in
evidenc zavarovalnic.

Podatki o vplačilih
prihodkov po vrstah ter
njihova razporeditev na
račune prejemnikov
(proračuni, ZPIZ, ZZZS in
drugi).
Plačila za investicije iz
investicijskih kreditov bank
in hranilnic, odobrenih
poslovnim subjektom (po
občinah, regijah, po
dejavnostih investitorjev in
po bankah in hranilnicah).

ČL

L

M

M

L

Periodika
izvajanja

Preteklo
četrtletje.

Preteklo leto.

Od 01.01. do
zadnjega dne v
ustreznem
mesecu
tekočega leta
(kumulativa).
Do 8. v mesecu.

1993-1999

Obdobje ali dan
opazovanja

Dokumentacija
Statističnega
urada RS,
AJPES, BS, MF,
MNZ, DURS,
Agencija za
zavarovalni
nadzor.

Banke in
hranilnice, ki
odobravajo
investicijska
posojila
poslovnim
subjektom–
investitorjem.
Zavarovalnice,
Agencija za
zavarovalni
nadzor.

Glavni urad
Uprave RS za
javna plačila do
4. v mesecu.

Vse pravne in
fizične osebe.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

17.07.

30.02.2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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41

Poročilo zavarovalnic
NR-ZO/01

405.10

UJP

Vsebina

Popis osnovnih sredstev Vrednost osnovnih sredstev Obračunavanje
POS
na dan 31.12. izbranega
makroekonomskih agregatov.
leta v cenah tega leta,
amortizacija, odpisana in
prodana osnovna sredstva,
pričakovana življenjska
doba, revalorizacijski
indeks, glavna metoda
vrednotenja in
amortiziranja idr..

405.09

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

411.02

411.03

411.04

411.05

411.06

411.07

411.08

411.09

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Podatki za obračun dodane Ocenjevanje makroekonomskih
vrednosti (bruto vrednost
agregatov.
proizvodnje zmanjšana za
vmesno porabo) in njene
stroškovne strukture
(poraba stalnega kapitala,
posredni davki, subvencije,
sredstva zaposlenih in
poslovni presežek) po
dejavnostih ter
razdelitvenih transakcij
(investicije v osnovna
sredstva) in zalog.

Računi zunanjih transakcij. Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Spremembe v zalogah so
Obračunavanje
obračunane za
makroekonomskih agregatov.
nedokončano proizvodnjo,
dokončane proizvode,
zaloge trgovskega blaga ter
zaloge surovin.

Investicijska potrošnja.

Izdatki institucij
neprofitnih storitev
gospodinjstev.

Izdatki za individualno ter
kolektivno potrošnjo
države.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

ČL

ČL

ČL

ČL

ČL

ČL

ČL

ČL

Periodika
izvajanja

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

Gospodarske
družbe,
gospodarske
javne službe in
druge družbe.

BS

BS

AJPES

DURS

AJPES, MF,
DURS

AJPES, MF,
DURS

AJPES, DURS,
BS, MF

Kdo mora dati
podatke in kdaj

ČL+70

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Četrtletno poročilo
gospodarskih družb za
obračun dodane
vrednosti in bruto
investicij
NR-PODJ

Obračun računa tujine

Obračun sprememb
zalog

Obračun bruto
investicij

Obračun potrošnje
neprofitnih institucij

Obračun potrošnje
države

Namen

Dodana vrednost in celotna Obračunavanje
izdatkovna struktura .
makroekonomskih agregatov za
vse panoge in kategorije
izdatkov.

Vsebina

Obračun končne
Končna potrošnja
potrošnje gospodinjstev gospodinjstev.

Obračun BDP po
proizvodni in potrošni
metodi v stalnih cenah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Okoljski računi

Finančni računi

Tekoči finančni računi

Finančne bilance

412

42

421

422

Pregled lastnih virov
bruto nacionalnega
proizvoda (BNP)

Spremljanje lastnih
virov davka na
dodano vrednost
(DDV)

431

432

Lastni viri proračuna
EU

Spremljanje lastnih
virov

43

432.01

Glej raziskovanje
R421.01 (Finačne
bilance in tekoči računi
finančnih računov)

422.01

Izračun lastnih virov
proračuna EU je osnova za
plačila prispevka Slovenije
v EU na osnovi DDV
osnove, carin in kmetijskih
dajatev.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije v
finančnem sektorju.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije v
finančnem sektorju.

Vsebina

ČL

ČL

Periodika
izvajanja

Opredelitev metodologije ter
L
določitev postopkov in
pristojnosti za izračunavanje
prispevkov v proračun EU mora
biti izvedena pred vstopom v EU,
ko naj bi nastala ta obveza, če ne
bo na osnovi pogajanj določeno
drugače.

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

Namen

Preteklo leto.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

Davčna uprava
RS, Carinska
uprava RS,
Statistični urad
RS, UJP.

Zavarovalnice in
podobne
institucije ter
Agencija za
zavarovalni
nadzor.

Banka
Slovenije,
banke, borze,
hranilnice.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Redno letno.

ČL+60

ČL+60

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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MF

BS

Poročilo zavarovalnih
organizacij
NR-ZO

411.11

SURS

Poročilo kreditinih
institucij
NR-KI

411.10

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajalec

551

Indeks cen življenjskih
potrebščin (ICŽP)
CENE 11/M do 14/M
31/M in 33/M

Cene

Indeksi cen
življenjskih potrebščin
in ostali kazalci
dinamike in ravni
drobnoprodajnih cen

55

551.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Skupni indeks cen
življenjskih potrebščin,
indeksi po oddelkih,
skupinah in razredih
COICOP klasifikacije ter
indeksi po namenskih
potrošnih skupinah. Indeksi
so izračunani na podlagi
drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev,
zbranih na podlagi
omenjenih poročil o cenah
v določenih časovnih
obdobjih v mesecu v
Ljubljani, Mariboru, Kopru
in Novem mestu ter na
podlagi ponderacije, katere
osnovni vir so podatki o
potrošnji iz kontinuiranih
anket o potrošnji
gospodinjstev.

Vsebina

Z ICŽP merimo spremembe
drobnoprodajnih cen izdelkov in
storitev glede na strukturo
izdatkov, ki jih poprečno
rezidenčno gospodinjstvo
namenja za nakup izdelkov in
storitev za končno porabo. Z
ICŽP tako dajemo informacije o
inflacijskih pritiskih na potrošno
"košaro" domačega prebivalstva.

Namen

M

Periodika
izvajanja

Tekoči mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Cene in druge
dopolnilne
informacije za
pripravo
ponderacije
(količine,
vrednosti) dajejo
izbrane trgovine
na drobno in
drugi poslovni
subjekti, ki
prodajajo
izdelke in
opravljajo
storitve končne
porabe ali ki
izvajajo
določene tržne,
nadzorne ali
druge funkcije
(združenja,
agencije)
opazovalcu cen
in/ali na podlagi
telefonske ali
pisne zahteve
SURS-u od 1.
do 31. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

M+0
(zadnji
delovni dan v
mesecu za
tekoči
mesec).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ne pride v
poštev (ICŽP
izračunavamo za
domače
potrebe).
ICŽP je sicer
začasno
nadomeščal
funkcijo HICŽP
in je pretežno
usklajen s
predpisi EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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Zap. št.

551.02

551.03

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

Indeks cen na drobno
(ICD)
CENE 11/M do 14/M
31/M in 33/M

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebščin (HICŽP)
CENE 11/M do 14/M
31/M in 33/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Skupni indeks cen na
drobno in indeksi po
skupinah in podskupinah
kombinirane klasifikacije
po izvoru in namenu
proizvodov in storitev.
Indeksi so izračunani na
podlagi drobnoprodajnih
cen vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev,
zbranih na podlagi
omenjenih poročil o cenah
v določenih časovnih
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.

Skupni indeks cen
življenjskih potrebščin,
indeksi po oddelkih,
skupinah in razredih
COICOP klasifikacije ter
indeksi po namenskih
potrošnih skupinah. Indeksi
so izračunani na podlagi
drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev,
zbranih na podlagi
omenjenih poročil o cenah
v določenih časovnih
obdobjih v mesecu
Ljubljani, Mariboru, Kopru
in Novem mestu ter na
podlagi ponderacije, katere
osnovni vir so podatki iz
nacionalnih računov o
potrošnji gospodinjstev.

Vsebina

M

Periodika
izvajanja

Z ICD merimo spremembe
M
drobnoprodajnih cen izdelkov in
storitev z vidika strukture prodaje
le-teh na domačem območju ne
glede na namen njihove nadaljnje
uporabe in ne glede na vrsto
potrošnika.

HICŽP je namenjen za
primerjanje inflacije v državah
oz. z državami EU. Z HICŽP
merimo spremembe
drobnoprodajnih cen izdelkov in
storitev glede na strukturo
izdatkov, ki jih rezidenčna
(stalna) in tudi nerezidenčna
gospodinjstva namenjajo za
nakup izdelkov in storitev za
končno porabo na teritoriju
Slovenije.

Namen

Tekoči mesec.

Tekoči mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Enako kot pri
ICŽP.

Enako kot pri
ICŽP.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

M+0

M+0

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ne pride v
poštev (ICD je
domač kazalnik
inflacije).

Usklajen v celoti
s predpisi,
sprejetimi do
konca leta 2002.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

55991

SURS

Cene komunalnih
storitev in najemnine
CENE17

551.05

SURS

55991.01 Mesečno poročilo o
domačih cenah
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcu
CENE-DOMA/M
(spada tudi pod 444
Izvajanje in razvoj
statistike kratkoročnih
kazalnikov in 454 Cene
energije)

Poprečne
drobnoprodajne cene
izbranih izdelkov in
storitev
CENE 11/M do 14/M
31/M in 33/M

551.04

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Skupni indeks cen, indeksi
cen področij, podpodročij
in oddelkov Standardne
klasifikacije dejavnosti
(SKD) ter indeksi cen za
pet namenskih skupinah
porabe industrijskih
proizvodov. Indeksi se
izračunavajo na osnovi
podatkov o cenah, zbranih
z mesečnimi poročili o
cenah za določene
reprezentativne proizvode
pri izbranih proizvajalcih
in drugih poslovnih
subjektih ter na podlagi
podneracije.

Cena komunalnih storitev
in najemnine za poslovne
prostore za poslovne
subjekte.

Poprečne nacionalne
drobnoprodajne cene za
okoli 300 izbranih izdelkov
in storitev. Te so
izračunane na podlagi
drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev,
zbranih na podlagi
omenjenih poročil o cenah
v določenih časovnih
obdobjih v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu.

Vsebina

L

M

Periodika
izvajanja

Z indeksi merimo spremembe cen M
industrijskih proizvodov
domačega izvora v prodaji na
domačem trgu.

Spremljanje cen komunalnih
storitev in najemnin za poslovne
prostore za potrebe statistike
nacionalnih računov.

Z izračunom poprečnih
nacionalnih cen dajemo
informacije o absolutnih ravneh
izbranih drobnoprodajnih cen.

Namen

Med 15. pretek
lega in 15.
tekočega
meseca.

Marec.

Tekoči mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani
proizvajalci s
področij
dejavnosti
gozdarstva,
rudarstva in
predelovalnih
dejavnosti (A,C
in D) ter izbrani
poslovni
subjekti,
izvajalci
energetske
dejavnosti s
področja
energetike (E).

Izbrani poslovni
subjekti, 01.04,
opazovacu cen.

Enako kot pri
ICŽP.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

M+7

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Pretežno.

Ne pride v
poštev.

Ne pride v
poštev.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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552.02

SURS

Paritete kupne moči investicije: cene strojev
in opreme
CENE-PKM/S

Paritete kupne moči cene potrošnja
prebivalstva
CENE- PKM/P

Paritete kupne moči
(PKM) za BDP,
ozražen po kupni moči

552

552.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Končne nabavne cene
strojev in opreme,
informacije o njihovi
razpoložljivosti ter o
njihovih specifikacijah.
Informacije se zbirajo na
osnovi letno določenih
Eurostatovih list strojev in
opreme za investicije.

Končne prodajne cene
proizvodov in storitev,
informacije o njihovi
razpoložljivosti ter o
njihovih specifikacijah.
Informacije se zbirajo na
osnovi letno določenih
Eurostatovih list
proizvodov in storitev za
določene skupine končne
potrošnje prebivalstva oz.
bruto domačega proizvoda,
tako, da je v teku treh let
letno pokrita 2-3 od skupno
7 potrošnih skupin: hrana,
pijača, tobak; obleka in
obutev; oprema in drugi
proizvodi za gospodinjstvo;
zdravniška oskrba; osebna
transportna oprema;
športna oprema, predmeti
za izobraževanje in ostali
raznovrstni proizvodi ter
goriva, energija in storitve.

Vsebina

Namen raziskave je zbrati cene
mednarodno primerljivih
proizvodov in storitev, na podlagi
katerih se izračunavajo paritete
kupne moči ter bruto domači
proizvod po kupni moči.

Namen raziskave je zbrati cene
mednarodno primerljivih
proizvodov in storitev, na podlagi
katerih Eurostat izračunava
paritete kupne moči ter bruto
domači proizvod po kupni moči.

Namen

L

L

Periodika
izvajanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Julij.

Podjetja proizvajalci
in/ali kupci
in/ali dobavitelji
strojev in
opreme SURS-u
ali
pogodbenemu
zunanjemu
izvajalcu SURSa.

Pomlad in jesen. Trgovine na
drobno in drugi
poslovni
subjekti
opazovalcu cen
ali SURS-u v
teku pomladi in
jeseni.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ne pride v
poštev
(Cene se zbirajo
po navodilih
Eurostata).

Ne pride v
poštev
(Cene se zbirajo
po navodilih
Eurostata).

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

552.03

552.04

552.05

552.06

552.07

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Cenitev 7-8 standardnih,
fiktivnih gradbenih
objektov: stanovanjski
objekti (enodružinska hiša,
večstanovanjski objekt in
obnovitvena dela);
nestanovanjski objekti
(npr. proizvodna hala,
poslovna stavba, kmetijski
objekt, šola), gradbena dela
(npr. asfaltna cesta,
kanalizacija, most in
športno igrišče). Cenitev
objektov se opravi na
osnovi cenitve
elementarnih komponent pozicij vsakega
posameznega objekta.
Dodatno se kot dopolnilne
in testne informacije
zberejo še podatki o cenah
določenih inputov v
gradbeništvu.

Vsebina

Relativne ravni cen

Relativne ravni cen
določenih agregatov
privatne končne potrošnje,
izračunane kot razmerje
med PKM in deviznim
tečajem in izražene do EU
15=100.

Brtuo domači proizvod,
izražen v PPS na
zaposlenega.

Ravni bruto domačega
proizvoda, izražene v PPS
na prebivalca. Ta kazalnik
je izražen v odnosu do EU
15=100.
L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Mednarodna primerjava ravni cen L
in cenovne konvergence.

Mednarodna primerljivost
kazalnika po produktivnosti dela.

Mednarodno primerljiv bruto
domači proizvod na prebivalca.

Izračun bruto domačega
proizvoda po paritetah kupne
moči.

Namen raziskave je zbrati cene
mednarodno primerljivih
proizvodov in storitev, na podlagi
katerih se izračunavajo paritete
kupne moči ter bruto domači
proizvod po kupni moči.

Namen

Leto

Leto

Leto

Julij.

Obdobje ali dan
opazovanja

Zunanji
izvajalec po
pogodbi s
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Po objavi
Eurostata.

Po objavi
Eurostata.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ne pride v
poštev.

Ne pride v
poštev.

Ne pride v
poštev
(Cene se zbirajo
po navodilih
Eurostata).

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Bruto domači proizvod
na zaposlenega

Bruto domači proizvod
na prebivalca v
standardih kupne moči
(PPS)

Potrošna struktura BDP Potrošna struktura BDP za
potrebe izračuna bruto
domačega proizvoda po
kupni moči (VPPS).

Paritete kupne moči
(PKM) - investicije:
cene gradbenih
objektov in košarice
materialov za
gradbeništvo
CENE-PKM/G

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Razvoj strukturne
statistike podjetij

442

Spremljanje gradbene dejavnosti
in bilanca stanovanjskega sklada.

Namen

Vrednost in količina
Spremljanje stanja gradbene
porabljenega gradbenega in dejavnosti.
pogonskega materiala.

Vrednost opravljenih
gradbenih del po
investitorju, klasifikaciji
gradbenih objektov in tipu
aktivnosti, velikost in
opremljenost stavb z
napeljavami, število in
površina dokončanih in
nedokončanih stanovanj,
vrsta dokončanih
stanovanj, površina
poslovnih prostorov, po
občinah.

Vsebina

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti s
področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki
izvajajo
gradbena dela.
01.04.

Poslovni
subjekti s
področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki
izvajajo
gradbena dela.
12.03.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.09.

30.10.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni predpisov
EU.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Glej modul 442 pri
razvojnih nalogah

Poraba gradbenega in
pogonskega materiala
GRADPGM/L

Strukturna statistika
podjetij

441

441.02

Statistika poslovnih
subjektov

44

SURS

POSLOVNE
STATISTIKE

III.2

Letno poročilo o
gradbenih delih na
objektu
GRAD/L

Kazalniki za
določanje plač
uradnikov v Evropski
skupnosti

553

441.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

444.01

444.02

SURS

444

Vsebina

Mesečno poročilo
gradbeništva
GRAD/M

Mesečno poročilo
industrije IND/M

Izvajanje in razvoj
kratkoročne statistike
podjetij

Glej tudi poglavje 47
(TRG/Ma in TRG/Mb),
glej tudi modul 502
(GO/Ma in GO/Mb)

Mesečno: vrednost
opravljenih del in pogodb,
število zaposlenih oseb in
število opravljenih ur po
vrsti gradnje in tipu
aktivnosti.
Četrtletno: število in
površina dokončanih
stanovanj, število
nedokončanih stanovanj.

Podatki o proizvodnji,
prodaji in zalogah
proizvodov, ter o
vrednostih novih naročil z
domačega in s tujega trga
in o vrednosti prihodkov od
prodaje z domačega in
tujega trga.

Pregled obrtnih obratov Podatki o številu obratov,
ki opravljajo dejavnost na
obrten ali obrti podoben
način, ki so povzeti po
Obrtnem registru
Slovenije.

Statistika malih in
srednjih podjetij

443

443.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Spremljanje gibanja gradbene
dejavnosti.

Zbiranje podatkov o obsegu
industrijske proizvodnjie, ki so
osnova za izračun konjunkturnih
kazalcev - indeksov obsega
industrijske proizvodnje,
indeksov obsega zalog ind.
proizvodov, produktivnosti ter
indeksov novih naročil in
poslovnega prihodka.

Spremljanje obrtnih obratov po
dejavnosti in
pravnoorganizacijskih oblikah.

Namen

M

M

L

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

31.12

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti s
področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki
izvajajo
gradbena dela.
20. v mesecu

08. v mesecu

Poslovni
subjekti s
področja
industrije in
rudarstva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki se
ukvarjajo z
industrijsko
proizvodnjo.

30. dan v
mesecu.

Zadnji dan v
mesecu.

Julij.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Obrtna zbornica Priprava in
Slovenije.
publiciranje
podatkov.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

V celoti.

V celoti.

Ni predpisa EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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444.04

444.05

44991

44991.01 Polletno poročilo o
cenah novih stanovanj
GRAD-CENE/Pl

SURS

SURS

SURS

SURS

Cene stanovanj za 1 m2
stanovanjske površine v
večstanovanjskih stavbah,
struktura cene.

Lokacija in velikost
stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb,
opremljenost stavb z
napeljavami, število in
površina stanovanj v
stavbi.

Lokacija in velikost
stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb,
opremljenost stavb z
napeljavami, število in
površina stanovanj v
stavbi.

Vrednost opravljenih del
po vrstah gradnje, od tega
vrednost porabljenega
materiala in opreme,
proizvedene v R Sloveniji,
vrednost pogodb in število
zaposlenih na gradbiščih v
tujini; vrednost pogodb in
opravljenih storitev za
projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje,
število zaposlenih.

Vsebina

Spremljanje cen novih stanovanj.

Spremljanje gibanja uporabnih
dovoljenj.

Spremljanje gibanja izdanih
gradbenih dovoljenj.

Spremljanje gradbene dejavnosti
in storitev pri graditvi objektov v
tujini.

Namen

PL

M

M

ČL

Periodika
izvajanja

Preteklo
polletje.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Od 01.01. do
konca
preteklega
četrtletja.
Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

Podjetja s
področja
gradbeništva in
enote drugih
podjetij, ki
izvajajo
gradbeno
dejavnost.
30.01.

Pristojni upravni
organi, ki vodijo
dokumentacijo o
uporabnih
dovoljenjih.
15. v mesecu

Pristojni upravni
organi, ki vodijo
dokumentacijo o
gradbenih
dovoljenjih.
15. v mesecu

Poslovni
subjekti s
področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki
izvajajo
gradbena dela in
storitve v tujini.
15.04. 15.06.
15.09. 15.12.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

02.04.
23.09.

15. 02.
15. 05.
15. 08.
15.11.

15. 02.
15. 05.
15. 08.
15.11.

20.01.
20.05.
21.07.
21.10.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni predpisov
EU.

V celoti.

V celoti.

Ni predpisa EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Glej tudi poglavje 47
(TRG/Ma in TRG/Mb),
glej tudi modul 502
(GO/Ma in GO/Mb)

Raziskovanja
nacionalnega pomena

Poročilo o uporabnem
dovoljenju
GRAD-PUD/M

Poročilo o dovoljenju
za gradnjo stavbe
GRAD-PGD/M

Gradbena dela in
projektantske storitve v
tujini
GRAD/ČL

444.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statistika industrijske
proizvodnje (vključno
s PRODCOM)
Letno poročilo
industrije
IND/L

445

Proizvodnja električne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v hidroelektrarnah, termoelektrarnah in jedrski elektrarni. Proizvodnja toplotne
energije. Oddaja električne
in toplotne energije. Poraba
goriv v termoelektrarnah za
proizvodnjo električne
energije in poraba goriv za
proizvodnjo toplotne energije, kurilnost goriv. Vrste
in moči elektrarn. Vrste,
število in moči strojev, ki
poganjajo generatorje.
Poraba električne energije
in goriv za ogrevanje in
pogon.

Zajeto v okviru IND/M in
IND/L.

Podatki o količinski
proizvodnji, količinah
porabljenih za nadaljno
proizvodnjo, zalogah,
okoličinski in vrednostni
prodaji proizvodov in
storitev na domačem in
tujem trgu.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Spremljanje proizvodnje in
L
oddaje električne in toplotne
energije v elektrarnah.
Spremljanje tehničnih podatkov o
energetskih napravah.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje stanja, sprememb in L
razvoja na področju industrije kot
celote ter po dejavnostih in tudi
po proizvodih.

Namen

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, katerih
osnovna
dejavnost je
proizvodnja
električne
energije;
do 12.02..

Poslovni
subjekti s
področja
industrije in
rudarstva in
enote drugih
poslovnih
subjektov, ki se
ukvarjajo z
industrijsko
proizvodnjo.
31. 01.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.03.

31. 06.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

SURS izpolnjuje na področju energetike in surovin naslednje mednarodne vprašalnike: Joint Questionnaires UN/OECD/Eurostat; 5 letnih vprašalnikov, ki se izpolnjujejo z letno periodiko za
področje premoga, električne energije, nafte, plina in obnovljivih virov. Monthly Questionnaires OECD/Eurostat; 3 mesečni vprašalniki z mesečno periodiko za področje električne energije,
trdnih goriv, nafte in plina. Strukturni kazalniki; letna periodika za področje cene energije v omrežnih dejavnostih; tržni delež največjega proizvajalca električne energije; energetska
intenzivnost; delež obnovljivih virov.

451.01

(vsebina se povezuje
tudi
z moduli 453, 455 in
456)

Energetika in
surovine5
Strukturna statistika
energetike
Letno poročilo o
proizvodnji električne
in toplotne energije
E1-EE/L

45

451

Železo in jeklo

446

445.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Št. 111

5

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

451.02

451.03

451.04

451.05

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Proizvodnja električne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v
hidroelektrarnah in
termoelektrarnah.
Proizvodnja toplotne
(vsebina se povezuje
energije. Poraba in prodaja
tudi
električne in toplotne
z moduli 453, 455 in
energije. Poraba goriv v
456)
termoelektrarnah za
proizvodnjo električne
energije in poraba goriv za
proizvodnjo toplotne
energije, kurilnost goriv.
Vrste in moči elektrarn.
Vrste, število in moči
strojev, ki poganjajo
generatorje.
Letno poročilo o oskrbi Proizvodnja toplotne
s toplotno energijo
energije po vrstah goriva.
E3-TOP/L
Nabava toplotne energije.
Poraba in kurilnost goriv za
(vsebina se povezuje
proizvodnjo toplotne
tudi
energije. Prodaja toplotne
z moduli 453, 455 in
energije po sektorjih.
456)
Omrežje daljinskega
ogrevanja in investicije.
Poraba električne energije.
Letno poročilo o
Nabava in oddaja
prenosu električne
električne energije na
energije
nivoju prenosnega omrežja.
E4-EEP/L
Uvoz in izvoz, izgube v
prenosnem omrežju.
(vsebina se povezuje
Konična moč v sistemu,
tudi
dan in ura nastopa konične
z modulom 456)
moči.
Letno poročilo o
Nabava in oddaja
distribuciji električne
električne energije na
energije
nivoju distribucijskega
E5-EED/L
omrežja. Izgube v
distribucijskem omrežju.
(vsebina se povezuje
Dobava električne energije
tudi
končnim odjemalcem po
z modulom 456)
sektorjih. Vrste in moči
lastnih elektrarn. Poraba
električne energije in goriv
za ogrevanje in pogon.

Letno poročilo
samoproizvajalcev
električne in toplotne
energije
E2-SP/L

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

L

L

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto

Obdobje ali dan
opazovanja

Podjetja za
distribucijo
električne
energije;
do 12.02..

Podjetje za
prenos
električne
energije;
do 12.02..

Poslovni
subjekti, ki
proizvajajo in
distribuirajo
toplotno
energijo;
do 12.02..

Poslovni
subjekti, ki
poleg svoje
osnovne
dejavnosti
proizvajajo tudi
električno
energijo za
lastne potrebe in
prodajo;
do 12.02..

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.03.

30.03.

30.03.

30.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Spremljanje podatkov o
distribuciji električne energije.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje podatkov o prenosu
električne energije.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje proizvodnje, prodaje L
in porabe toplotne energije po
sektorjih. Spremljanje tehničnih
podatkov o energetskih napravah.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje proizvodnje, porabe L
in prodaje električne in toplotne
energije pri samoproizvajalcih.
Spremljanje tehničnih podatkov o
energetskih napravah.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

Stran

Uradni list Republike Slovenije

452

452.01

Kratkoročna statistika
energetike

451.08

SURS

SURS

Letno poročilo o
pridobivanju premoga
E11-TG/L

451.07

SURS

Prodaja naftnih proizvodov
trgovskim podjetjem,
energetskemu sektorju,
predelovalnim dejavnostim
in rudarstvu, gradbeništvu,
cestnem in železniškem
prometu, gospodinjstvom
in ostalim.

Vsebina

Mesečno poročilo o
proizvodnji električne
in toplotne energije
E1-EE/M

Proizvodnja električne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v
hidroelektrarnah,
termoelektrarnah in jedrski
elektrarni. Proizvodnja
jedrske toplotne energije v
reaktorju. Proizvodnja
toplotne energije. Oddaja
električne in toplotne
energije. Poraba goriv v
termoelektrarnah, kurilnost
in zaloge goriv, cene goriv
na enoto.

Proizvodnja, prodaja in
izvoz rjavega premoga in
lignita. Zaposleni in
produktivnost. Poraba
električne energije in goriv.

Letno poročilo o oskrbi Uvoz, nakup, lastna poraba
s plini
in izgube zemeljskega
E9-PL/L
plina. Prodaja zemeljskega
plina po sektorjih.
(vsebina se povezuje
Uvoz, izvoz, nakup, lastna
tudi
poraba utekočinjenega
z modulom 454)
naftnega plina. Prodaja
utekočinjenega naftnega
plina po sektorjih. Omrežje
in investicije.

Letno poročilo o
trgovini z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/L

451.06

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

L

L

Spremljanje kratkoročnih gibanj M
proizvodnje in oddaje električne
in toplotne energije, porabe in
zalog goriv v termoelektrarnah ter
cen goriv.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje podatkov o
proizvodnji premoga.
Spremljanje podatkov o
produktivnosti.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in
utekočinjenim naftnim plinom.
Spremljanje podatkov o omrežju.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje podatkov o trgovini z L
naftnimi proizvodi.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Preteklo leto

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, katerih
osnovna
dejavnost je
proizvodnja
električne
energije;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti s
področja
pridobivanja
rjavega premoga
in lignita;
do 12.02..

Poslovni
subjekti za
oskrbo z
zemeljskim
plinom in
utekočinjenim
naftnim plinom;
do 12.02..

Izbrani poslovni
subjekti, ki
trgujejo z
naftnimi
proizvodi;
do 12.02..

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

30.03.

30.03.

30.03.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

452.02

452.03

452.04

452.05

452.06

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Proizvodnja, uvoz, izvoz,
lastna poraba in zaloge
surove nafte, plinskega
kondenzata, aditivov in
drugih ogljikovodikov.
Proizvodnja, nakup, uvoz,
lastna poraba in prodaja
zemeljskega plina.

Nabava in oddaja
električne energije na
nivoju distribucijskega
omrežja. Izgube v
distribucijskem omrežju.
Količina in vrednost
dobave električne energije
končnim odjemalcem.

Nabava in oddaja
električne energije na
nivoju prenosnega omrežja.
Uvoz in izvoz, izgube v
prenosnem omrežju.
Vrednosti dobav.

Proizvodnja in nabava
toplotne energije. Poraba,
zaloge in kurilnost goriv za
proizvodnjo toplotne
energije. Količine in
vrednosti prodane toplotne
energije.

Proizvodnja električne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v
hidroelektrarnah in
termoelektrarnah.
Proizvodnja toplotne
energije. Poraba in prodaja
električne in toplotne
energije. Poraba goriv v
termoelektrarnah, kurilnost
in zaloge goriv, cene goriv
na enoto.

Vsebina

Spremljanje kratkoročnih gibanj
podatkov o delovanju rafinerije.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
količinskih in vrednostnih
podatkov o distribuciji električne
energije.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
količinskih in vrednostnih
podatkov o prenosu električne
energije.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
proizvodnje in nabave toplotne
energije, količinskih in
vrednostnih podatkov o prodaji
toplotne energije ter porabe in
zalog goriv.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
proizvodnje in oddaje električne
in toplotne energije, porabe in
zalog goriv ter cen goriv pri
samoproizvajalcih.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

M

M

M

M

M

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Rafinerija;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Podjetja za
distribucijo
električne
energije;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Podjetje za
prenos
električne
energije;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti, ki
proizvajajo in
distribuirajo
toplotno
energijo;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti, ki
poleg svoje
osnovne
dejavnosti
proizvajajo tudi
električno
energijo za
lastne potrebe in
prodajo;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Mesečno poročilo o
proizvodnji in oskrbi s
surovo nafto,
zemeljskim plinom,
petrokemičnimi
surovinami, aditivi in
drugimi ogljikovodiki
E6-NAF/M

Mesečno poročilo o
distribuciji električne
energije
E5-EED/M

Mesečno poročilo o
prenosu električne
energije
E4-EEP/M

Mesečno poročilo o
oskrbi s toplotno
energijo
E3-TOP/M

Mesečno poročilo
samoproizvajalcev
električne in toplotne
energije
E2-SP/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

452.07

452.08

452.09

452.10

452.11

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Uvoz, izvoz , nakup, in
prodaja zemeljskega plina
in utekočinjenega naftnega
plina. Cene zemeljskega
plina za gospodinjstva in
industrijo ter cene
utekočinjenega naftnega
plina.

Obvezne rezerve naftnih
proizvodov, ki se nahajajo
v skladiščih na teritoriju
Slovenije in na teritoriju
tujih držav.

Nakup in prodaja naftnih
proizvodov v državi, uvoz
in izvoz naftnih proizvodov
po državah. Cene naftnih
proizvodov 15. v mesecu.

Proizvodnja, uvoz, izvoz,
reciklaža, lastna poraba,
reklasifikacija, prodaja in
zaloge naftnih proizvodov.

Vsebina

Spremljanje kratkoročnih gibanj
v trgovini s trdnimi gorivi.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
na področju oskrbe z zemeljskim
plinom in utekočinjenim naftnim
plinom.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
v trgovini z naftnimi proizvodi in
cenah naftnih proizvodov.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
podatkov o proizvodnji naftnih
proizvodov.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

M

M

M

M

M

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani poslovni
subjekti, ki
trgujejo s
trdnimi gorivi.
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti za
oskrbo z
zemeljskim
plinom in
utekočinjenim
naftnim plinom;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

MG

Izbrani poslovni
subjekti, ki
trgujejo z
naftnimi
proizvodi;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti, katerih
osnovna
dejavnost je
proizvodnja
naftnih
derivatov;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Mesečno poročilo o
Nabava, prodaja po
trgovini s trdnimi gorivi sektorjih, zaloge, kurilnost
E10-TGT/M
in vsebnost žvepla trdnih
goriv.

Mesečno poročilo o
oskrbi s plini
E9-PL/M

Mesečno poročilo o
obveznih zalogah
naftnih proizvodov

Mesečno poročilo o
trgovini z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/M

Mesečno poročilo
proizvajalcev naftnih
proizvodov
E7-NP/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Obnovljivi viri
energije

Cene energije

453

454

SURS

Mesečno poročilo
JODE

452.13

SURS

CENE-DOMA/M
Glej modul 551
E9-PL/M
Glej modul 452

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

Poraba energije in
soproizvodnja
električne in toplotne
energije

454.01

455

456

Mesečno poročilo o
pridobivanju premoga
E11-TG/M

452.12

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Cene električne energije in
zemeljskega plina za
standardne porabniške
skupine.

Proizvodnja, uvoz, izvoz
zaloge tekočih goriv.

Proizvodnja, prodaja in
izvoz rjavega premoga in
lignita.

Vsebina

Cene energentov. Spremljanje
cen energentov. Izpolnjevanje
mednarodnega vprašalnika po
smernici o transparentnosti cen
90/377/EEC.

Kartkoročna statistika tekočih
goriv. Izponjevanje
mednarodnega vprašalnika za
tekoča goriva.

Spremljanje kratkoročnih gibanj
proizvodnje premoga.
Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

Glej modula
551in 452.

M

M

Periodika
izvajanja

Glej modula
551in 452.

Tekoči mesec
(prva ocena),
pretekli mesec
(izboljšana
ocena).

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Glej modula
551in 452.

Izbrani poslovni
subjekti, ki
trgujejo z
naftnimi
proizvodi in
rafinerija;
do 28. v mesecu
ocena za tekoči
mesec in
izboljšana ocena
za pretekli
mesec.

Poslovni
subjekti s
področja
pridobivanja
rjavega premoga
in lignita;
do 20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Glej modula
551in 452.

Do 10. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Trgovina

Statistika trgovine

457

47

471

471.01

Statistika surovin

456.03

SURS

Mesečno poročilo o
trgovini na drobno,
prodaji motornih vozil
in goriva ter o
vzdrževanju in
popravilih motornih
vozil
TRG/Ma,
TRG/Mb

Z raziskavo bodo zbrani podatki
o porabi posameznih energentov
v predelovalnih dejavnostih in
gradbeništvu.
Raziskava pomeni nadaljevanje
zbiranja podatkov, ki sose v
preteklosti zbirali v okviru
raziskave IND-1. Po reviziji in
preimenovanju raziskave v
IND/M je bil del, ki se nanaša na
porabo energentov izločen, zato
se zbiranje nadaljuje v okviru
samostojne raziskave.

Harmonizacija statistike
soproizvodnje.

Prihodek in število oseb, ki Spremljanje gibanja poslovanja
delajo.
trgovine.

Podatki o porabi
energentov v predelovalnih
dejavnostih in
gradbeništvu.

Statistika soproizvodnje Proizvodnja električne
energije in toplote v
objektih za soproizvodnjo.

Periodika
izvajanja

M

M

L

Ugotavljanje strukture porabe
5L
energije in goriv v gospodinjstvih
glede na vir in namen, ocena
vplivov kurjenja in porabe goriv
na okolje, načrtovanje porabe
energetskih virov, oblikovanje
programov varčevanja z energijo.

Namen

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

2002

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani poslovni
subjekti, ki
opravljajo
trgovinsko
dejavnost SKD
50, 52 (razen
52.7).
8. v mesecu.

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
industrije,
rudarstva in
gradbeništva.

25. v
mesecu za
predpretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Javne elektrarne Pilotni
in
projekt.
samoprozvajalci
.

Izbrana
gospodinjstva.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

V celoti .

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

Poraba energentov in
predelovalnih
dejavnostih in
gradbeništvu
(vsebina se povezuje
tudi z moduloma 453
in 455)
E-PE/M

456.02

SURS

Vsebina

Anketa o porabi
Poraba energije in goriv v
energije in goriv v
gospodinjstvih za
gospodinjstvih APEGG ogrevanje stanovanj,
segrevanje vode in
(vsebina se povezuje
kuhanje. Opremljenost
tudi
stanovanj z gospodinjskimi
z modulom 453)
električnimi napravami in
njihova povprečna starost.
Povprečno število
prevoženih kilometrov in
povprečna poraba goriva
na osebni avtomobil.

456.01

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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481.02

481.03

SURS

SURS

Mesečno poročilo o
registriranih cestnih
motornih vozilih in
prikolicah
TR-CES-V/M

Spremljanje dejavnosti trgovine.

Namen

Izbrani podatki o prvič
registriranih cestnih
motornih vozilih in
(pol)prikolicah (vsa, samo
nova).

Spremljanje stanja v registru
motornih vozil in prikolic MNZ.

Dolžina javnega cestnega
Spremljanje stanja cestnega
omrežja po kategorijah cest omrežja.
in vrsti vozne površine.
Število in dolžina cestnih
objektov.

Število in zmogljivost
Spremljanje cestnega potniškega
prevoznih sredstev po
prevoza.
vrstah. Prevožena pot
prevoznih sredstev.
Notranji in mednarodni
prevoz potnikov - število
potnikov in potniški
kilometri. Zaposlene osebe.

Prihodek (na domačem
trgu, od izvoza), DDV,
zaloge, prodajalne in
osebe, ki delajo v trgovini
na drobno,trgovini na
debelo in pri posredništvu.
Promet na drobno po
načinu plačevanja, po
blagovnih skupinah, po
mesecih, prihodek od
prodaje preko elektronskih
medijev. Promet na debelo
po vrstah kupcev, po
mesecih, po blagovnih
skupinah. Promet od
posredništva pri prodaji po
mesecih.

Vsebina

M

L

M

ČL

Periodika
izvajanja

Pretekli mesec.

31.12.

Pretekli mesec.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

MNZ - Urad za
upravne notranje
zadeve.
10. v mesecu

Direkcija RS za
ceste.
10.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo cestni
prevoz
potnikov, 10. v
mesecu.

Izbrani poslovni
subjekti, ki
opravljajo
trgovinsko
dejavnost:
SKD 50 (razen
50.2), 51,
52 (razen 52.62
in 52.7).
05.02.,
15.04.,
15.07.,
15.10.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delno.

Ni EU
predpisov.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

30. v mesecu Delno.

30.06.

30. v
mesecu.

20.03.,
15.06.,
15.09.,
15.12.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

13362 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Letno poročilo o cestah
in mostovih
TR-CES-IG/L,
TR-CES-IL/L

Mesečno poročilo o
cestnem potniškem
prevozu
TR-CES-P/M

Informacijski sistem o
transportu

481

481.01

Transport

48

SURS

Četrtletno poročilo
trgovine
TRG/ČL

471.02

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Letno poročilo o
prekladanju v
pristaniščih in na drugih
prekladnih mestih
TR-PRE/L

Potniški transport

Cestni prevoz blaga

481.05

481.06

482

483

SURS

SURS

Mesečno poročilo o
prekladanju v
pristaniščih in na drugih
prekladnih mestih
TR-PRE/M

Letno poročilo o
registriranih cestnih
motornih vozilih in
prikolicah
TR-CES-V/L

481.04

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Število in zmogljivost
Spremljanje dejavnosti
prekladalnih sredstev po
prekladanja in skladiščenja.
vrstah. Izkoriščenost
sredstev. Preložene in
premanipulirane tone blaga
po vrsti blaga in
manipulacije. Prekladanje
blaga v kontejnerjih.
Število preloženih
kontejnerjev po velikosti
ter prevoznih sredstev.
Nabava in poraba
pogonskega goriva in
maziva. Prihodki in
odhodki. Zaposlene osebe.

Število in zmogljivost
Spremljanje dejavnosti
prekladalnih sredstev.
prekladanja in skladiščenja.
Prekladne tone in
premanipulirane tone blaga
po operacijah in vrsti
manipulacije. Prekladanje
blaga v kontejnerjih in
število preloženih
kontejnerjev ter prevoznih
sredstev. Zaposlene osebe.

Podatki o vseh in prvič
Spremljanje stanja v registru
(skupaj, nova, stara)
motornih vozil in prikolic MNZ.
registriranih cestnih
motornih vozilih in
(pol)prikolicah - seti
podatkov glede na:
nosilnost, vrsto goriva,
prostornino motorja, starost
vozila, število sedežev in
odpis vozil.

Vsebina

L

M

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

30.12.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
dejavnost
prekladanja in
skladiščenja.
10.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
dejavnost
prekladanja in
skladiščenja,
10. v mesecu.

MNZ - Urad za
upravne notranje
zadeve.
30.05.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.06.

30. v
mesecu.

30.06.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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Zap. št.

483.01

Poobl.
izvajalec

SURS

Tedensko poročilo o
cestnem blagovnem
prevozu
TR-CES-B/T

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Tedensko spremljanje
Spremljanje cestnega blagovnega
dejavnosti v vzorec
javnega prevoza in prevoza za
izbranega vozila. Podatki o lastne potrebe.
vozilu, vrsti prevoza,
porabi goriva in
obratovanju. Spremljanje
števila voženj, količine in
vrste prepeljanega blaga ter
oblike tovora. Podatki o
relacijah glede na začetek
in končni cilj notranjih in
mednarodnih prevozov.
Spremljanje prevozov
nevarnih snovi.

Vsebina

T

Periodika
izvajanja

Pretekli teden.

Obdobje ali dan
opazovanja
Poslovni subjekti,
ki opravljajo cestni
javni prevoz blaga
in prevoz blaga za
lastne potrebe, 8.
koledarski dan po
koncu izbranega
tedna.
MNZ, Urad za
upravne notranje
zadeve - priprava
seta individualnih
podatkov
(četrtletno) iz baze
registriranih vozil:
matična številka
lastnika vozila
(pravne ali fizične
osebe), naziv
lastnika vozila
(pravne ali fizične
osebe), naslov
lastnika vozila,
občina,
občina (šifra),
naselje, naselje
(šifra), ulica, ulica
(šifra), hišna
številka, poštna
številka, vrsta
poslovnega
subjekta (pravna
ali fizična oseba),
registrska tablica,
vrsta vozila
(tovorno vozilo,
tovorno specialno
vozilo, vlačilec),
oblika karoserije,
znamka vozila,
tip vozila, teža
vozila, največja
dovoljena masa,
leto izdelave, leto
prve registracije,
število osi, vrsta
goriva.
10.02., 10.05.,
10.08., 10.11.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

20. 05.,
20. 08.,
20. 11.,
20. 02.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran

13364 / Št. 111 / 19. 12. 2002
Uradni list Republike Slovenije

484.02

484.03

SURS

SURS

Odpotovali potniki,
nakladanje in razkladanje
blaga po vrstah pošiljk in
po vrstah blaga na
železniških postajah v
izbranih mestih.

Dolžina prog. Prevozna
sredstva po vrstah in
zmogljivostih.
Izkoriščenost prevoznih
sredstev. Notranji in
mednarodni prevoz
potnikov - potniki ni
potniški kilometri. Prevoz
potnikov po razdaljah in
državah. Notranji in
mednarodni prevoz blaga
po vrstah blaga - tone in
tonski kilometri. Prevoz
blaga po razdaljah.
Notranji in mednarodni
prevoz intermodalnih enot
- število glede na velikost
in količina prepeljanega
blaga. Nakup in poraba
pogonskega goriva in
maziva. Prihodki.
Zaposlene osebe.

Notranji in mednarodni
prevoz potnikov in blaga potniki in potniški
kilometri, tone in tonski
kilometri.
Zaposlene osebe.

Vsebina

Spremljanje železniškega
transporta na postajah.

Spremljanje železniškega
transporta.

Spremljanje železniškega
prometa.

Namen

L

L

M

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
storitve na
železniških
postajah.
20.04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
železniški
transport.
20.04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
železniški
prevoz potnikov
in blaga.
20. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

30.06.

30.06.

V celoti.

30. v mesecu V celoti.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Št. 111

Letno poročilo o
prometu potnikov in
blaga na železniških
postajah
TR-ŽEL-P/L

(vsebina se povezuje
tudi
z modulom 481)

Letno poročilo o
železniškem transportu
TR-ŽEL/L

(vsebina se povezuje
tudi
z modulom 481)

Mesečno poročilo o
železniškem transportu
TR-ŽEL/M

Železniški prevoz
blaga

484

484.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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485.02

485.03

485.04

SURS

SURS

SURS

Namen

Spremljanje pomorskega
transporta.

Registrirano ladjevje
pomorskega transporta.

Spremljanje pomorskega
transporta.

Prevozna sredstva po
Spremljanje pomorskega
vrstah in zmogljivostih.
transporta.
Izkoriščenost prevoznih
sredstev. Notranji in
mednarodni prevoz
potnikov in blaga - potniki
in potniške milje, tone in
tonske milje.
Notranji in mednarodni
prevoz kontejnerjev število glede na velikost in
količina prepeljanega blaga
ter prevoz transportnih
sredstev Nakup in poraba
pogonskega goriva ter
maziva. Prihodki in
odhodki.

Število in zmogljivost
prevoznih sredstev po
vrstah ter prevožena pot.
Notranji in mednarodni
prevoz potnikov in blaga potniki in potniške milje,
tone in tonske milje.
Zaposlene osebe.

Promet ladij v linijski in
Spremljanje pristaniškega
prosti plovbi po številu, BT prometa.
in NT. Promet ladij po
vrstah, zastavah in državah
priplutja in odplutja.
Promet potnikov po
državah vkrcanja in
izkrcanja ter promet blaga
po državah vkrcanja in
izkrcanja, vrstah blaga in
vrstah tovora.

Vsebina

L

L

M

M

Periodika
izvajanja

31.12.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Uprava RS za
pomorstvo.
15. 04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
pomorski prevoz
potnikov in
blaga.
20.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
pomorski prevoz
potnikov in
blaga.
10. v mesecu.

Uprava RS za
pomorstvo, 05.
v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.06.

30.06.

30. v
mesecu.

30. v
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Letno poročilo o
trgovski mornarici
TR-PRI-TM/L

Letno poročilo o
pomorskem transportu
TR-POM/L

Mesečno poročilo o
pomorskem transportu
TR-POM/M

(vsebina se povezuje
tudi
z modulom 481)

Prijava prihoda in
odhoda ladje
TR-PRI-P/M
TR-PRI-O/M

Pomorski transport

485

485.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statistika
cestnoprometnih
nesreč

487

488

488.01

Intermodalni
transport

486.04

SURS

Letno poročilo o
cestnoprometnih
nesrečah
TR-NES-C/L

Mesečno poročilo o
prometu na letališčih
TR-LET/M

Namen

Cestnoprometne nesreče in
posledice.

Prometne zmogljivosti na
letališčih. Promet domačih
in tujih letal na letališčih.
Promet potnikov, blaga in
pošte po vrstah prometa in
prevoznikih. Prihodki.
Poraba električne energije,
goriva in maziva.
Zaposlene osebe.

Promet domačih in tujih
letal po vrstah prometa.
Promet potnikov in blaga.
Zaposlene osebe.

Število letal po vrstah in
zmogljivostih. Notranji in
mednarodni prevoz
potnikov in blaga - potniki
in potniški kilometri, tone
in tonski kilometri.
Prihodki. Nakup in poraba
goriva ter maziva.
Zaposlene osebe.
M

L

M

Periodika
izvajanja

Spremljanje podatkov o
prometnih nesrečah v cestnem
prometu.

L

Spremljanje prometa na letališčih. L

Spremljanje letališkega prometa.

Spremljanje zračnega transporta.

Število, zmogljivost in
Spremljanje zračnega transporta.
izkoriščenost letal. Notranji
in mednarodni prevoz
potnikov in blaga - potniki
in potniški kilometri, tone
in tonski kilometri.
Zaposlene osebe.

Vsebina

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

MNZ - Policija,
30. 05.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
letališke
storitve. 20.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
letališke
storitve, 10. v
mesecu.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo zračni
prevoz potnikov
in blaga.
20.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo zračni
prevoz potnikov
in blaga,
10. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

30. 06.

30.06.

30. v
mesecu.

30.06.

V celoti.

Delno.

Delno.

Delno.

30. v mesecu Delno.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Št. 111

SURS

Letno poročilo o
prometu na letališčih
TR-LET/L

486.03

SURS

Letno poročilo o
zračnem transportu
TR-ZRA/L

486.02

SURS

Mesečno poročilo o
zračnem transportu
TR-ZRA/M

Zračni transport

486

486.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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48991.02 Mesečno poročilo o
prevozu potnikov z
žičnicami
TR-ŽIČ/M

48991.03 Mesečno poročilo o
cestnih mejnih
prehodih, mednarodni
in meddržavni promet
TR-MEJ-CM/M

48991.04 Mesečno poročilo o
cestnih mejnih
prehodih, obmejni
promet
TR-MEJ-CO/M

48991.05 Mesečno poročilo o
mestnem potniškem
prevozu
TR-MES/M

SURS

SURS

SURS

SURS

Raziskovanja
nacionalnega pomena
- ni EU direktive

48991

48991.01 Mesečno poročilo o
železniškem,
pomorskem in zračnem
mejnem potniškem
prometu
TR-MEJ-Ž/M,
TR-MEJ-P/M,
TR-MEJ-Z/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Periodika
izvajanja

Spremljanje dejavnosti žičnic.

Spremljanje mestnega potniškega M
prevoza.

M

M

M

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
mestni potniški
prevoz,
10. v mesecu.

Carinarnice in
carinske
izpostave za
blagovni
promet,
policijski mejni
organi za
potniški promet,
10. v mesecu.

Carinarnice in
carinske
izpostave za
blagovni
promet,
policijski mejni
organi za
potniški promet,
10. v mesecu.

Upravljalci
žičnic, 10. v
mesecu.

Carinarnice in
carinske
izpostave v
sodelovanju s
policijskimi
mejnimi organi,
10. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30. v
mesecu.

30. v
mesecu.

30. v
mesecu.

30. 04.,
30. 07.,
30. 10.,
30. 01.

30. v
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Število, zmogljivost in
prevožena pot po vrstah
transportnih sredstev.
Prevoz potnikov po vrstah
transportnih sredstev.
Zaposlene osebe.

Število potniških vozil po
Spremljanje obmejnega cestnega
vrstah in ocena števila
prometa.
potnikov. Ocena strukture
vozil in potnikov po
državah registracije vozil.
Število tovornih vozil in
količina prepeljanega blaga
po državah, v katerih so
vozila registrirana.

Število potniških vozil po
Spremljanje mednarodnega in
vrstah in ocena števila
meddržavnega cestnega mejnega
potnikov. Ocena strukture prometa.
vozil in potnikov po
državah registracije vozil.
Število tovornih vozil in
količina prepeljanega blaga
po državah, v katerih so
vozila registrirana.

Čas obratovanja žičnic,
prepeljani potniki.

Prihod in odhod potnikov v Spremljanje železniškega,
M
mednarodnem,
pomorskega in zračnega mejnega
meddržavnem in
potniškega prometa.
obmejnem železniškem,
pomorskem in zračnem
prometu.

Vsebina

Stran

Uradni list Republike Slovenije

492.02

492.03

SURS

SURS

Letno poročilo enote
poštnega omrežja
KO-POŠ-E/L

Namen

Periodika
izvajanja

Storitve enot poštnega
omrežja v notranjem in
mednarodnem prometu.
Zaposlene osebe.

Spremljanje poštnih in
telegrafskih storitev.

L

L

Sremljanje poštnih in telegrafskih M
storitev ter storitev v denarnem
prometu.

Spremljanje razvoja in
L
posredovanje podatkov Eurostatu.

Poštno omrežje in
Spremljanje poštnih in
prevozna sredstva. Storitve telegrafskih storitev ter storitev v
ter prihodki in odhodki.
denarnem prometu.
Zaposlene osebe.

Storitve pošt v notranjem
in mednarodnem prometu.
Zaposlene osebe.

Uporaba informacijske
tehnologije v
gospodinjstvih, podjetjih,
izobraževanju in v javni
upravi.

Število, zmogljivost in
Spremljanje mestnega potniškega L
izkoriščenost po vrstah
prevoza.
transportnih sredstev.
Prihodki. Poraba električne
energije in pogonskega
goriva.

Vsebina

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
poštne storitve.
20. 04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
poštne storitve.
20. 04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
poštne storitve.
20. v mesecu.

Fakulteta za
družbene vede rezultati
projekta RIS in
interna
dokumentacija
SURS.
30.03.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
mestni potniški
prevoz.
10.03.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

30.06.

30.06.

30. v
mesecu.

30.06.

30.06.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Letno poročilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/L

Mesečno poročilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/M

Statistika
komunikacij, poštnih
in
telekomunikacijskih
storitev

492

492.01

Letni vprašalnik za
področje statistike
informacijske družbe
ISS

491.01

Statistika
informacijske družbe

491

SURS

SURS

Komunikacije

49

48991.06 Letno poročilo o
mestnem potniškem
prevozu TR-MES/L

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Zap. št.

492.04

492.05

492.06

492.07

492.08

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Namen

Telekomunikacijsko
omrežje, sredstva,
naročniški priključki,
storitve in prihodki. v
mobilni telefoniji.
Zaposlene osebe.

Telekomunikacijske
storitve - mobilna
telefonija v notranjem in
mednarodnem prometu.
Zaposlene osebe.

Poročanje Eurostatu.

Spremljanje telekomunikacijskih
storitev - mobilna telefonija.

Spremljanje telekomunikacijskih
storitev - mobilna telefonija.

Telekomunikacijsko
Spremljanje telekomunikacijskih
omrežje, sredstva,
storitev - fiksna telefonija.
naročniški priključki,
storitve in prihodki. v
fiksni telefoniji. Zaposlene
osebe.

Telekomunikacijske
Spremljanje telekomunikacijskih
storitve - fiksna telefonija v storitev - fiksna telefonija.
notranjem in mednarodnem
prometu. Zaposlene osebe.

Vsebina

L

L

ČL

L

ČL

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo
četrtletje.

Preteklo leto.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
poštne in
telekomunikacij
ske storitve.
15.10.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
telekomunikacij
ske storitve mobilna
telefonija.
20. 04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
telekomunikacij
ske storitve –
mobilna
telefonija.
20. 04., 20. 07.,
20. 10., 20. 01.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
telekomunikacij
ske storitve fiksna telefonija.
20. 04.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
telekomunikacij
ske storitve –
fiksna telefonija.
20. 04., 20. 07.,
20. 10., 20. 01.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

15.01.

30. 06.

30. 04.,
30. 07.,
30. 10.,
30. 01.

30. 06.

30. 04.,
30. 07.,
30. 10.,
30. 01.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Letni vprašalnik za
Telekomunikacijske in
področje statistike
poštne storitve.
telekomunikacijskih in
poštnih storitev COINS

Letno poročilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/L

Četrtletno poročilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/ČL

Letno poročilo o
telekomunikacijskih
storitvah- fiksna
telefonija
KO-TEL-F/L

Četrtletno poročilo o
telekomunikacijskih
storitvah - fiksna
telefonija
KO-TEL-F/ČL

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

501.02

501.03

SURS

SURS

Statistika turizma

501

Spremljanje bruto in neto
zasedenosti stalnih ležišč v
hotelih in podobnih obratih.

Obstoječe in razpoložljive
nastanitvene zmogljivosti
(sobe in stalna ležišča).

Podatki o prebivalcih, ki so Spremljanje podatkov o
turističnih potovanjih domačega
ali niso šli na turistično
prebivalstva.
potovanje, podatki o
značilnostih potovanj
(kdaj, kam, kako ipd.) ter o
izdatkih na potovanjih.

Spremljanje nastanitvenih
zmogljivosti ter prihodov in
prenočitev turistov.

Poročanje Eurostatu.

Namen

Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in prenočitve
turistov po državah, od
koder turisti prihajajo, po
vrstah in kategorijah
nastanitvenih objektov.

Avdiovizualne storitve.

Vsebina

ČL

L

M

L

Periodika
izvajanja

Preteklo
četrtletje.

Julij.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani člani v
gospodinjstvih,
stari 15 let ali
več; obdobje
zbiranja
podatkov je
okvirno od 1. do
20. januarja,
aprila, julija, in
oktobra.

Hoteli in
podobni obrati.
05.09.

Poslovni
subjekti in
zasebni
sobodajalci, ki
nudijo
nastanitvene
zmogljivosti
turistom ter
poslovni
subjekti, ki
posredujejo pri
nastanitvi
turistov,
5.v mesecu.

Poslovni
subjekti s
področja
avdiovizualnih
storitev.
15.11.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

25.02.,
25.05.,
25.08.,
25.11.

20. v mesecu
za pretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Anketa o potovanjih
domačega prebivalstva
TU-ČAP

Poročilo o
nastanitvenih
zmogljivostih v hotelih
in podobnih obratih –
Dodatek k mesečnemu
poročilu o prihodih in
prenočitvah turistov
TU/HOTELI

Mesečno poročilo o
prihodih in
prenočitvah turistov
TU/M

Turizem

50

501.01

Letni vprašalnik za
področje statistike
avdiovizualnih storitev
AUVIS

Statistika
avdiovizualnih
storitev

493

493.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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502.02

SURS

502

502.01

Statistika gostinstva in
potovalnih agencij

501.06

SURS

SURS

Anketa o tujih turistih v
R Sloveniji v poletni
sezoni 2003
TU-TURISTI

501.05

SURS

Spremljanje obiska v izbranih
turističnih znamenitostih,
kopališčih, igralnicah.

Namen

Spremljanje tujskega turizma.

Število potovalnih agencij,
število domačih in tujih
turistov ter njihovih
prenočitev, ki so jim
potovanje organizirale
slovenske potovalne
agencije po državah in
mesecih.
Spremljanje dejavnosti
potovalnih agencij.

Prihodek in število oseb, ki Spremljanje gibanja poslovanja
delajo.
gostinstva.

Demografske in
ekonomske značilnosti
tujih turistov, načini in
motivi prihoda, dolžina
bivanja, stroški in njihova
struktura, ocena bivanja.

Zmogljivosti (površina
Spremljanje navtičnega turizma.
akvatorija, število
privezov, dolžina razvite
obale, prostor za plovila na
- kopnem ipd.) in promet
plovil v marinah.

Domači in tuji obiskovalci
turističnih znamenitosti,
igralnic, obiskovalci
kopališč vse po mesecih
četrtletja.

Vsebina

L

M

3L

L

ČL

Periodika
izvajanja

Marine.
31.01.

Upravljalci
objektov turističnih
znamenitosti,
igralnic in
kopališč,
5. v mesecu po
četrtletju.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
storitve
potovalnih
agencij.
31. 03.

Izbrani poslovni
subjekti
(izjemoma
podružnice), ki
opravljajo
dejavnost 55 po
SKD.
8. v mesecu.

Junij-september Naključno
tekočega leta.
izbrani tuji
turisti v izbranih
turističnih
objektih so
anketirani ob
izbranih dnevih.

Preteklo leto.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

30.07.

25. v mesecu
za
predpretekli
mesec.

31.03.2004

31.03.

05.03.,
05.06.,
05.09.,
05.12.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni EU
predpisov.

V celoti z
Direktivo
1165/98 o
kratkoročnih
statistikah Aneks D,
področje H.

Ni EU
predpisov.

Ni EU
predpisov.

Ni EU
predpisov.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13372 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Letno poročilo o delu
potovalnih agencij
TU-AGEN

Mesečno poročilo o
poslovanju podjetij, ki
so registrirana za
gostinsko dejavnost
GO/Ma
GO/Mb

Letno poročilo o
zmogljivosti in prometu
v marinah
TU-MARINE

Četrtletno poročilo o
obiskovalcih turističnih
znamenitosti, igralnic in
kopališč
TU/ČL

501.04

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

523.03

523.04

BS

Kratkoročni denarni
in finančni kazalniki

523

BS

Strukturni denarni in
finančni kazalniki

522

523.02

Evro in statistika
EMS

521

BS

Denar in finance

52

Imetja posameznih
vrednostnih papirjev v
banki konec meseca.

Povprečne efektivne
obrestne mere bank v
skladu s predpisanimi
navodili.

"Deklarirane" obrestne
mere posaemznih aktivnih
in pasivnih finančnih
instrumentov.

Stanje vseh računov bank
po kontnem okvirju konec
meseca.

Vsebina

ČL

M,
občasno

M, L

Periodika
izvajanja

Tabela finančnih tokov Slovenije. ČL

Statistika denarnih finančnih
posrednikov, nadzor denarnih
finančnih posrednikov.

Statistika denarnih finančnih
posrednikov.

Statistika denarnih finančnih
posrednikov, nadzor denarnih
finančnih posrednikov.

Namen

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Banke,
hranilnice in
hranilno
kreditne službe.

Banke,
hranilnice in
hranilno
kreditne službe.

Mesečna stanja. Banke.

Četrtlerni
podatki.

Mesečni
podatki.

Mesečna stanja. Banke,
hranilnice in
hranilno
kreditne službe.

Obdobje ali dan
opazovanja

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Stanje lastnih imetij
vrednostnih papirjev
Republike Slovenije

Pregled nekaterih
povprečnih aktivnih
obrestnih mer za kredite
nebančnemu sektorju
(AOM). Pregled
nekaterih povprečnih
pasivnih obrestnih mer
za kredite nebančnemu
sektorju (POM)

Poročilo o aktivnih in
pasivnih obrestnih
merah

Poročilo o
knjigovodskem stanju
računov KNB (obrazec
01)

DENARNE,
FINANČNE,
TRGOVINSKE IN
PLAČILNOBILANČ
NE STATISTIKE

III.3

523.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

BS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Statistika javnega
primanjkljaja in dolga

Uporaba evra v
državni statistiki

Bilance javnega
financiranja
(nacionalna potreba,
ni EU direktive)

524

525

52991

52991.01 SDDS: standard o
diseminaciji statističnih
podatkov
mednarodnega
denarnega sklada

Namen

Objavljanje podatkov na
spletni strani Ministrstva za
finance: konsolidirana
globalna bilanca javnega
financiranja po
ekonomskih namenih;
bilanca državnega
proračuna po ekonomskih
namenih; stanje dolga
Republike Slovenije po
instrumentih in valutah.

Agregatne bilance stanja
denarnih finančnih
posrednikov po ustreznih
metodologijah.

ČL

Periodika
izvajanja

Izpolnjevanje sprejetega
mednarodnega standarda MDS in
večja transparentnost javnih
financ.

L, ČL, M

Ekonomska analiza, diseminacija. M

Plačilne kartice domačih
Ekonomska analiza, povratno
izdajateljev (SPI-A1),
informiranje obveznikov
plačilne kartice tujih
poročanja.
izdajateljev (SPI-A2),
bančni avtomati v mreži
(SPI-A3), čeki domačih
izdajateljev in promet …
(SPI-A4), tuji čeki (SPIA5), promet preko POS
terminalov (SPI-A6),
latnosti plačilne kartice
(SPI-B1), lokacija bančnih
avtomatov v mreži (SPIB2), lokacija prodajnih
mest POS terminalov (SPIB3).

Vsebina

Za preteklo
obdobje.

Stanja konec
četrtletja in
četrtletni
promet.

Obdobje ali dan
opazovanja

MF, lokalne
skupnosti, ZPIZ,
ZZZS.

BS

Izdajatelji
instrumentov
(banke in
nefinančna
podjetja).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Najkasneje
do konca
obdobja za
preteklo
obdobje.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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MF

Statistične bilance
denarnih finančnih
posrednikov

523.06

BS

Sodobni plačilni
instrumenti

523.05

BS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Menjava blaga

Menjava blaga med
državami članicami
(vključno z EDICOM)

53

531

52991.02 Bilten javnih financ /
Bulletin of Government
Finance; publikacija v
tiskani obliki in na
spletni strani

MF

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Izkazovanje prejemkov in
izdatkov po ekonomskih
namenih za konsolidirano
globalno bilanco javnega
financiranja, državni
proračun, ZPIZ, ZZZS in
lokalne skupnosti;
izkazovanje stanja dolga
RS po vrstah kreditorjev,
instrumentih in valutah;
izkazovanje stanja jamstev
RS glede na ročnost,
valutno strukturo in po
dejavnostih, pregled izdaj
kratkoročnih in
dolgoročnih vrednostnih
papirjev; pregled nekaterih
makroekonomskih
kazalcev.

Vsebina

Tekoče spremljanje gibanj v
javnih financah, informiranje
domače in tuje javnosti.

Namen

M

Periodika
izvajanja

Mesečni
podatki.

Obdobje ali dan
opazovanja

MF in javni viri,
lokalne
skupnosti, ZPIZ
in ZZZS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Do konca
meseca
podatki za
pretekli
mesec
oziroma
zadnji
razpoložljivi
podatki.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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SURS

Poobl.
izvajalec

ZT-IUB/M

Izvoz in uvoz blaga

Menjava blaga s
tretjimi državami

532

532.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Vrednostni in količinski
podatki o izvozu in uvozu
blaga (statistična vrednost,
neto masa, količina v
dodatni merski enoti);
namembna država, država
porekla, država odpreme;
tarifna oznaka blaga po
Kombinirani nomenklaturi,
Standardni trgovinski
klasifikaciji, Standardni
klasifikaciji dejavnosti,
namenu porabe blaga in
stopnji predelave;
statistični kontingent,
carinski postopek, vrsta
posla; ugodnosti;
kontingent; valuta
transakcije, vrednost blaga
v valuti; vrsta transporta na
meji, država prevoznega
sredstva ob prehodu meje,
dobavni pogoji, zabojnik,
bruto masa, vrsta skladišča,
št. skladišča; carinarnica,
št. ECL, skupno št.
postavk, zap. št. postavke,
datum sprejema ECL,
datum, ki se uporablja za
ukrepe trg. politike, če je
različen od datuma
sprejema ECL; davčna
številka izvoznika,
uvoznika, zastopnika;
vrednost začasno
izvoženega oz. uvoženega
blaga, vrednost popustov in
znižanj; carinska osnova in
dajatve.

Vsebina

Spremljanje blagovnih tokov s
tujino z vidika vrednosti in
količin, časovne dinamike,
strukture in regionalne
usmerjenosti; informacijska
podpora za trgovinsko politiko,
tržne analize; vhodni podatki za
nacionalne račune in plačilno
bilanco.

Namen

M

Periodika
izvajanja

Predpretekli
mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

CURS,
izbor podatkov
iz carinskih
deklaracij
20. - 25. v
mesecu
za pretekli
mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Redne
mesečne
obdelave
zunanjetrgovinskih
podatkov v
SURS in
diseminacija
podatkov.
Šest tednov
po koncu
obdobja
opazovanja
(podatki za
december
oz. začasni
podatki za
leto
opazovanja
se
objavijo v
februarju
naslednjega
leta, končni
podatki za
leto
opazovanja
se
objavijo v
juliju
naslednjega
leta).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti, razen
nekaterih
manjših razlik,
ki so pogojene z
domačo carinsko
zakonodajo,
vendar ne
vplivajo na
zajetje podatkov.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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Zap. št.

532.02

532.03

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

ZT-IPVIU/ČL

Indeksi povprečnih
vrednosti izvoza in
uvoza

ZT-KVP

Kontrola kakovosti
zunanjetrgovinskih
podatkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Merjenje dinamike izvoznih in
uvoznih cen, za oceno fizičnih
gibanj izvoza in uvoza (kot
deflatorji).

Izboljšanje kakovosti
zunanjetrgovinskih podatkov,
predvsem količinskih in
vrednostnih.

Namen

Obdobje ali dan
opazovanja

ČL

Preteklo
četrtletje.

Dvakrat letno. Tekoče leto.

Periodika
izvajanja

Osnovni
zunanjetrgovinski podatki
SURS.

CURS preveri in
popravi sporne
deklaracije do
25. 01. v
naslednjem letu
za (1) in do
25.06. v
naslednjem letu
za (2).

SURS pripravi
sezname
spornih
deklaracij za (1)
razpoložljive
kumulativne
podatke do 31.
12. v tekočem
letu, za (2)
ostale
kumulativne
podatke do
vključno
decembra do
31.05. v
naslednjem letu;

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obdelave
podatkov za
izračun
indeksov,
kontrola
pravilnosti
rezultatov in
priprava
podatkov za
publikacijo.

Pregled
rezultatov
kontrole
podatkov,
izdelava
seznama
spornih
deklaracij za
CURS,
popravki
napačnih
podatkov v
CURS.

9 tednov po
koncu
obdobja
opazovanja.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Ni predpisa EU.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Izračunavajo se verižni
indeksi po Laspeyresovem,
Paaschejevem in
Fisherjevem obrazcu,
objavljajo se Fisherjevi
indeksi.

Izračun indeksov
povprečnih vrednosti
izvoza in uvoza po
sektorjih in odsekih
Standardne mednarodne
trgovinske klasifikacije, po
področjih, podpodročjih in
oddelkih Standardne
klasifikacije dejavnosti, po
klasifikaciji Širokih
ekonomskih kategorij
(BEC).

Avtomatska kontrola
relativnih razmerij med
količinskimi in
vrednostnimi podatki na
carinskih deklaracijah s
pomočjo statističnih
metod.

Vsebina
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

Podatkovna baza
COMEXT

534
Izboljšati diseminacijo
zunanjetrgovinskih podatkov
(dostopnost, hitrost informacije,
podatki v elektronski obliki).

Namen

Proizvodnja statistike
trgovine

Menjava storitev in
plačilna bilanca

54

ZT- TARPOD

Države kandidatke so
dolžne poročati tarifne
podatke do vstopa v
EU.

Priprava tarifnih
Podpora pridružitvenim
MG, EUROSTAT,
podatkov v elektronski pogajanjem, podpora
DG Trade
obliki (carinska tarifa,
pogajanjem v okviru WTO.
vezane stopnje WTO,
kvote po GATT-u in
druge količinske
omejitve, preferencialni
sporazumi in
pripadajoče količinske
omejitve)

Tarifna statistika Splošne preference Lastni viri

Priprava vhodnih
podatkov za različne baze
zunanjetrgovinskih
podatkov (COMEXT v
Eurostatu, BSP na
internetu, Interispo na
intranetu, baze
zunanjetrgovinskih
podatkov v SURS),
kontrola podatkov v bazah
in diseminacija iz baz.

Vsebina

L

M

Periodika
izvajanja

Tekoče leto.

Predpretekli
mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

MG do 30. 04.
2003

Osnovni
zunanjetrgovinski podatki
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
tarifnih
podatkov s
strani MG,
kontrola
formalne
pravilnosti s
strani SURS
in
posredovanje
podatkov
Eurostatu.

Redne
mesečne
priprave
podatkov za
polnjenje baz.

V celoti glede na
zahteve
Eurostata v zvezi
z zapisom za
Comext za
države
kandidatke.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Podatki se ne V celoti glede na
objavljajo.
zahteve
Eurostata in DG
Trade glede
oblike in vsebine
zapisa.

Šest tednov
po koncu
obdobja
opazovanja.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave
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536

535.01

535

ZT-BAZE/M

Baze
zunanjetrgovinskih
podatkov

Sektorske analize in
mednarodne
trgovinske študije

533

534.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

541.02

541.03

541.04

541.05

541.06

541.07

541.08

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Plačilna bilanca

Geografska razdelitev
tekočega računa
plačilne bilance po
državah in ekonomskih
grupacijah

Namen

Plačilna bilanca,; stanje
mednarodnih naložb in
obveznosti; statistika finančnih
trgov.

Plačilna bilanca.

Plačilna bilanca,; stanje
mednarodnih naložb in
obveznosti.

M

Ob dogodku,
10-D po
dogodku.

M

M

10-D
M

Periodika
izvajanja

Zagotovitev razčlenitve
Izpolnitev zahtev Eurostata in
postavk tekočega računa
ECB; ekonomska naliza.
plačilne bilance po državah
partnericah.

Izpolnitev mednarodnih
priporočil in zagotovitev boljše
primerljivosti plačilne bilance.

M

M

Plačilna bilanca Slovenije Ekonomska analiza, diseminacija. M
po ustreznih metodologijah
in v skladu z
mednarodnimi priporočili
(IMF BOP manual V.
edition, BOP Vademecum).

Nakup in prevzem terjatev
ter garancije med rezidenti
in nerezidenti.

Prijava odobrenega kredita, Plačilna bilanca,; stanje
aprememba, storno;
mednarodnih naložb in
specifikacija; plan in
obveznosti; zunanji dolg.
realizacija koriščenja in
odplačil.

Poročilo o poslih z
vrednostnimi papirji po
zakonu o deviznem
poslovanju (z nerezidenti).

Poročilo o prometih in
stanjih na računih v tujini.

Poročila o stanju in
Plačilna bilanca.
prometu (vrsta posla 00),
poročilo o stanju po
državah (01), specifikacija
prometa za račun (06 in
07), obvestilo o prilivu iz
tujine (60), nalog za plačilo
v tujino (70), splošni
devizni nalog (66 in 77).

Vsebina

Obdobje ali dan
opazovanja

BS

BS

BS

Rezidenti.

Rezidenti.

Banke, borzno
posredniške
hiše,
zavarovalnice,
izdajatelji
dolžniških
vrednostnih
papirjev v tujini.

Pravne osebe.

Banke.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Izračun plačilne bilance Zagotovitev podatkov
v SIT in EUR
plačilne bilance v SIT in
EUR.

Plačilna bilanca

Zbirno poročanje; PT,
NT, PF, VO, PO, GP-1

Krediti odobreni tujini
in najeti v tujini

VRP

Obrazec C

Plačilni promet s tujino

541

541.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

BS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
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543.02

543.03

543.04

BS

BS

BS

Anketa PCP in mejnih
trgovin

Stanje mednarodnih
naložb in obveznosti

Poročilo o naložbah
(SN11, SN22, SN33
(JV), SN44 in SN55)

Obrazec SKV/SKD

Neposredne naložbe in
statistika menjave
povezanih družb

543

543.01

Plačilna bilanca
institucij Skupnosti

542

BS

Podatki o terjatvah in
obveznostih do tujine
(do nerezidentov), za
namene države:
- obrazec Dodatni
podatki k podatkom iz
bilance stanja

541.09

AJPES

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

L

Periodika
izvajanja

Stanje mednarodnih naložb in
obveznosti.

L

Stanje mednarodnih naložb in
M
obveznosti, komercialna posojila.

Spremljanje terjatev in
obveznosti do nerezidentov pri
gospodarskih družbah, ki imajo
poslovne odnose s tujino, za
namene plačilne bilance.

Namen

Podatki prilagoditev
zaobjema blaga in izvoz
potovanj v plačilni bilanci.
Plačilna bilanca.

M

Bilanca stanja naložb in
Ekonomska analiza, diseminacija. L
obveznosti rezidentov
Slovenije do nerezidentov
(IMF BOP manual V.
edition, BOP Vademecum).

Poročilo o stanju in
prometu s povezanimi
podjetji in stanju
pogodbene naložbe.

Poročilo o stanju in
spremembah terjatev in
obveznosti do tujine.

Podatki iz bilance stanja
gospodarskih družb o
terjatvah in obveznostih do
tujine (do nerezidentov).

Vsebina

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostocarinske
prodajalne in
mejne
prodajalne po
zakonu o
pregoblikovanju
carinskih
prodajaln na
cestnih mejnih
prehodih z
državami
Evropske unije,
v mejne
prodajalne in o
posebnih
ukrepih nadzora
the prodajaln.
(Url. RS 13/01)

BS

Banke in
podjetja.

Podjetja.

Preteklo
Gospodarske
koledarsko leto. družbe, ki imajo
poslovne odnose
s tujino.

Obdobje ali dan
opazovanja

30.04

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

Raba tal in podeželje

Raba tal

IV

61

611

Kontrola kakovosti
podatkov GIS-a
pokrovnosti tal
GIS-KON-KVAL/4L

Kmetijske strukture

Struktura in tipologija
kmetij

612.02

62

621

GIS--POK-TAL/4L

SURS

Daljinsko zaznavanje

Izdelava GIS-a
pokrovnosti tal

612.01

612

GIS-ČAS-SPREM/4L

Ocena časovnih
sprememb pokrovnosti
tal

Mednarodna trgovina
s storitvami in
geografska razdelitev

544

611.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

L

Periodika
izvajanja

4L

Pregled prostorske razporeditve
4L
osnovnih kategorij pokrovnosti in
rabe tal.

Spremljanje časovnih sprememb
v pokrovnosti/rabi tal Slovenije.

Namen

Ocena kvalitete (vhodnih
Informacije o kvaliteti podatkov
in izhodnih) podatkov GIS- GIS-a pokrovnosti tal.
a pokrovnosti tal.

Georeferencirani in
tabelarni podatki o
osnovnih kategorijah
pokrovnosti in rabe tal po
statističnih regijah
(SKTE3).

Ocena spremembe
pokrovnosti /rabe tal za
4.letna obdobja na nivoju
statističnih regij (SKTE 3).

Vsebina

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Časovni presek SURS, GURS,
GIS-a
kontrola na
pokrovnosti/rab terenu.
e tal.

Datum
Satelitski
skeniranja
podatki MOPE,
satelitskih
GURS.
posnetkov (majsept. prvo leto).

Med dvema
SURS
časovnima
presekoma GISa
pokrovnosti/rab
e tal.

Obdobje ali dan
opazovanja

30.06.2003

30.12.2003

Primerjava
30.12.2003
podatkov GISa pokrovnosti
tal '01 z
drugimi
podatki.

Izdelava
GIS-a.

Ocena
spremembe
pozidane
površine
'97:''01.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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Statistika
vinogradništva

623

623.01

Podatkovna baza
EUROFARM

622

Popis vinogradov
POPIS-VIN/10L

Periodika
izvajanja

Transformacija datoteke v obliko
Eurofarm.

10L

Spremljanje kmetijske pridelave
3L
in prireje na kmetijskih
gospodarstvih.
Spremljanje lastnosti delovne sile
na družinskih kmetijah.
Spremljanje opremljenosti
kmetijskih gospodarstev z
mehanizacijo in drugo opremo.

Spremljanje kmetijske pridelave
10L
in prireje na kmetijskih
gospodarstvih.
Spremljanje lastnosti delovne sile
na družinskih kmetijah.
Spremljanje opremljenosti
kmetijskih gospodarstev z
mehanizacijo in drugo opremo.

Namen

Površina vinogradov, trsnic Spremljanje vinogradništva.
in matičnjakov ter števila
trt. Ugotavljanje starosti
vinogradov in sort.

Površine zamljišč, ki jih
kmetije uporabljajo, njivski
posevki, travniki in trajni
nasadi, število živine,
opremljenost kmetij s
kmetijskimi stroji,
kmetijski objekti in
delovna sila na kmetiji;
spremljanje dodatnih
spremenljivk potrebnih za
izracune jedrnih
kazalnikov.

Površine zamljišč, ki jih
kmetije uporabljajo, njivski
posevki, travniki in trajni
nasadi, število živine,
opremljenost kmetij s
kmetijskimi stroji,
kmetijski objekti in
delovna sila na kmetiji;
spremljanje dodatnih
spremenljivk potrebnih za
izracune jedrnih
kazalnikov.

Vsebina

31.08. 2010

01.06.2003

01. 06.

Obdobje ali dan
opazovanja

Prevzem
podatkov iz
Registra
pridelovalcev
grozdja in vina
(MKGP).

DURS;
Kmetijska
gospodarstva, ki
se ukvarjajo s
kmetijsko
pridelavo.
01.06. do 30.06.

DURS;
Kmetijska
gospodarstva, ki
se ukvarjajo s
kmetijsko
pridelavo.
01.06. do 30.06.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Predstavitev
rezultatov
popisa na
spletni strani
SURS.

Priprava
01.09.2003
vprašalnika in
metodoloških
navodil,
izvedba
raziskave,
obdelava
podatkov.

Predstavitev
rezultatov
popisa na
spletni strani
SURS.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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SURS

Raziskovanje strukture
kmetijskih
gospodarstev
KME-JUNSTRK/3L

621.02

SURS

Popis kmetijskih
gospodarstev v
Republiki Sloveniji
POPIS-KME/10L

621.01

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Raziskovanja
nacionalnega pomena

62991

631.02

SURS

Letno poročilo
poslovnih subjektov o
uporabi
reprodukcijskega
materiala
KME-PMG

Letni indeksi fizičnega
obsega kmetijske
pridelave
KME-IFO

Ekonomski računi za
kmetijstvo

631

631.01

Kmetijski prihodki in
cene

63

62991.01 Uvoz mineralnih gnojil
KME-UMG

Popis intenzivnih
sadovnjakov
POPIS-SAD/5L

Statistika sadjarstva

624

624.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Namen

Poraba reprodukcijskega
materiala: elektrike, vode,
gnojil in pesticidov.

Spremljanje
porabe reprodukcijskega
materiala v kmetijskih podjetjih.

Indeksi kmetijske pridelave Spremljanje gibanja obsega
po skupinah in
kmetijske pridelave.
podskupinah kmetijske
dejavnosti.

Uvoz mineralnih gnojil za Spremljanje porabe mineralnih
potrebe kmetijske
gnojil.
dejavnosti po vrstah in
vsebnosti rastlinskih hranil.

Jabolka in hruške po
Spremljanje sadjarstva.
sortah, letu sajenja, številu
dreves, sadilni razdalji.
Koščičasto sadje in oljke
po sortah, letu sajenja,
številu dreves, sadilni
razdalji. Jagodičevje po
sortah in velikosti zemljišč.

Vsebina

L

L

L

5L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

01.06.2002

Obdobje ali dan
opazovanja

Kmetijska
podjetja.
07.02.

Dokumentacija
Statističnega
urada RS.

Poslovni
subjekti, ki
uvažajo
mineralna
gnojila; prevzem
podatkov iz
registra
mineralnih
gnojil MKGP,
07.02..

MKGP iz
registra,
Kmetijska
podjetja in
individualni
pridelovalci
sadja v
intenzivnih
sadovnjakih.
05.10.-27.10.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izvedba
raziskave,
analiza
podatkov.

Obdelava
podatkov.

Analiza
rezultatov
popisa, objava
rezultatov,
priprava baze
podatkov za
hitro
tabeliranje.

20.06.

01.08.

25.07.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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633.02

SURS

Statistika kmetijskih
cen

633

Cene inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

Trimesečno poročilo o
nabavnih cenah
reprodukcijskega
materiala, sredstev za
delo in storitev v
kmetijstvu
CENE-52/ČL

Prihodki sektorja
kmečkih
gospodinjstev

632

633.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Cene proizvodov in
storitev namenjenih tekoči
porabi in investicijam v
kmetijstvu.

Nabavljene količine in
nabavne vrednosti za
izbrane proizvode in
storitve.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Spremljanje gibanja cen
reprodukcijskega materiala,
sredstev za delo in storitev v
kmetijstvu.
M

Spremljanje gibanja nabavnih cen ČL
reprodukcijskega materiala,
sredstev za delo in storitev v
kmetijstvu.

Namen

Pretekli mesec.

Preteklo
četrtletje.

Obdobje ali dan
opazovanja

13384 / Št. 111 / 19. 12. 2002

7. v mesecu za
pretekli mesec

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

18. v mesecu V celoti.
za pretekli
mesec.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Izbrani poslovni Obdelava
subjekti:
podatkov.
- v trgovini
na drobno in
debelo,
-s področja
zavarovalništva
-opravljanja
storitev
(kmetijskih,
veterinarskih,vz
drževanje in
popravila
kmetijske
mehanizacije in
kmetijskih
objektov)
-proizvodne
organizacije, ki
proizvajajo
proizvode za
kmetijsko
pridelavo;
Dokumentacija
Statističnega
urada RS.

Kmetijska
podjetja.
18.04., 18.07.,
18.10., 18.01.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statistika vložka dela
v kmetijstvu

633.05

634

SURS

Za družinske kmetije se
proizvodnja in dodana
vrednost obračunava v
stat. raziskovanju pod
zap. štev. 402.02

Sektorska proizvodnja
in model prihodkov v
kmetijstvu

635

635.01

Zaposlenost v
kmetijstvu
KME-DELSILA/L

634.01

KME-ODK/M
KME-LES/M

Mesečno poročilo o
odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa

Spremljanje prodaje kmetijskih
pridelkov.

Spremljanje cen in količin
kmetijskih pridelkov in lesa pri
zasebnih pridelovalcih.

Spremljanje cen in količin
kmetijskih pridelkov pri
kmetijskih podjetjih.

Namen

Ugotavljanje zaposlenosti v Ugotavljanje realnejše
kmetijstvu preko
zaposlenosti v kmetijstvu.
polnovrednih delovnih
moči.

Količine kmetijskih
pridelkov , ki so jih
pridelovalci prodali na
živilskih trgih, ter
povprečne cene teh
pridelkov.

Nakup oziroma prevzem
kmetijskih pridelkov in
lesa v količini in vrednosti
po pridelkih in skupinah
pridelkov od zasebnih
kmetijskih pridelovalcev.

Prodaja kmetijskih
pridelkov v količini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov
kmetijskih podjetij.

Vsebina

L

M

M

M

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Pretekli mesec.

Obdobje ali dan
opazovanja

Popis kmetijskih
gospodarstev v
letu 2000,
anketa o delovni
sili.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
storitve v zvezi
z uporabo
prodajnega
prostora na
tržnicah 05.v
mesecu.

Poslovni
subjekti, ki
odkupujejo
kmetijske
pridelke in les
05.v mesecu.

Kmetijska
podjetja, do 05.
v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

10. v
mesecu.

10. v
mesecu.

10. v
mesecu.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

SURS

Mesečno poročilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov na živilskih
trgih
KME-TRGI/M

633.04

SURS

Mesečno poročilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov
KME-PRO/M

633.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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641.02

641.03

641.04

SURS

SURS

SURS

641

Doseženi pridelki pšenice,
drugih strnih žit in
zgodnjega sadja.

Površine posevkov na
njivah, trajnih travnatih
površin, trajnih nasadov.
Število govedi, prašičev,
drobnice, perutnine,
kuncev in druge živine.

Vsebina

Spremljanje rastlinske pridelave.

Doseženi pridelki poznih
Spremljanje rastlinske pridelave.
posevkov, poznega sadja in
grozdja.

L

L

L

Kmetijska
podjetja in
družinske
kmetije.
01.06.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Kmetijska
podjetja,
Kmetijska
svetovalna
služba pri
Kmetijsko
gozdarski
zbornici
Slovenije.
05.09.
Opazovano leto. Kmetijska
podjetja,
kmetijska
svetovalna
služba pri
Kmetijsko
gozdarski
zbornici
Slovenije.
10.11.

Opazovano
leto.

Opazovano leto. Kmetijska
podjetja ,
Kmetijska
svetovalna
služba pri
Kmetijsko
gozdarski
zbornici
Slovenije.
15.08.

01.06.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

20.02.
naslednje
leto.

16.12.

16.12.

V letu 2003
15.08.
združeno z
raziskovanjem
KMEJUNSTRUK/3
L

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Delno.

Delno.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13386 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Poročilo o doseženih
pridelkih poznih
posevkov sadja in
grozdja - stanje 10.
novembra
KME-POZK-P/K
KME-POZK-K/L

Periodika
izvajanja

Spremljanje rastlinske in živalske L
pridelave.

Namen

Poročilo o pričakovanih Pričakovani pridelki
Spremljanje rastlinske pridelave.
pridelkih poznih
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in
posevkov, sadja in grozdja.
grozdja - stanje 05.
septembra
KME-POZP-P/L
KME-POZP-K/L

KME-ZGK-P/L
KME-ZGK-K/L

Poročilo o doseženih
pridelkih zgodnjih
posevkov in zgodnjega
sadja - stanje 15.
avgusta

Vzorčno raziskovanje
posejanih površin in
števila živine- stanje
1.junij
KME - JUN/L

Rastlinska pridelava

Statistika rastlinske
pridelave

64

641.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

641.06

SURS

Živinoreja

Statistika živinoreje

65

651

KME-DEC/L

Letno poročilo o
živinoreji in posejanih
površinah v jesenski
setvi

Napoved pridelka
(AGROMET)

643

651.01

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki
KME-BIL-RAST/L

642.01

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

POPIS-VRT/3L

Popis vrtnarstva

Poročilo o doseženih
pridelkih južnega sadja
KME-JUŽSAD-K/L

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Število živine po vrstah in
kategorijah,, bilanca živine,
živalska prireja, posejane
površine v jesenski
setvi,pridelki
pomembnejših kmet.
kultur, načrtovani posevki
v spomladanski setvi.

Razdelitev proizvodnje in
porabe rastlinskih
pridelkov po metodi,
harmonizirani z EU
zahtevami.

Popis tržne vrtnarske
pridelave: zelenjadnic,
zelišč, jagod, gojenih gob
in cvetja ter okrasnih
rastlin.

Doseženi pridelki južnega
sadja.

Vsebina

Spremljanje števila živine,
posejanih površin v jesenski
setvi, pridelki pomembnejših
kmetijskih kultur, načrtovane
površine v spomladanski setvi za
pomembnejše kmetijske kulture.

Bilanca preskrbe z rastlinskimi
pridelki je osnova za ekonomske
račune za kmetijstvo.

Spremljanje tržne vrt. Pridelave.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Namen

L

L

3L

L

Periodika
izvajanja

01.12.

Preteklo leto.

01.07.2003

2002 (preteklo
leto).

Obdobje ali dan
opazovanja

Družinske
kmetije in
kmetijska
podjetja.

Kmetijski
inštitut
Slovenije.

Tržni vrt,
pridelovalci.

Kmetijska
svetovalna
služba pri
Kmetijsko
gozdarski
zbornici
Slovenije
15.01.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

20.02.

Analiza in
objava
rezultatov
raziskovanja v
letu 2002;
Izvedba
raziskovanja v
letu 2003,
priprava
vprašalnika in
metodološkega
gradiva.

15.02.

Podatki za
leto 2001 in
2002 do
konca leta
2003.

Priprava
01.10. 2003
vprašalnika in
metodoloških
gradiv, objava
prvih
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

SURS

641.05

SURS

642

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Statistika
živilskopredelovalne
industrije

Statistika
živilskopredelovalne
industrije

Druge kmetijske
statistike62

Statistika gozdarstva

66

661

67

68

Spremljanje zakola živine.

Razdelitev proizvedene in Bilanca krme je osnova za
porabljene krme po metodi, ekonomske račune za kmetijstvo.
harmonizirani z EU
zahtevami.

Razdelitev prireje in
Bilanca preskrbe za živinorejo je
porabe mesa in proizvodov osnova za ekonomske račune za
po metodi, harmonizirani z kmetijstvo.
EU zahtevami.

Število zaklane živine po
vrstah in kategorijah, masa
zaklane živine ter zakol
živine iz uvoza.

L

L

M

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Kmetijski
inštitut
Slovenije.

Kmetijski
inštitut
Slovenije.

Klavnice 6. v
mesecu.

Dokumentacija
Statističnega
urada RS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Podatki za
leto 2002 oktobra
2003.

Podatki za
leto 2002 oktobra
2003.

V celoti.

V celoti.

22. v mesecu V celoti.

05.07.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

SURS izpolnjuje na področju kmetijstva naslednje vprašalnike: FAO, UN-ECE, Eurostat, ITTO: gozdarstvo; Eurostat, 2L: število živine; Eurostat, 1L: prireja mesa; Eurostat: št. živine za
letopis in CCs; CEFTA, 1L; FAO: ribištvo, akvakultura, zaposleni, ladje; JQ: fitofarmacevtska sredstva; FAO: poraba mineralnih gnojil; CESTAT: prodaja pridelkov, indeks obsega kmet.
pridelave; Eurostat: absolutne cene, output; Eurostat: absolutne cene, input.
Kazalniki: 35 kmetijsko okoljskih kazalnikov (COM(2000)20 in COM(2001)144); ribištvo, izračuni cen v proizvodnji in zaposleni (EC 1543/2000 in EC 1639/2001)

Bilanca krme
KME-BIL-KRM/L

Bilanca krme

654.01

654

Namen

Prirast živine, prireja mesa, Spremljanje kmetijske pridelave.
mleka, jajc, volne in medu.

Vsebina
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6

SURS

Bilanca preskrbe za
živinorejo
KME-BIL-ŽIV/L

653.01

Bilanca preskrbe za
živinorejo

653

SURS

Mesečno poročilo o
zakolu živine v
klavnicah
KME- ZAKOL/M

652.02

SURS

Obračun živalske
prireje
KME-ŽIV/L

Statistika živalskih
proizvodov

652

652.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

681.02

681.03

681.04

681.05

SURS

SURS

SURS

SURS

Namen

Spremljanje gozdnih požarov.

Osutost drevesnih krošenj,
prirastek po stopnjah
osutosti, foliarne in talne
analize.

Struktura odstrela po
ekoloških enotah, ocena
številčnosti vrst, lovski
objekti, lovne površine,
lovci, ohranitev, obnova in
izboljšanje habitatov.

L

L

L

Periodika
izvajanja

Spremljanje zdravstvenega stanja
gozdov.

L in 5-letno

Spremljanje upravljanja populacij L
divjih živali.

Opremljenost s stroji,
Spremljanje porabe energije in
poraba energije in struktura opravljenih gozdnih del.
opravljenih delovnih ur po
vrsti gozdnih del, sečnja,
prevoz in dodelava gozdnih
sortimentov.

Opožarjena površina po
vrstah gozdov, vzroki
požarov, izguba lesne
mase; ločeno po lastništvu
gozdov.

Gojitvena in varstvena dela Spremljanje gospodarjenja z
v gozdu, posek po vrstah
gozdovi.
gozdov in vrstah dreves,
redne ter sanitarne sečnje,
proizvodnja in prodaja
gozdnih sortimentov v vseh
gozdovih, stranski gozdni
proizvodi, gozdne
prometnice, ločeno po
lastništvu gozdov.

Vsebina

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Gozdarski
inštitut.
15.04.

Zavod za
gozdove,
poslovni
subjekti s
področja
lovstva, lovske
družine,
pristojni upravni
organi.
31.05.

Poslovni
subjekti, ki
izvajajo gozdna
dela.
15.03.

Zavod za
gozdove in
Gozdarski
inštitut.
15.04.

Zavod za
gozdove in
Gozdarski
inštitut, sklad
kmetijskih
zemljišč in
gozdov,
pristojni upravni
organi.
15.04.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

25.04.

31.08.

15.06.

25.04.

25.04.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Poročilo o
zdravstvenem stanju
gozdov
GOZD-ZDRV/L

Letno poročilo o
upravljanju s prosto
živečim živalstvom
LOV/L

Letno poročilo o
mehanizaciji in porabi
energije v gozdarstvu
GOZD-MEHAN/L

Letno poročilo o
gozdnih požarih
POŽAR/L

Letno poročilo o
gospodarjenju z
gozdovi
GOZD-GOSP/L

Statistika gozdarstva

681

681.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

Delovno aktivno
prebivalstvo v
sektorju ribištva

Socio-ekonomski
kazalniki v ribištvu

69991

69992

Statistika akvakulture

694

Letno poročilo o
sladkovodnem ribištvu
RIB-SLV/L

Izlov in bilanca
preskrbe

693

694.01

Mesečno poročilo o
morskem ribištvu
RIB-MOR/M

Spremljanje sredstev za morsko
ribištvo.

Namen

L

Periodika
izvajanja

Zaposlene osebe . Prireja
tržnih rib in mladic ter
ulov rib. Spremljanje
odkupnih cen rib.
Spremljanje sladkovodnega
ribištva.

L

Ulov plavih rib, drugih rib, Spremljanje morskega ribolova in M
rakov, mehkužcev in školjk ribogojstva.
in gojenje rib in školjk.

Statistika ulova

692.01

692

691

Letno poročilo o ribičih Zaposleni osebe v
in sredstvih za morsko podjetjih, ribiči, plovna
ribištvo
sredstva in oprema.
RIB-MOR/L

Statistika ribištva

Statistika ribiškega
ladjevja

69

Vsebina

691.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

REDNE NALOGE

2002

Pretekli mesec.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti s
področja
ribištva, zasebni
ribogojci, Zavod
za ribištvo;
31.03.

Poslovni
subjekti s
področja
ribištva, in
individualni
ribiči.
6. v mesecu

Poslovni
subjekti s
področja ribištva
ter individualni
ribiči.
25.03.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izvedba
raziskovanja,
obdelava
podatkov.

Revizija
raziskovanja.

Izvedba
raziskovanja
in revizija
raziskovanja.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

15.07.

V celoti.

20. v mesecu V celoti.

01.07.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Stran
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Statistika odpadkov in
recikliranja

712

712.02

Okolje in področne
statistike

711

SURS

Statistike okolja in
kazalniki

71

Letno poročilo o
zbiranju odpadkov
ODP-Z

Letno poročilo o
nastajanju odpadkov v
proizvodnih in
storitvenih dejavnostih
ODP

MEDPODROČNE
STATISTIKE

V

712.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Zbiranje odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti.

Nastajanje odpadkov v
proizvodnih in storitvenih
dejavnostih.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Pridobivanje podatkov o vrstah in L
količinah od drugih zbranih prevzetih odpadkov ter njihovih
nadaljnjih tokovih.

Pridobivanje podatkov o vrstah in L
količinah odpadkov ter o načinih
ravnanja z njimi.

Namen

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki
imajo koncesijo
oz. dovoljenje
za zbiranje
odpadkov;
do konca
februarja.
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje.

Poslovni
subjekti, ki
opravljajo
proizvodne ali
storitvene
dejavnosti;
do konca
februarja.
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 111
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Zap. št.

712.03

712.04

712.05

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Predelovanje ali
odstranjevanje odpadkov,
prevzetih od drugih
imetnikov.

Vsebina

Poročilo o količinah
odpadkov pripeljanih
na odlagališča v letu
2002
KO-U

Odlagališča odpadkov.

Poročilo o zbranih
Javni odvoz komunalnih
komunalnih odpadkih v odpadkov ter načini
letu 2002
ravnanja z njimi.
KO-Z

Letno poročilo o
predelavi/odstranjevanj
u odpadkov
ODP-P

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

Pridobivanje podatkov o
količinah odpadkov pripeljanih
na odlagališče ter o načinih
ravnanja z njimi.
L

Pridobivanje podatkov o javnem L
zbiranju in odvozu komunalnih
odpadkov po vrstah odpadkov ter
po občinah in o načinih ravnanja
z zbranimi odpadk.

Pridobivanje podatkov o vrstah in L
količinah predelanih/odstranjenih
odpadkov ter o načinih
predelave/odstranjevanja.

Namen

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti, ki so
upravitelji
odlagališč;
do konca
februarja.
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje.

Poslovni
subjekti, ki jim
je občina
dodelila pravico
izvajanja javne
gospodarske
službe zbiranja
in odvoza
komunalnih
odpadkov;
do konca
februarja.
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje.

Poslovni
subjekti, ki
imajo koncesijo
oz. dovoljenje
za predelavo ali
odstranjevanje
odpadkov;
do konca
februarja.
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Delno.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Stran
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714.02

714.03

714.04

SURS

SURS

SURS

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

714

Spremljanje stanja voda v
rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih in oskrbi z elektriko,
plinom in vodo.

Namen

Odplake, prečiščevanje in
izpust odplak;
kanalizacijsko omrežje,
naprave in objekti na
kanalizacijskem omrežju,
čistilne naprave, uporaba
blata iz čistilnih naprav.
Spremljanje odplak.

Število in izdatnost vodnih Spremljanje porabe voda.
virov, način transportiranja
vode, dobavljene količine
vode, vodovodno omrežje,
objekti in naprave na
vodovodnem omrežju.

Dela v in obrečnih strugah. Spremljanje varovanja pred
poplavami.

Izkoriščanje voda glede na
vodni vir, uporaba vode po
namenu, ponovno
uporabljena in
recirkulacijska voda,
odplake, prečiščevanje
odplak, naprave za
prečiščevanje, uporaba
blata iz čistilnih naprav.

Vsebina

L

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Poslovni
subjekti s
področja
kanalizacije in
delovanja
čistilnih naprav,
do
01.03..

Poslovni
subjekti, ki se
ukvarjajo s
proizvodnjo in
distribucijo vode
ter upravljajo
javni vodovod.
01.03.

Poslovni
subjekti, ki se
ukvarjajo z
gradbenimi deli
za varstvo pred
škodljivim
delovanjem
voda, do
01.03..

Poslovni
subjekti s
področja
rudarstva,
predelovalnih
dejavnosti,
oskrbe z
elektriko,
plinom in vodo,
do 15.03..

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Nov. tekoče
leto.

Nov.
naslednje
leto.

Nov. tekoče
leto.

Nov.
naslednje
leto.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Delno.

Delno.

Delno.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Poročilo o javni
kanalizaciji
VOD-K

Poročilo o javnem
vodovodu
VOD-V

Poročilo o varstvu pred
škodljivim delovanjem
voda in urejanju rečnih
strug
VOD-VAR

Poročilo o izkoriščanju
voda in varstvu voda
pred onesnaževanjem
VOD-UVI

Statistika redkih in
nevarnih materialov

713

714.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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SURS

Podatki o investicijah,
tekočih in drugih izdatkih,
subvencijah in prihodkih v
zvezi z varstvom okolja po
panogah dejavnosti
investitorja in po namenu.

Podatki o onesnaženosti Podatki o koncentracijah
zraka z žveplovim
žveplovega dioksida in
dioksidom in dimom
dima kurilne in nekurilne
sezone po merilnih mestih.

Periodično poročanje

718

718.01

Izdatki za varstvo
okolja OKI

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

717

717.01

Kazalniki in indeksi
pritiska

716

L

Spremljanje namakalnih in
osuševalnih sistemov.

Spremljanje imisij žveplovega
dioksida in dima kot poprečne,
maksimalne in 98-percintilne
vrednosti 24-urnih koncentracij.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.
Mednarodno poročanje,
izpolnjevanje SBS uredbe.

L

L

L

Periodika
izvajanja

Namen

Spremljanje onesnaževanja zraka
Izračun emisij na osnovi
glede na izbrano metodologijo.
podatkov o vrstah in
količinah goriv in surovin,
ki jih letno porabijo
posamezni uporabniki
(kmetijstvo, gozdarstvo,
rudarstvo, predelovalne
dejavnosti, oskrba z
elektriko, plinom in vodo,
odstranjevanje odpadkov in
odplak, druge dejavnosti
javne higiene...).

Površine zemljišč, število
uporabnikov in leto
zgraditve namakalnih in
osuševalnih sistemov,
zajemanje vode glede na
vodni vir, namakalni
objekti in naprave,
namakana zemljišča,
osuševane površine in
objekti.

Vsebina

Preteklo leto.

2002

2001

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Agencija za
okolje RS.

Vse pravne in
fizične osebe ter
drugi investitorji
zbrani po
vzorcu, do april
2003.

Dokumentacija
Statističnega
urada RS,
Agencija za
okolje RS in
drugih organov.

Poslovni
subjekti, ki
upravljajo
namakalne in
osuševalne
sisteme, do
01.03..

Kdo mora dati
podatke in kdaj

December
2003.

Nov. tekoče
leto.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13394 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

Podatki o
onesnaževanju zraka

Statistika emisij

715.01

715

SURS

Poročilo o namakalnih
in osuševalnih sistemih
VOD-N

714.05

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.

718.02

718.03

718.04

718.05

718.06

718.07

718.08

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Temperature in
padavine

Značilni pretoki na
vodomernih postajah
izbranih slovenskih rek

Stanje zavarovanih
območij parkov narave
- naravnih parkov

Jezera in vodne
akumulacije

Urejene jame

Kakovost vode v
slovenskih rekah

Ozonu škodljive snovi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Namen

Spremljanje evidence urejenih
jam.

Spremljanje kakovosti vode v
površinskih vodotokih.

L

L

L

Periodika
izvajanja

Preteklo leto.

Agencija za
okolje RS.

Agencija za
okolje RS.

Agencija za
okolje RS.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Delno.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

L

Predpreteklo
leto.

Preteklo leto.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Spremljanje temperature in
Podatki o poprečnih
padavin.
mesečnih temperaturah
zraka in o padavinah v letu
poročanja, za obdobje
1961-1990 in 1981-1990,
poprečne temperature zraka
za januar-julij, april-junij
ter letne maksimalne in
minimalne, število dni < 0
°C, = 0 °C ter število dni >
25 °C, = 25 °C, višina
padavin letna in za obdobje
april-junij po
meteoroloških postajah.

L

Agencija za
okolje RS.

SAZU-Inštitut
za raziskovanje
krasa.

Agencija za
okolje RS.

Agencija za
okolje RS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj
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L

Spremljanje stanja naravnih,
regijskih in krajinskih parkov,
naravnih rezervatov in
spomenikov.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Št. 111

Podatki o srednjih,
Spremljanje pretokov slovenskih
največjih in najmanjših
rek na vodomernih postajah.
pretokih po letih in
mesecih zadnjega leta
poročanja ter izračun
poprečnega letnega pretoka
od 1961-1990.

Podatki o številu, površini,
mednarodnem in
varstvenem statusu (skupaj
in posamezno).

Podatki o površini, globini, Spremljanje stanja jezer in vodnih L
nadmorski višini, obsegu in akumulacij.
prostornini jezer in vodnih
akumulacij po občinah.

Podatki o imenih jam,
njihovih dolžinah,
globinah, nadmorski višini
vhoda, električni
razsvetljavi, urnikih
obiskov po naseljih in
občinah.

Razred kakovosti vode po
fizikalno-kemijski analizi,
po bakteriološki in
saprobiološki analizi ter
skupna ocena.

Podatki o uvozu in izvozu Spremljanje količin ozonu
snovi, ki škodljivo delujejo škodljivih snovi (Montrealski
na ozonski plašč.
protokol).

Vsebina

Uradni list Republike Slovenije

Okoljska baza
podatkov

719

Statistika komunalnih
dejavnosti

Statistika škode
zaradi elementarnih
nesreč

71991

71992

71992.01 Letno poročilo o oceni
škode, ki so jo
povzročile elementarne
nesreče
ELNES

Strukturni kazalniki

719.01

Namen

Periodika
izvajanja

Spremljanje koncentracij Cs137
in Sr90 v izbranih vzorcih.

Znesek ocenjene škode na
Obračunavanje
poškodovanih in uničenih
makroekonomskih agregatov.
sredstvih po vrsti materialnih
dobrin, sektorju lastnine,
področjih dejavnosti in
vzrokih nastanka škode
(poplava, potres, požar, suša,
neurje, toča, pozeba, žled,
drsenje tal in snega,
epidemije nalezljivih bolezni
pri ljudeh, epizootije (bolezni
živali), škoda zaradi različnih
škodljivcev in bolezni,
ekološke nesreče in drugo.

Emisije toplogrednih
plinov. Kakovost zraka v
mestih. Komunalni
odpadki.

Podatki o radioaktivnosti v
vzorcih prsti, padavin in
mleka.

L

L

L

Podatki o poprečni
Spremljanje vlažnosti, padavin,
L
vlažnosti, število dni z
oblačnosti, sončnega obsevanja in
dežjem, s snegom, z
vetra.
nevihto, s točo ali sodro in
snežno odejo, poprečna
oblačnost, število jasnih in
oblačnih dni, število ur
sončnega obsevanja, smer
in pogostost vetra in število
vetrovnih dni z > 8 ali =8
boforjev.

Vsebina

2002

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Občine, državne
in regijske
komisije za
oceno škode, do
31. 05..
Sodelovanje z
Upravo RS za
zaščito in
reševanje.

SURS, Agencija
za okolje RS.

Zavod za
varstvo pri delu
RS.

Agencija za
okolje RS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13396 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

SURS

Radioaktivnost v
življenjskem okolju

718.10

SURS

Vlažnost, padavine,
oblačnost, vetrovi

718.09

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

726.01

726.02

SURS

Podatkovno skladišče
regionalnihstatističnih
podatkov SURS RDB

Podatkovna baza SI REGIO

Podatkovna baza
REGIO

Urbana statistika

725

726

Analiza in izboljšanje
podatkov

724

RESCO – Regional
statistics coordinatiorEurostat, od 2002 dalje

Regionalna statistika
po sektorjih

723

725.01

Statistika
regionalnega trga dela

722

Ekonomski računi na
regionalni ravni

721

BDV za regije

Regionalne in
geografske
informacije

72

721.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Ažuriranje podatkov v
podatkovnem skladišču
SURS RDB in
vključevanje novih
vsebinskih področij.

Statistični podatki na
regionalni ravni

Usklajevanje metodologij,
definicij in metapodatkov
ter ocena kakovosti
vhodnih virov za
regionalne statistike v
članicah in kandidatkah za
EU.

BDV po regijah.

Vsebina

L

Kontinuirano
od 2002 dalje.

L

Periodika
izvajanja

Zagotavljanje enotnega vira
Tekoče.
regionaliziranih podatkov za
podatkovno zbirko REGIO,
STAT 2000, za regionalne
analize, in za zunanje naročnike.

Redno letno ažuriranje.

Izboljšanje kakovosti regionalnih
statističnih podatkov
(točnost, zanesljivost,
pravočasnost....), in EU
primerljivosti.

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

Namen

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja

Obveznost
SURS-a do
Eurostata.

Dokumentacija
in registri
SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

07.09.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

Delno.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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728.01

Tematska kartografija

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

728

Podpora uporabnikom.

Podpora analizam (modeliranju)
preoblikovanja regionalnih
členitev, podpora analizi
regionalnih razlik.

Namen

Prikazovanje statističnih
podatkov na tematskih
kartah.

Pubikacije SURS, naročila
uporabnikov.

Posredovanje meja občin,
Polnjenje EU podatkovne baze
stanje 2002 ter
SIRE in CENSUS.
posredovanje vseh tabel iz
Popisa 2002, kakor so
predvidene v programu
Eurostata za Popis prebiva
.2000/2002.

Zagotavljanje informacij v
historičnih in tekočih
spremembah v teritorialni
členitvi. Zagotavljanje
prevajalnikov in veljavnih
šifrantov.

Izgradnja in vodenje
računalniškega kataloga
različnih upravnih in
funkcionalnih členitev
ozemlja Slovenije na
regionalni in podregionalni ravni.
Spremljanje razvoja
pravnih podlag teh členitev
ter zagotavljanje
kartografskih podlag (v
digitalni obliki).

Vsebina

Po naročilu.

10-letno.

Tekoče.

Tekoče, zlasti
ob
spremembah
območij občin
ipd..

Periodika
izvajanja

Dopolnjevanje,
ažuriranje
kataloga na
spletni strani
SURS.

Obdobje ali dan
opazovanja

SURS, zunanji
naročniki.

SURS, GURS.

SURS, GURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

13398 / Št. 111 / 19. 12. 2002

SURS

Projekt »Local
territorial units« Eurostat 2002-2003

727.02

SURS

Upravljanje s SKTE

727.01

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
(SKTE) in
podregionalni
informacijski sistem
(SIRE)

727

SURS

Katalog regionalnih
delitev Slovenije in
njegovo sprotno
dopolnjevanje na
spletni strani SURS

726.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Poročilo o inovacijski
dejavnosti v
predelovalni dejavnosti
in izbranih storitvenih
dejavnostih
INOV-P-S

Statistika inovacij

732.01

732

SURS

Letno poročilo o
državnih proračunskih
sredstvih za
raziskovalno-razvojno
dejavnost
R-RD-D

731.02

SURS

731

Letno statistično
poročilo o raziskovalno
razvojni dejavnosti
R-RD

Znanost in tehnologija

Statistika
raziskovalno razvojne
dejavnosti

73

731.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE
Namen

Periodika
izvajanja

Raziskovanje je v skladu z
OECD metodologijo Oslo
in mednarodnimi
priporočili Eurostata.
Raziskava zajema inovacije
izdelka, storitve in
postopka.

V skladu z metodologijo
Frascati se s to raziskavo
meri višina državne
podpore raziskovalnorazvojni dejavnosti.

Namen vprašalnika je pridobiti
osnovne mednarodno primerljive
podatke o inovacijski dejavnosti,
kot so: koliko podjetij se ukvarja
z inovacijsko dejavnostjo, ter
koliko sredstev je bilo vloženih v
ta namen.

Pridobivanje podatkov o višini
državnih proračunskih sredstvih
za RR po sektorjih, vedah ter
ciljih.

2L

L

Raziskava je v skladu z
Spremljanje stanja na področju
L
mednarodno OECD
raziskovalno-razvojne dejavnosti.
metodologijo Frascati. S to
raziskavo se zbirajo
podatki kot so zaposleni v
RRD, bruto izdatki za RR,
dokončana ter
nedokončana raziskovalna
dela ter viri financiranja.
Uporabljene so
klasifikacije po sektorjih,
vedah, vrsti raziskovanj,
družbeno-ekonomskih
ciljih, poklicu ter izobrazbi.

Vsebina

Vsa
ministrstva.
Rok: 14.10

Javni
visokošolski
zavodi,
raziskovalne
enote
gospodarske
družbe, javni
visokošolski
zavodi, drugi
zavodi,
gospodarske
družbe z
neregistrirano
RR dejavnostjo
ter zasebni
raziskovalci.
Rok: 30.04.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obdelava,
publiciranje.

2003

2003

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

V celoti.

V celoti.

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Št. 111

Rok: 13.04

Pretekli dve leti. Vsa podjetja, ki
imajo 10 in več
zaposlenih in se
uvrščajo po
SKD v
naslednje
dejavnosti: 1014, 15-37, 4041, 51, 60-64,
65-67,
72,73,74.2 in
74.3.

Preteklo leto.

Preteklo leto.

Obdobje ali dan
opazovanja
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811.02

811.03

SURS

SURS

Ankete o poslovnih
tendencah

811

Periodika
izvajanja

Mesečno pridobivanje informacij M
o trenutnih stanjih glavnih
ekonomskih kazalcev ter ocenitev
njihovega gibanja v naslednjih
mesecih, z namenom
zasledovanja poslovnega cikla.

Namen

Polletno - investicije v
Pridobivanje informacij o
industriji: načrtovana in
investiranju v industriji.
uresničena investicijska
vlaganja v osnovna
sredstva, kam bodo
investirali, zakaj ne bodo
investirali, sedanje
poslovno stanje,
pričakovano poslovno
stanje, vplivi
povpraševanja,
razpoložljivosti finančnih
virov, tehničnih dejavnikov
in drugih na investicije.
PL

Četrtletno: omejitveni
Četrtletno pridobivanje
ČL
dejavniki v proizvodnji,
informacij o kazalcih pomembnih
proizvodne zmogljivosti
za analizo poslovnega cikla.
glede na pričakovano
povpraševanje, stopnja
izkoriščenosti zmogljivosti,
konkurenčni položaj na
domačem trgu, trgih držav
članic EU in na trgih zunaj
EU, obseg novih naročil.

Mesečno: ocena gibanja
proizvodnje, raven
izvoznih in skupnih
naročil, raven zalog
končnih izdelkov,
proizvodna pričakovanja,
pričakovane cene,
pričakovano zaposlovanje,
pričakovana izvozna
naročila in skupno
povpraševanje, število
mesecev zagotovljene
proizvodnje.

Vsebina

Od 1. do 10. v
mesecu.
opazovanja
(marec/april,
oktober/
november).

Od 1. do 10. v
mesecu.:opazov
anja (januar,
april, julij,
oktober).

Od 1. do 10. v
mesecu.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani poslovni
subjekti s
področij C, D,
E, do 10. v
mesecu za
tekoči mesec.

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
predelovalnih
dejavnosti, do
10. v mesecu za
tekoči mesec.

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
predelovalnih
dejavnosti, do
10. v mesecu za
tekoči mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)

Najkasneje
do 11.01.,
14.06.

Najkasneje
do 31.01.,
30.04.,
31.07.,
31.10.

Izvajanje
sofinancira
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Izvajanje
sofinancira
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Vsak mesec Izvajanje
najkasneje do sofinancira
25..
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave
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Anketa o poslovnih
tendencah - investicije
PA-INV/PL

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/ČL

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/M

Gospodarske in
finančne statistike
(DG II)

81

811.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap. št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNE NALOGE

Stran
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Zap. št.

811.04

811.05

811.06

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Anketa o poslovnih
tendencah v storitvah
PA-STOR/M

Anketa o poslovnih
tendencah v
gradbeništvu
PA-GRAD/M

Anketa o poslovnih
tendencah v trgovini
PA-TRG/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE

Mesečno: ocena poslovne
klime, povpraševanja po
storitvah, pričakovanega
povpraševanja,
zaposlovanja,
pričakovanega
zaposlovanja.

Mesečno: ocena obsega
gradbenih del, tujih naročil,
domačih naročil, skupnih
naročil, pričakovanih
naročil, zaposlovanja,
pričakovanega
zaposlovanja, cen,
pričakovanih cen, tehničnih
zmogljivosti glede na
pričakovano
povpraševanje, s
pogodbami zagotovljenega
dela, poslovnega stanja,
omejitveni dejavniki v
gradbeništvu.

Mesečno: ocena
poslovnega položaja, zalog,
obsega nabave, ocena
bodočega poslovnega
položaja, bodočega
zaposlovanja, sedanjih in
bodočih prodajnih cen,
trenutnega finančnega
položaja, trenutne
konkurenčnosti, raven
prodaje, gibanje prodaje,
povpraševanje v naslednjih
mesecih ter glavne ovire za
izboljšanje sedanjega
položaja.

Vsebina

Pridobivanje informacij o stanjih
in pričakovanih gibanjih
ekonomskih kazalcev v storitvah.

Pridobivanje informacij o stanjih
in pričakovanih gibanjih
ekonomskih kazalcev v
gradbeništvu.

Pridobivanje informacij o stanjih
in pričakovanih gibanjih
ekonomskih kazalcev v trgovini
na drobno.

Namen

M

M

M

Periodika
izvajanja

Od 1. do 10. v
mesecu.

Od 1. do 10. v
mesecu.

Od 1. do 10. v
mesecu.

Obdobje ali dan
opazovanja

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
storitev (oddelki
SKD: 55, 60,
61, 62, 63.3, 64,
65, 66, 67, 70,
71, 72, 73, 74,
90, 93)

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
gradbeništva.

Izbrani poslovni
subjekti s
področja
trgovine na
drobno (oddelek
SKD: 50, 52).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Najkasneje
do zadnjega
dne v mesecu
za mesec
opazovanja
(od aprila
2003).

Najkasneje
do zadnjega
dne v mesecu
za mesec
opazovanja
(od marca
2003).

Najkasneje
do zadnjega
dne v mesecu
za mesec
opazovanja.

Delo v tekočem Rok prve
letu
objave

Izvajanje
sofinancira
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Izvajanje
sofinancira
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Izvajanje
sofinancira
Evropska
komisija – DG
II. Vprašalniki,
periodika in
metodologija so
poenoteni z EU
(dogovor
partnerjev).

Usklajenost s
predpisi EU
(v celoti/delno)
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STATISTIČNA INFRASTRUKTURA
Klasifikacije
Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE)
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA)
Razne klasifikacije
Klasifikacije na področju socialnih statistik
Klasifikacije za statistike zunanje trgovine
Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE)
Klasifikacije (nacionalna potreba)
Izobraževanje statistikov
Elektronska obdelava podatkov
Informacijske tehnologije
Relacijska baza podatkov in skladišča metapodatkov
Obveščanje
Diseminacija
Statistično usklajevanje
Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje in tehnična pomoč
Sloveniji
Tehnična pomoč državam bivše Jugoslavije
Tehnična pomoč drugim državam
Priprava na pristop k EU
Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
Statistično raziskovanje in metodologija
Registri

Raziskovanje Ime/Oznaka

Statistika kulture
Zdravstvo, varnost in varstvo potrošnikov
Javno zdravstvo
Zdravstvo in varnost pri delu
Varstvo potrošnikov
Življenjska raven

Plače in stroški dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika začetnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Kultura

R322
R33
R331
R332
R34
R341
R35
R351
R352
R353
R36

Metode in tehnologije za statistične registre
Varstvo podatkov in statistična zaupnost
Varstvo in zaščita podatkov
Koordinacija za statistično zaupnost
Pravni vidiki zaupnosti
DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE
Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Program popisov v Skupnosti
Statistika migracij
Trg dela
Zaposlenost in brezposelnost
Poklici in izobrazba

Raziskovanje Ime/Oznaka

R241
R25
R251
R252
R253
RII
R31
R311
R312
R313
R32
R321
R32991

Zap. št.
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R192
R19991
R20
R21
R22
R24

R16
R17
R18
R19
R191

RI.
R11
R111
R112
R113
R115
R116
R117
R11991
R12
R13
R14
R15

Zap. št.

KAZALO (razvojne naloge)

RAZVOJNE NALOGE za leto 2003

LETNI PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ

Stran
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R44
R441
R442
R443
R444
R44991
R445
R446
R45
R451
R452
R453
R454
R455
R456
R457
R47
R471
R48
R481

Četrtletni nacionalni računi
Okoljski računi
Finančni računi
Tekoči finančni računi
Finančne bilance

R55991
R552
R553
RIII.2

R43
R431
R432
R55
R551

Zap.št

Poraba v gospodinjstvih
Poraba časa
Dohodek, revščina in socialna izključenost
Socialna varnost
Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne
vanosti: celotni sistem
Stat. druž. prej. in varstva materinstva (nac. potreba)
Statistika socialnega varstva (nacionalna potreba)
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Statistika prihodkov in odhodkov socialne varnosti :
moduli
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Statistika kriminalitete
Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
Stat. volitev in samoprispevkov (nacionalna potreba)
GOSPODARSKE STATISTIKE
MAKROEKONOMSKE STATISTIKE
Letni nacionalni računi
Evropski sistem računov (ESA)
Nacionalni računi: agregati
Računi države
Računi drugih institucionalnih sektorjev
Panožni računi - input/output tabele
Bilančni računi (vključno s stanjem osnov. sredstev)
Četrtletni in okoljski računi

Raziskovanje Ime/Oznaka

Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Razvoj strukturne statistike podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij
Raziskovanja nacionalnega pomena
Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM)
Železo in jeklo
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Kratkoročna statistika energetike
Obnovljivi viri energije
Cena energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti
Poraba energije in soproizvodnja električne in toplotne
energije
Statistika surovin
Trgovina
Statistika trgovine
Transport
Informacijski sistem o transportu

Spremljanje lastnih virov
Pregled lastnih virov bruto nacionalnega proizvoda (BNP)
Spremljanje lastnih virov davka na dodano vrednost (DDV)
Cene
Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalci dinamike
in ravni drobnoprodajnih cen
Indeksi cen ind. proizvodov pri proizvajalcih
Paritete kupne moči (PKM) za BDP, izražen po kupni moči
Kazalniki za določanje plač uradnikov v Evropski skupnosti
POSLOVNE STATISTIKE

Raziskovanje Ime/Oznaka

Št. 111

R411
R412
R42
R421
R422

R38
R381
R382
R383
R38991
RIII
RIII.1
R40
R401
R402
R403
R404
R405
R406
R41

R37991
R37992
R37993
R372

R361
R362
R363
R37
R371

Zap. št
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Potniški transport
Cestni prevoz blaga
Železniški prevoz blaga
Pomorski transport
Zračni transport
Intermodalni transport
Statistika cestnoprometnih nesreč
Raziskovanja nacionalnega pomena - ni EU direktive
Komunikacije
Statistika informacijske družbe
Statistika komunikacij, poštnih in
telekomunikacijskih storitev
Statistika avdiovizualnih storitev
Turizem
Statistika turizma
Statistika gostinstva in potovalnih agencij
DENARNE, FINANČNE, TRGOVINSKE IN
PLAČILNOBILANČNE STATISTIKE
Denar in finance
Evro in statistika EMS
Strukturni denarni in finančni kazalniki
Kratkoročni denarni in finančni kazalniki
Statistika javnega primanjkljaja in dolga
Uporaba evra v državni statistiki
Bilance javnega financiranja (nacionalna potreba)
Menjava blaga
Menjava blaga med državami članicami (vključno z
EDICOM)
Menjava blaga s tretjimi državami
Sektorske analize in mednarodne trgovinske študije

R482
R483
R484
R485
R486
R487
R488
R48991
R49
R491
R492

R532
R533

Statistika rastlinske pridelave
Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki

Statistika sadjarstva
Raziskovanja nacionalnega pomena
Kmetijski prihodki in cene
Ekonomski računi za kmetijstvo
Prihodki sektorja kmečkih gospodinjstev
Statistika kmetijskih cen
Statistika vložka dela v kmetijstvu
Sektorska proizvodnja in model prihodkov v kmetij.
Rastlinska pridelava

R624
R62991
R63
R631
R632
R633
R634
R635
R64
R641
R642

Daljinsko zaznavanje
Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Podatkovna baza EUROFARM
Statistika vinogradništva

Podatkovna baza COMEXT
Tarifna statistika - Splošne preference - Lastni viri
Proizvodnja statistike trgovine
Menjava storitev in plačilna bilanca
Plačilna bilanca
Plačilna bilanca institucij Skupnosti
Neposredne naložbe in statistika menjave povezanih družb
Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Raba tal in podeželje
Raba tal

Raziskovanje Ime/Oznaka

R612
R62
R621
R622
R623

R534
R535
R536
R54
R541
R542
R543
R544
RIV
R61
R611

Zap.št
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R52
R521
R522
R523
R524
R525
R52991
R53
R531

R493
R50
R501
R502
RIII.3

Raziskovanje Ime/Oznaka

Zap.št
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Napoved pridelka (AGROMET)
Živinoreja
Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca preskrbe za živinorejo
Bilanca krme
Statistika živilskopredelovalne industrije
Statistika živilskopredelovalne industrije
Druge kmetijske statistike
Statistika gozdarstva
Statistika gozdarstva
Statistika ribištva
Statistika ribiškega ladjevja
Statistika ulova
Izlov in bilanca preskrbe
Statistika akvakulture

Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju ribištva
Socio-ekonomski kazalniki v ribištvu
MEDPODROČNE STATISTIKE
Statistika okolja in kazalniki
Okolje in področne statistike
Statistika odpadkov in recikliranja
Statistika redkih in nevarnih materialov

R69991
R69992
RV
R71
R711
R712
R713

Raziskovanje Ime/Oznaka

R643
R65
R651
R652
R653
R654
R66
R661
R67
R68
R681
R69
R691
R692
R693
R694

Zap.št

R728
R73
R731
R732
R81
R811

R714
R715
R716
R717
R718
R719
R71991
R71992
R72
R721
R722
R723
R724
R725
R726
R727

Zap.št.
Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Statistika emisij
Kazalniki in indeksi pritiska
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Periodično poročanje
Okoljska baza podatkov
Statistika komunalnih dejavnosti
Statistika škode zaradi elementarnih nesreč
Regionalne in geografske informacije
Ekonomski računi na regionalni ravni
Statistika regionalnega trga dela
Regionalna statistika po sektorjih
Analiza in izboljšanje podatkov
Urbana statistika
Podatkovna baza REGIO
Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) in
podregionalni informacijski sistem (SIRE)
Geografski informacijski sistem (GISCO)
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno-razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Gospodarske in finančne statistike (DG II)
Ankete o poslovnih tendencah

Raziskovanje Ime/Oznaka
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R113.02

SURS

Priprave na prvo večjo revizijo
klasifikacije proizvodov po
dejavnosti, ki bo veljala od 2007.

Priprave na prvo večjo revizijo
klasifikacije dejavnosti, ki bo
veljala od leta 2007.

Namen

Evropska uredba 586/2001
(Main industrial groupings), ki
razporeja posamezne skupine
NACE Rev.1 glede na namen
porabe proizvodov iz teh
dejavnosti.

Priprava metodološkega gradiva.

Razvoj in uvajanje EU sistema Prilagoditev EU sistema
ekonomskih klasifikacij ekonomskih klasifikacij stanju in
klasifikacije gradbenih objektov. potrebam slovenske statistike.

Razvoj in uvajanje EU sistema
ekonomskih klasifikacij klasifikacije proizvodov.

Razvoj in uvajanje EU sistema
ekonomskih klasifikacij klasifikacije dejavnosti.

Vsebina

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Usklajevanje in
uporaba pri
analizi
proizvodnje in
pri nacionalnih
računih.

Zasledovanje
razvoja osnutka
evropske
klasifikacije
gradbenih
objektov.

Priprava nove
verzije CPA in
pravne podlage
za njeno
uveljavitev.

Priprave na
revizijo te
klasifikacije
(NACE Rev.2),
predvidene za
leto 2007.

Delo v tekočem
letu

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe
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Grupiranje
dejavnosti po
namenu porabe
proizvodov
MIGS

Standardna
klasifikacija vrst
objektov

Razne klasifikacije

R113

R113.01

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti
CPA

R112.01

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti (CPA)

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti (NACE)

R111

R112

Klasifikacije

R11

Standardna
klasifikacija
dejavnosti
SKD

Statistična
infrastruktura

RI

R111.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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R115.01

Standardna
klasifikacija
izobraževanja
SKI

Klasifikacije na
področju socialnih
statistik

R115

SURS

Grupiranje
dejavnosti po
namenu porabe
proizvodov
MIGS

R113.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Izgradnja sistema klasifikacij s
področja izobraževanja,
temelječega na obstoječem
nacionalnem sistemu
izobraževanja in usposabljanja
ter ob upoštevanju oziroma
omogočanju primerljivosti z
mednarodnim standardom
ISCED-1997.
Medresorno projekno
organizirano delov v večih
aktivnostih in fazah (
konceptualno metodološko:
oblikovanje in določitev
spremenljivk in njihovih
vrednosti, uskladitev definicij;
strokovni in politični konsenz o
prevajanju nacionalnih kategorij
izobraževanja v mednarodne,..,;
operativno:nabor programov,
njihovo opremljanje z
vrednostmi spremenljivk,..,;
dolgoročno: organiziranje
sistema klasifikacij kot
podatkovne baze, ki se bo polnila
iz uradnih - administrativnih baz
na tem področju).

Evropska uredba 586/2001
(Main industrial groupings), ki
razporeja posamezne skupine
NACE Rev.1 glede na namen
porabe proizvodov iz teh
dejavnosti.

Vsebina

Razvoj SKI-ja, ki se bo uporabljal
kot obvezen nacionalni standard
pri evidentiranju, analiziranju in
izkazovanju izobraževalne
dejavnosti in izobrazbene
strukture prebivalstva v
statističnih raziskovanjih in
uradnih oziroma administrativnih
evidencah.

Usklajevanje z EU predpisi o
kratkoročnih kazalcih.

Namen

Statistični urad
RS, Ministrstvo za
šolstvo in šport,
Ministrstvo za
delo, Center RS za
poklicno
izobraževanje,
Andragoški center
RS, Center Vlade
RS za informatiko,
Gospodarska
zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica
Slovenije, Zavod
RS za
zaposlovanje.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Dogovor z MŠZŠ
o izgradnji in
skrbništvu
sistema
klasifikacij s
področja
izobraževanja.
Konceptualno
metodološko
delo:
Oblikovanje in
določitev
spremenljivk in
njihovih
vrednosti,
uskladitev
definicij,
strokovni in
politični konsenz
o prevajanju
nacionalnih
kategorij v
mednarodne.

Usklajevanje in
uporaba pri
analizi
proizvodnje in
pri nacionalnih
računih.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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Izobraževanje
statistikov

R12

R12991.01 Razvoj programa za Razvoj in priprava globalnega in
izobraževanje
detajlnega programa (po
statistikov
podpodročjih) za različne profile
statistikov.

Klasifikacije
(nacionalna
potreba)

R11991

Uvedba poglavja 98.

Usklajevanje in priprava
nacionalnih klasifikacij na osnovi
mednarodnih standardov,
predvsem klasifikacije poklicev
izobraževanja, statusa v
zaposlitvi, migracij, aktivnosti
prebivalstva.

Vsebina

Izobraževanje statistikov s ciljem
boljše odzivnosti na nove
statistične metode in boljše
kakovosti podatkov.

Dokončna uskladitev s KN EU.

Namen

Komisija za KN
pri MG.

Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve,
Zavod RS za
zaposlovanje,
Ministrstvo za
notranje zadeve,
Ministrstvo za
šolstvo in šport.

Sodelujejo

V okviru
Komisije za
KN pri MG.

Izvajanje

KN, ki bo
veljavna v
2004.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

MG do 31. 12. Dokončna
2003.
uskladitev s KN
EU.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Januar 2004.

Letna revizija.

Rok prve
objave/uporabe
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SURS

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
(SKTE)

(MG je skrbnik KN
s carinsko tarifo,
SURS sodeluje v
Komisiji za
Kombinirano
nomenklaturo)

ZT-R-KN

Kombinirana
nomenklatura

R117

R116.01

Klasifikacije za
statistike zunanje
trgovine

R116

SURS

Uskladitev
statističnih
klasifikacij na
področju socialnih
stanj

R115.02

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R13991.03 Banka statističnih
podatkov

R13991.04 Posodobitev procesov,
postopkov in
podatkovnega modela
v sektorju produkcija
lastnih statističnih baz
podatkov

SURS

SURS

Statistični urad prehaja na
standardizirane in integrirane
postopke pridobivanja podatkov
primarnih in sekundranih virov
ob upoštevanju sodobnih
standardov elektronskih sporočil
in ob zagotavljanju kakovostnih
varnostnih rešitev (operativno
uvajanje internih statističnih
identifikatorjev).

Za namen zmanjšanja statističnih
obremenitev v podjetjih sodeluje
Slovenija pri oblikovanju
standardov elektronskega
poročanja in pri uvajanju in
preizkušanju novih rešitev
elektronskega poročanja s
posebnim ozirom na spletno
tehnologijo.

Namen

Vsposatvitev pridobivanja
podatkov na enem mestu na
standarden način za vse potrebe
statistike ob upoštevanju vseh za
statistiko veljavnih varnostnih
standardov in standardov
kakovosti.

Statistični urad
Republike
Slovenije, skrbniki
in upravljalci
administrativnih in
drugih registrov ter
pogodbeni izvajalci
oziroma dobavitelji
opreme, del ali
storitev.

Severno PorenjeVestfalija,
Statistični zavod.

Ministrstvo za
gospodarske
dejavnosi, državni
organi,
poročevalske
enote, zunanje
organizacije,
projekti EDI-v
Sloveniji.

Poročevalske
enote, veliki
uporabniki,
AJPES, Banka
Slovenije,
zavarovalnice,
carina, ipd..

Sodelujejo

K

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

V segmentu pridobivanja in
priprave podatkov za produkcijo
(input funkcija statističnega
urada) naloga zaokrožuje
integralni pristop k pridobivanju
podatkov ter razvoj ustrezne
infrastrukture v smislu strojne,
sistemseke, organizacijske,
aplikativne in podatkovne
opreme.

Razvoj postopkov in procedur za Prilagajanje tehnik in vsebin za
hitro pridobivanje aktualnih
interno rabo.
agregiranih operativnih podatkov
iz obstoječih zbirk. Nalaganje in
diseminacija večine časovnih
serij za uradno uporabo.

Na področju statistike se
intenzivno razvijajo mednarodni
standardi, ki jih poznamo pod
skupnim nazivom Edifact, xml in
drugi.

R13991.02 Računalniška
izmenjava podatkov

Vsebina

SURS

Elektronska
obdelava podatkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R13991.01 Elektronski statistični Uvajanje novih tehnologij na
vprašalniki
področju zbiranja statističnih in
drugih podatkov bo postopoma
ena najpomembnejših faz
modernizacije in racionalizacije
statističnega sistema. V podobno
smer potekajo procesi tudi od
poročevalskih enot prek
komunikacijskega omrežja, kar
pomeni, da odpade ročno
vpisovanje teh podatkov klasične
obrazce in potem zajem istih na
računalniške medije, kontrola,
itd..

R13

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Relacijska baza
podatkov in
skladišča metapodatkov

R15

R17991.03 Meta podatki
statističnega sistema

SURS

Modeliranje, dokumentiranje in
definiranje izpisov za različne
skupine notranjih in zunanjih
uporabnikov.

Vzpostavitev metodoloških,
tehničnih in operativnih osnov ter
pridobitev potrebnih pristojnosti,
ki bi zagotavljale trajno podporo
rešitvam znotraj posameznih
podkomponent projekta StatCop
ter nadaljnje uvajanje
postavljenih rešitev znotraj
statističnega produkcijskega in
diseminacijskega procesa.

Namen

K

Izvajanje

Institucije, ki so
vključene v
realizacijo
programa
statističnih
raziskovanj in
izbrani uporabniki.

Vsi organi in
K
organizacije, ki
izmenjujejo
statistične in
evidenčne podatke.
PHARE

Izvajalci:
Konzorcij podjetij
Oracle Software in
Aster d.o.o. z
dvema
podizvajalcema,
podjetjema Genis
in Infonet.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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Meta podatki so podatki o
podatkih. Zbrani in urejeni
predstavljajo bazo znanja tudi o
programu statističnih
raziskovanj. Nacionalne
statistične organizacije delajo na
teh projektih, ki so praviloma še
razvojne narave.

Vključitev v mednarodne mreže
(Intrastat), modernizacija
posredovanja statističnih
podatkov uporabnikom na
različnih medijih, koordinacija in
dokumentacija vseh izkazovanj
proti tujim državnim ustanovam
(skupna deklaracija).

R17991.02 Prilagajanje
dokumentalistične in
knjižničarske
dejavnosti SURS-a
mednarodnim in
drugim standardom in
zahtevam na področju
dela državne statistike

SURS

Diseminacija

R17

Razvoj baz podatkov ter
programske opreme za
posamezna statistična področja
znotraj enotnega koncepta
statističnega podatkovnega
skladišča (Data Warehouse).

Vsebina

R17991.01 Uporaba mednarodnih Vključitev v mednarodne baze
podatkov in njihova uporaba ter
baz podatkov, ki
zadevajo interese in posredovanje uporabnikom.
delo državnih statistik
in diseminacijo
njihovih podatkov

Obveščanje

R16

/SDW ima še osem
podprojektov/

R15991.01 Razvoj programske
opreme za upravljanje
s podatki
SDW

Informacijske
tehnologije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R14

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R17991.06 Posodobitev in
dopolnitev spletne
strani Urada

R17991.07 Cenovna politika in
marketing Uradovih
produktov in storitev

R17991.08 Ugotavljanje
Ankete uporabnikov.
zadovoljstva
uporabnikov in analiza

SURS

SURS

SURS

Primerjava cenovnih politik in
marketinga z drugimi
statističnimi uradi.

Razvoj modela podatkov s
povezavo z drugimi statističnimi
raziskovanji.
Uporaba možnosti, ki jih daje
odpravljanje administrativnih
c) Sistem kazalnikov za
ovir, v statistične namene.
regionalno razvojno načrtovanje Analiza, vzpostavitev, uporaba in
razvoj podatkovnega modela za
regionalno razvojno načrtovanje.

R17991.05 Statistični model
a)Statistika upravnega postopka
podatkov Slovenije in
administrativno okolje b)Elektronsko poslovanje v javni
upravi

Namen

Analiza zbiranja podatkov v
Razvoj modela podatkov na
Republiki Sloveniji iz
področju zakonodaje, politik in
evidenčnega in statističnega
metodologije.
vidika, harmonizacija in
združevanje v kontroliran model
podatkov.

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R17991.04 Model podatkov
Slovenije

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Izvajanje

Pooblaščene
organizacije.

Tekoče
usklajevanje z
Vlado RS v
projektu -Vlada
(CVI).

L

K

L
Gospodarska
zbornica,
Republiška
geodetska uprava,
Davčna uprava
RS, AJPES, Banka
Slovenije,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano,
Ministrstvo za
okolje in prostor in
druge organizacije.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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R191.01

Usklajevanje
slovenske državne
statistike z zahtevami
evropske zakonodaje
COP 2000

Mednarodno
sodelovanje in
tehnična pomoč
Sloveniji

R191

Usklajevanje z evropsko
zakonodajo na področjih: Razvoj
integriranih regionalnih in
kmetijskih kazalnikov; Statistika
strukture plač; sodelovanje pri
pripravi Pomladanskega porocila
2003-statistilna priloga.

Statistični kazalniki.

Razvoj statističnih področij, ki so
ključna za doseganje usklajenosti
zahtev evropske kmetijske in
regionalne politike, strukturnih
skladov ter socialne politike in
zaposlovanja.

L

Izvajanje

SURS, MKGP,
MG, MDDSZ,
UMAR, DURS,
MOP

K

SURS, MNZ,
Študij vsebine.
druga ministrstva,
upravne enote.

SURS, BS,
AJPES, DURS,
Agencija za
zavarovalni
nadzor.

Sodelujejo

Spremljanje statističnih
SURS, UMAR
kazalnikov na različnih področjih.

Razvoj metodoloških osnov za
statistično spremljanje
učinkovitosti upravnega
postopka.

Posredovanje podatkov o
kratkoročnih kazalnikih na
Eurostat, skladno z zahtevami
EU.

Priprava podatkov v skladu z
uredbo o strukturni statistiki
podjetij z uporabo
administrativnih virov in
zmanjševanjem bremena
poročanja poročevalskih enot o
rezultatih poslovanja poslovnih
subjektov. Podatki se bodo
uporabljali za spremljanje in
ocenjevanje sprememb v
posamezni dejavnosti, v regiji,
državi ter omogoča primerjavo z
drugimi državami in trgi.

Namen

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izvajalci
upravnega
postopka.

AJPES
(do 30.04.)
DURS
(do 30. 04.)
Agencija za
zavarovalni
nadzor
(do 30.07.)
BS
(do 30.07.)

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izvajanje vrste
aktivnosti s
področja
regionalnih in
kmetijskih
kazalnikov;
statistika
strukture plač;
nabava opreme.

Priprava
metodologije.

Usposabljanje in
priprave za
prenos podatkov.

Usklajevanje in
priprava
dogovora med
sodelujočimi
institucijami o
posredovanju
podatkov,
tehnična priprava
za prevzem in
kontrola
podatkov.

Delo v tekočem
letu

2003/2004

2004

Rok prve
objave/uporabe
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SURS

Mednarodno
sodelovanje

R18991.04 Statistični kazalniki

SURS

R19

R18991.03 Statistika presečnih
vsebin

SURS

Učinkovitost upravnega
postopka.

R18991.02 Eurostatov pilotni
Usposabljanje za prenos
projekt - posredovanje podatkov o STS na Eurostat.
podatkov o
kratkoročnih
kazalnikih

SURS

Vsebina

Usklajevanje metodoloških
izhodišč in uporaba
administrativnih virov za
(glej tudi področje 44) statistični namen za spremljanje
in merjenje rezultatov poslovanja
poslovnih subjektov
(input/output, investicije, stroški
dela, zaposlenost, raziskovanje in
razvoj, demografija poslovnih
subjektov, energenti, specifične
spremenljivke za posamezne
dejavnosti).

Statistično
usklajevanje

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R18991.01 Strukturna statistika
podjetij

R18

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Priprava na pristop
k EU

Tehnično
sodelovanje s tretjimi
državami

Statistično
raziskovanje in
metodologija

R20

R21

R22

Dopolnitev podatkovh baz s
pomočjo posebnih statističnih
metod za lažje analize in
obdelave.

R22991.04 Razvoj metod za
vstavljanje
manjkajočih podatkov
(imputacija)

SURS

K

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

Uporaba in razvoj metod za
vstavljanje manjkajočih
podatkov, ki so primerne za
različne tipe manjkajočih
podatkov in za različne tipe
statističnih raziskovanj.

Pregled kakovosti omogoča
izboljšanje le-te v fazah zbiranja
in obdelave podatkov.

Vpeljava standardnih metod za
R22991.03 Merjenje kakovosti
podatkov v statističnih merjenje kakovosti podatkov v
raziskovanjih
vseh fazah zbiranja in obdelave
podatkov.

SURS

K

K

Izvajanje

Objavljanje časovnih vrst po
evropskih standardih.

Sodelujejo

R22991.02 Razvoj metod za
Uporaba in razvoj metod za
desezoniranje in
desezoniranje na različnih
analizo časovnih vrst časovnih vrstah.

Namen

K

Uporaba vzorčnih metod pri
zbiranju podatkov v konkretnih
primerih ob predpostavki
sedanjega varstva osebnih
podatkov v Sloveniji. Zgraditev
potrebnega modela podatkov za
splošno pripravo vzorcev.

Vsebina

Razbremenjevanje poročevalskih
enot pri raziskovanjih, ki pri svoji
naravi dopuščajo zajem podatkov
na podpopulaciji. Zajem na
vzorcu omogoča večjo kontrolo
kakovosti in zniža stroške. Na
vseh področjih (socialne,
poslovne, kmetijske statistike)
razvoj metod ob hkratni uporabi
čimveč razpoložljivih virov.

SURS

Tehnična pomoč
drugim državam

R19991

R22991.01 Razvoj vzorčenja po
standardih za
statistične potrebe

Tehnična pomoč
državam bivše
Jugoslavije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R192

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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R24991.01 Statistični register
stanovanj

R24991.02 Razvoj statističnega
poslovnega registra
(SPRS)

SURS

Metode in
tehnologije za
statistične registre

R241

SURS

Registri

R24

Razvoj statističnega poslovnega
registra (SPR) kot interne baze
individualnih podatkov o
poslovnih subjektih in njihovih
delov. Pri vzpostavitvi in
vzdrževanju bodo uporabljeni
obstoječi administrativni in
statistični viri. Upoštevane bodo
zahteve CR 2186/93 in CR
696/93 (metodološka priporočila
EU za vzpostavitev in vodenje
poslovnih registrov za statistične
namene in definicije za
statistične enote).

Priprava metodoloških osnov,
prevzem podatkov iz popisa
prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj.

Zagotovitev poročanja
poročevalskih enot na sodoben
način (predlaganje podatkov v
elektronski obliki itd.).

R22991.06 Aktivnosti za vpeljavo
sodobnih načinov
predlaganja podatkov
poročevalskih enot pri
pošiljanju podatkov

Vsebina

AJPES

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R22991.05 Razvoj oziroma
Preučitev vsebine posameznih
revizija metodologije podatkov v računovodskih
zbiranja podatkov iz izkazih poslovnih subjektov.
računovodskih
izkazov posameznih
poslovnih subjektov v
skladu z veljavno
zakonodajo

Zap.št.

AJPES

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

SPR bo podatkovna infrastruktura
za podporo, načrtovanje in
izvajanje statističnih raziskovanj.
Tehnično bo realiziran kot
podatkovna baza.

Oblikovanje in razvoj
stanovanjske statistike.

Izvajanje

SURS, GURS

Teoretična
metodološka
izhodišča za
vzpostavitev
registra in
definiranje
statističnih
enot; definicia
in uporaba
virov;
aplikacijski
programi za
vzpostavitev,
vodenje,
izkazovanje,
diseminacijo
in uporabo
podatkov SPR.

SURS, MF,
K
(DURS), BS,
Slovenski inštitut
za revizijo.

Sodelujejo

SURS, MF,
Z nadaljnjim razvojem na
(DURS)
področju informacijske
tehnologije omogočiti
poročevalskim enotam
posredovanje podatkov na hiter in
sodoben način.

Spremembe in dopolnitve
obrazcev računovodskih izkazov
za majhne samostojne podjetnike
v skladu s SRS 39 Računovodske
rešitve pri majhnih samostojnih
podjetnikih.

Namen

Obdobje
ali dan
opazovanja

Administrativni
viri; statistična
raziskovanja;
tekoče ali po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Razvoj
metodoloških
izhodišč za
vzpostavitev
SPR.

Razvoj
metodologije.

Vsebinske in
tehnične rešitve
za predlaganje
podatkov v
elektronski
obliki.

Priprava novih
shem
računovodskih
izkazov majhnih
samostojnih
podjetnikov.

Delo v tekočem
letu

Začetek l. 2003,
prvi rezultati
2004, PRS
vzpostavljen
decembra 2005.

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe

Stran
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R24991.05 Izboljšanje kakovosti Metode ugotavljanja in
registrskih podatkov izboljševanja kakovosti
registrskih podatkov PRS.

R24991.06 Statistični register
Osnovne značilnosti registrirano Prikaz prehodov med
aktivnega prebivalstva aktivnega prebivalstva in
zaposlenostjo/brezposelnostjo,
registrirano brezposelnih oseb
trajanje.

R24991.07 Statistični register
registrirano
brezposelnih oseb

SURS

SURS

Izvajanje

ZRZS

SURS, ZRZS

K

Teoretična
izhodišča in
osnove.

K

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
metodologije in
podatkovnih baz,
testiranje
različnih
statističnih
metod.

Priprava
metodologije,
potrebnih
podatkovnih baz
in testiranje
različnih
statističnih
metod.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

Osnovne značilnosti registrirano Analiza brezposelnih oseb in
brezposelnih oseb, trajanje, prva vključevanje na trg dela.
brezposelnost, delovne izkušnje.

Večja zanesljivost podatkov PRS.

V registru bodo sistematično
Uporaba za statistične-analitične
zbrane in vodene vse pravno
potrebe.
veljavne teritorialne členitve
ozemlja Slovenije, ki so
uporabne in relevantne za
prostorske analize statističnih in
administrativno zbranih
podatkov ter še niso zajete v
Registru prostorskih enot na
Geodetski upravi RS.

SURS

Sodelujejo

Baza podatkov SAJPI bo na
SURS, MNZ, MF K
osnovi povezanih
administrativnih identifikatorjev
omogočala učinkovito
povezovanje administrativnih
podatkov v kateri koli prostor za
kateri koli časovni prerez in za
potrebe pooblaščenih
uporabnikov.

Namen

R24991.04 Statistični register
teritorialnih enot
SRTE

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R24991.03 Skupno
Povezovanje administrativnih
administrativno jedro evidenc.
povezovalnih
podatkov
SAJPI

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec
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R251.01

R251.02

SURS

Tehnična in metodološka
posodobitev.

Namen

Vpeljava statističnih metod, s
katerimi preprečujemo razkritje
individualnih podatkov v
deindiviualiziranih mikro
podatkovnih bazah in v makro
podatkih in ugotavljanje
verjetnosti razkritja.

Zavarovanje podatkov, zbranih z Varovanje informacijske
Letnim programom stat.
zasebnosti poročevalskih enot.
raziskovanj, obsega ukrepe
tehnične in organizacijske narave
ter druge ustrezne logičnotehnične postopke, s katerimi se
varujejo prostori in računalniška
oprema, zagotavlja varnost
posredovanja in prenosa
podatkov, onemogoča dostop
nepooblaščenim osebam do
naprav, na katerih se obdelujejo
podatki, ter omogoča naknadno
ugotavljanje, na kakšen način in
kdaj so bili podatki obdelovani,
kdo je to storil in za kakšen
namen.

Osnovne izobrazbene značilnosti Analiza različnih vidikov
prebivalstva.
izobrazbe.

Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb po
poslovnih subjektih.

Vsebina

K

Izvajanje

SURS in drugi
izvajalci
statističnih
raziskovanj.

SURS in drugi
izvajalci
statističnih
raziskovanj.

K

Različne institucije K
s področja
izobraževanja v
RS.

ZRZS

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

Popis 2002 in
različni
evidenčni viri.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
metodologije,
potrebnih
podatkovnih baz
in testiranje
različnih
statističnih metod
in podatkovnih
virov.

Delo v tekočem
letu

31.12.2003

Rok prve
objave/uporabe
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Statistične metode
varovanja pred
razkritjem podatkov

Način zavarovanja
statističnih podatkov

Varstvo in zaščita
podatkov

R251

SURS

Varstvo podatkov in
statistična zaupnost

R25

R24991.09 Statistični register
kvalifikacij

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R24991.08 Statistični register
delovno aktivnega
prebivalstva

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

DEMOGRAFSKE
IN SOCIALNE
STATISTIKE

Prebivalstvo

Demografske
statistike in
projekcije

RII

R31

R311

Spol,
enoletne starostne skupine,
petletne starostne skupine,
izbrane starostne skupine,
upravne enote,
statistične regije,
občine,
naselja,
časovne serije.

Koordinacija za statistično
zaupnost.

Vsebina

Spremljanje števila prebivalstva
in posameznih prebivalstvenih
skupin.

Usklajen pristop v uradu.

Namen

MNZ-CRP,
MNZ-Urad za
upravne notranje
zadeve.

Strokovni sektorji.

Sodelujejo

2003

Izvajanje

Do
31.03.,
30.06.,
30. 09.,
31.12.,
za
predhodno
četrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

MNZ-CRP ,
MNZ-Urad za
upravne
notranje
zadeve,
DURS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Vir podatkov za
tujce s stalnim
prebivališčem v
Sloveniji; tujci z
začasnim
prebivališčem v
Sloveniji ter
osebe z začasnim
zatočiščem naj bi
postal MNZ-CRP
in ne več MNZUrad za upravne
notranje zadeve.

Sprememba
definicije
prebivalstva
(popolna
uskladitev z
mednarodnimi
priporočili).

Delo v tekočem
letu

Julij 2003

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

DEM-PREB/ČL

Število prebivalcev
Slovenije (državljani
RS; državljani RS
brez tistih, ki začasno
prebivajo v tujini;
državljani RS, ki
začasno prebivajo v
tujini; tujci s stalnim
prebivališčem v
Sloveniji; tujci z
začasnim
prebivališčem v
Sloveniji; osebe z
začasnim zatočiščem)

Pravni vidiki
zaupnosti

R253

R311.01

Koordinacija za
statistično zaupnost

Koordinacija za
statistično zaupnost

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R252.01

R252

Zap.št.
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Zap.št.

R311.02

R311.03

R311.04

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

Tablice umrljivosti
DEM-TAB-UMR

Namen

Izdelava uradnih projekcij
prebivalstva po spolu in starosti
Vzpostavitev sistema za pripravo
projekcij in tablic umrljivosti tudi
za nižje teritorialne enote od
ozemlja R Slovenije.

Izvajanje

L

Eurostat, CRP
2005
/MNZ
strokovnjaki v RS
in tujini.

Ministrstvo za
2001-2005
notranje zadeve,
Ministrstvo za
zunanje zadeve,
Ministrstvo za
zdravje,
Ministrstvo za delo
družino in socialne
zadeve,
Ministrstvo za
šolstvo, znanost in
šport, Ministrstvo
za pravosodje,
Inštitut za
varovanje zdravja
Republike
Slovenije (IVZ
RS), Ministrstvo
za okolje in
prostor,
Ministrstvo za
finance - Davčna
uprava, Zavod RS
za zaposlovanje,
Zavod za
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje,
Zavod za
zdravstveno
zavarovanje.

Sodelujejo

Verjetnost umiranja po starosti in Izračunavanje pričakovanega
MNZ, IVZ
spolu, pričakovano trajanje
trajanja življenja. Izdelava
življenja.
izračunov popolnih in skrajšanih
tablic umrljivosti.

Izdelava projekcij prebivalstva
do leta 2050 po starosti in spolu
za Slovenijo in nižje teritorialne
enote v sodelovanju z
Eurostatom.

Izbor vzorčnega načrta in vzorca Ugotovitev obsega zajema in
za testiranje obsega zajema in
kvalitete podatkov o stanju in
kakovosti podatkov o stanju in gibanju prebivalstva.
gibanju prebivalstva.

Vsebina

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Julij 2003

SURS, IVZ,
MNZ

SURS in
strokovnjaki zunanji v
Sloveniji in
tujini.

31.03. 2002 MNZ, MZZ,
MZ, MDDSZ,
MŠZŠ, MP,
Inštitut za
varovanje
zdravja
Republike
Slovenije (IVZ
RS), MOP, MF
– DURS,
ZRSZZ, ZPIZ,
ZZZ

Obdobje
ali dan
opazovanja

Rok prve
objave/uporabe

Priprava
skrajšanih tablic
umrljivosti.

Spremljanje
metodologije.

Julij 2003

2005

Kontrola
2003
kakovosti in
zajetja popisa
2002 s pomočjo
različnih
registrov in
uradnih evidenc,
zlasti CRP-ja.

Delo v tekočem
letu
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Projekcije
prebivalstva

Kontrola kakovosti
podatkov o
prebivalstvu

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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R321.02

321.03

SURS

SURS

Organizacija dela in delovnega
časa.

Zajeti podatke s področja trga
SURS
dela; organizacija dela se je
povsod po Evropi v zadnjih letih
močno spremenila, namen tega ad
hoc modela je torej spremljanje
podatkov o oblikah dela,
delovnem času in nadurah.

Enkratna – v
letu 2003
priprava
metodologije
in izvedba
pilotne
raziskave.

2004 – 2.
četrtletje

Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev;
na anketo
odgovarjajo vsi
člani v
gospodinjstvu.
Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev;
na anketo
odgovarjajo vsi
člani v
gospodinjstvu.
Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev;
na anketo
odgovarjajo vsi
člani v
gospodinjstvu.

SRDAP do
konca maja za
preteklo leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

V letu 2003
priprava
metodologije in
izvedba pilotne.

V letu 2003
priprava
metodologije in
izvedba redne
ankete.

V letu 2003
analiza podatkov.

Spremljanje
metodologije.

Delo v tekočem
letu

31.12.2004

31.12. 2003

2004

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

ADS Ad hoc modul
leto 2004

Enkratna - v 2003 – 2.
letu 2003
četrtletje
priprava
metodologije
in izvedba
redne ankete.

31.12.

Obdobje
ali dan
opazovanja

ADS Ad hoc modul za Vseživljensko učenje - merjenje Zbrati evropsko primerljive
SURS
leto 2003
količine in oblike izobraževanja podatke o količini različnih oblih
od osnovnega izobraževanja do izobraževanja.
nadaljnjega, izobraževanje v
podjetju, vajeništvo, tečaji,
seminarji, samoučenje ipd..

Vključevanje invalidnih oseb na
trg dela glede na različne oblike
invalidnosti.

3L

Izvajanje

Enkratna –
2002 – 2.
izvedba v letu četrtletje
2002.

Zaposlenost in
brezposelnost
ADS Ad hoc modul za Zaposlovanje invalidnih oseb.
leto 2002

R321

Sodelujejo

SURS

Trg dela

R32

R321.01

Namen

Zaposlene in samozaposlene
Spremljanje mobilnosti delovno
osebe po občini (statistični regiji) aktivnega prebivalstva.
prebivališča in po občini
(statistični regiji) delovnega
mesta, medobčinski delovni
migranti po občini (statistični
regiji) prebivališča in občini
(statistični regiji) delovnega
mesta,
medobčinski delovni migranti po
občini delovnega mesta,
starostnih skupinah, spolu,
stopnji strokovne izobrazbe,
dejavnosti, poklicu.

Delovne migracije
DEM-DM

Statistika migracij

R313

Vsebina

R313.01

Program popisov v
Skupnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R312

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec
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Zap.št.

R321.04

R321.05

321.06

R321.07

R321.08

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Usklajevanje podatkov s
področja trga dela (o delovno
aktivnem
prebivalstvu,opravljenih urah,
ipd.) med različnimi viri in
različnimi področji izkazovanja
istovrstnih podatkov (statistike
dala, nacionalni računi, poslovne
statistike).

Značilnosti aktivnega
prebivalstva: delovna mobilnost
(med poklicnimi skupinami, v
dejavnostih, med statusi
aktivnosti).

Spremljanje delovno aktivnega
prebivalstva po poslovnih
subjektih in njihovih
karakteristikah.

Priprava postopkov za izračun
dejansko opravljenih ur po
dejavnosti.

Merjenje razlike med
povpraševanjem in ponudbo na
trgu dela, ki se odraža v številu
prostih delovnih mest, glede na
dejavnost, teritorij, poklic.

Vsebina

Sodelujejo

Uskladitev istovrstnih podatkov
trga dela iz različnih področij in
različnih virov in pojasniti
metodološke razlike med njimi.

Spremljanje aktivnega
prebivalstva med različnimi
statusi aktivnosti
(zaposlenost/nezaposlenost) in
njihova trajanja.

Zbrati podatke o stanju in
spremembah na trgu dela in
prikazovanje velikosti in
značilnosti aktivnega
prebivalstva.

Evropsko primerljivi podatki.

SURS

SURS

SURS

SURS, DURS

ZRSZZ,
Zbiranje evropsko primerljivih
podatkov o številu prosti delovnih SURS,DURS
mest.

Namen

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

K

Teoretična
izhodišča.

M

V letu 2003
priprava
metodologije,
izvedba pilotne
ankete in
priprava
rezultatov.

Delo v tekočem
letu

2004

2003

Rok prve
objave/uporabe

Priprava
metodologije.

Kombinacija
Priprava
obstoječih
metodologije.
administrativni
h in statističnih
virov.
2004

2004
Priprava
metodologije in
potrebnih
podatkovnih baz,
testiranje
različnih
statističnih metod
in podatkovnih
virov.

Uporaba
Priprava
obstoječih
metodologije
podatkov
administrativni
h in statističnih
virov

Zadnji dan v Uporaba
mesecu.
podatkov
obstoječih
statističnih
virov –
registrskih
podatkov.

Študija virov, M
priprava
metodologi-je.

V fazi študije M,
ZRSZZ
izvedljivosti - zadnji dan v
v letu 2003
mesecu.
priprava
metodologije,
izvedba
pilotne ankete
in izdelava
prvih
rezultatov.

Izvajanje
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Usklajevanje
podatkov o delovno
aktivnem prebivalstvu
(Employment Data
Reconciliation) Phare
projekt 2000

Prehodi na trgu dela
(glej področje 24 statistični register
aktivnega
prebivalstva)

Mesečno spremljanje
delovno aktivnega
prebivalstva –
tehnična in
metodološka
posodobitev

Število dejansko
opravljenih ur

Anketa o prostih
delovnih mestih

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Poklici in izobrazba

R32991

R322.01

R322.02

SURS

R322

Zbrati podatke o številu
zaposlenih invalidov, glede
demografske in zaposlitvene
značilnosti in lastnosti njihovih
delodajalcev.

Namen

MDDSZ, ZPIZ,
ZRSZ, SURS

Sodelujejo

Prikaz in proučevanje povezav
med poklici in izobrazbo na trgu
dela.

Zbiranje podatkov o izplačanih
plačah skupaj; zaostalih izplačil
in nadur, izplačila 13. plač;
število plačanih ur skupaj in
plačanih nadur na katere se
nanašajo izplačila, število oseb,
ki so prejele plačo.

SURS, DURS
Podatki so osnova za izračun
gibanja povprečnih mesečnih plač
v slovenskem gospodarstvu.
Podatki so pomemben vir za
vodenje politike plač in pokojnin,
pri kolektivnih pogajanjih in za
izračunavanje različnih socialnih
prejemkov.

Elektronsko zbiranje podatkov o Razbremenitev poročevalskih
plačah.
enot, zajem večjega obsega
podatkov, možnost prikaza
podatkov o plačah ločeno po
spolu.

Razvoj metodologije za
spremljanje in izkazovanje
povezljivosti med poklici in
izobrazbo.

Kazalci o stavkah: povprečna
Zbiranje evropsko primerljivih
MDDSZ, SURS
stopnja konfliktov merjena s
podatkov o stavkah, skladno z
številom izgubljenih delovnih dni določili Mednarodne organizacije
na leto na 1000 prebivalcev;
za delo.
število udeležencev na stavkah.

Merjenje števila zaposlenih
invalidov.

Vsebina

Obdobje
ali dan
opazovanja

M

M

Poslovni
subjekti in
njihove enote.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Predpretekli Poslovni
mesec.
subjekti in
njihove enote,
DURS, UJP.

V letu 2003
L
študija
izvedjlivosti,
potreb in
priprava
metodologije.

V fazi študije L
izvedljivosti v letu 2003
študija potreb
po podatkih in
priprava
metodologije.

Izvajanje

Rok prve
objave/uporabe

2004
Priprava
metodologije in
testiranje
različnih
statističnih metod
in virov za
izračunavanje.

Študija
izvedljivosti ,
vključevanja enot
v redni proces.

Priprava testne
2003
metodologije,
obdelava
podatkov iz
SRDAP, priprava
publikacije z
izsledki in
izborom
podatkov.

V letu 2003
priprava
metodologije in
analiza potreb.

V letu 2003
priprava
metodologije in
analiza potreb.

Delo v tekočem
letu

Št. 111

Mesečno poročilo o
plačah - revizija
metodologije
spremljanja plač

Mesečno poročilo o
plačah v elektronski
obliki

Plače in stroški dela

R32991.01 Poklici in izobrazba

SURS

SURS

Zbiranje kazalcev o
stavkah

R321.10

SURS

Zaposlovanje
invalidov

R321.09

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec
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Zap.št.

R322.03

R322.04

R322.05

R322.06

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Plače za poklice: za zaposlene
osebe; spremljanje gibanja plač
po različnih poklicnih skupinah
glede na spol, starostne
kategorije, dejavnost, lokacijo
dela, bivališče.
Spremljanje stanja na področju
plač.

Spremljanje stanja na področju
plač in izkoriščenosti delovnega
časa.

SURS, DURS

SURS, DURS

SURS, DURS,

L

3L

PL

L

Izvajanje

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Priprava
metodologije in
testiranje
statističnih metod
izračunavanja.

Za preteklo Povezovanje
Priprava
leto.
obstoječih
metodologije.
administrativni
h in statističnih
virov (SRDAP,
DURS).

Za preteklo Samostojni
leto.
podjetniki
posamezniki,D
URS do
31.01.za
predpreteklo
leto

Priprava
metodologije in
testiranje
statističnih metod
izračunavanja.

2004
SURS, DURS, Priprava
ZPIZ
metodologije in
potrebnih
podatkovnih baz,
testiranje
različnih
statističnih metod
in podatkovnih
virov, z
upoštevanjem
Uredbe EU o
strukturi plače in
stroških dela.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Pravni in fizični
Marec,
september. subjekti in
njihove enote
15.04. 15.10.
DURS do 31.1.
za predpreteklo
leto.

Letna.

Obdobje
ali dan
opazovanja
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Plače za poklice

Sodelujejo

Daje vpogled v strukturo plač po SURS, ZPIZ
različnih zaposlitvenih in
DURS
demografskih karakteristikah
zaposlenih oseb (starost, spol,
poklic, šolska izobrazba,
strokovna usposobljenost) in
karakteristik delodajalcev.

Namen

Podatki o številu zaposlenih oseb Spremljanje stanja na področju
po višini plač, o najmanjši in
plač.
največji plači v opazovani enoti.
Število zaposlenih oseb, ki so
prejele minimalno ali nižjo od
minimalne plače, kolektivna
pogodba katere podpisnik je
podjetje oz. samostojni
podjetnik.

Poročilo samostojnih Podatki o izkoriščenosti
podjetnikov
delovnega časa, glede na
posameznikov o
dejavnosti in teritorijo.
delovnem času
ZAP_SP/3L

Zaposlene osebe po
velikosti plače pri
samostojnih
podjetnikih in v
zasebnih podjetjih z 1
ali 2 zaposlenima
osebama
ZAP_SP/PL

Struktura plače - letna Podatki o:
lastnostih podjetij oz.
njihovih enota: velikost,
dejavnost, lokacija dela, število
zaposlenih;
demografskih in
zaposlitvenih lastnostih pri njih
zaposlenih oseb: spol starost,
poklic, izobrazba,
usposobljenost, vrsta zaposlitve;
struktura plač zaposlenih
oseb: bruto plača, socialni
prispevki in akontacija
dohodnine.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Sodelujejo

R331.01

R331.02

R331.03

R331.04

SURS

SURS

SURS

Javni izdatki za
izobraževanje

(Vsebina se povezuje
z modulom 332)

Izračun javnih izdatkov, za
izobraževanje v skladu z
mednarodnimi zahtevami in
nacionalnimi potrebami.

Razvoj kazalnikov s področja
izobraževanja.

Pridobitev podatkov
o javnih izdatkih za
izobraževanje.

MŠZŠ, MF

Prikaz podatkov o izobraževanju MŠZŠ, ACS, CPI
na uporabniku zanimivejši način,
spremljanje politik s področja
izobraževanja; mednarodne
primerjave.

MŠZŠ

L

Izvajanje

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo
MŠZŠ v
koledarsko sodelovanju z
leto.
MF.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Analiza podatkov
iz osnovnega in
ad-hoc modula
vprašanj o
izobraževanju iz
ADS, analiza
podatkov o
porabi časa za
izobraževanje iz
APČ:
Sodelovanje v
delovni skupini
Education and
training statistics
pri Eurostatu in v
podskupinah za
vprašalnik UOE
in ad-hoc modul
o vseživljenskem
učenju v ADS.
Proučitev
možnosti za
prevzemanje
podatkov o
osnovnošolskem
izobraževanju
neposredno iz
poenotenih
evidenc na ravni
učenca pri OŠ.
Priprava
nekaterih
kazalnikov;
izračun
strukturnih
kazalnikov iz
tega področja.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

Statistika začetnega
izobraževanja

Racionalizacija, razbremenitev
Sodelovanje z MŠZŠ pri
PE, večja ažurnost podatkov.
oblikovanju informacijskega
sistema s področja izobraževanja;
(Vsebina se povezuje prilagajanje raziskav oz.
metodologije zajema podatkov
z modulom 332)
razvoju informacijskega sistema.

Statistika začetnega
izobraževanja

Statistika začetnega
izobraževanja
Popolna mednarodna usklajenost MŠZŠ, ACS, CPI,
Statistika začetnega
Spremljanje načrtovanih
statistike vzogje, izobraževanja in ZRSZ, MDDSZ
izobraževanja
metodoloških sprememb oz.
usposabljanja v Sloveniji.
novosti Eurostata, OECD-ja,
(Vsebina se povezuje UNESCO s tega področja
z modulom 332)
(definicije, zajem UOE,
mednarodni kazalniki, raziskave
VET, ad-hoc modul o
vseživljenjskem učenju v ADS,
APČ - poraba časa za
izobraževanje); V skladu s tem
prilagajanje raziskovanj, oz.
uvedba potrebnih novih
raziskovanj s področja
izobraževanja in usposabljanja na
SURS.

Namen

R331

Vsebina

Izobraževanje in
usposabljanje

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R33

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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IVZ

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

R352

Poškodbe pri delu

Javno zdravstvo

Zdravstvo in varnost
pri delu

R351

R352.01

Zdravstvo, varnost
in varstvo
potrošnikov

R35

Statistika kulture

R341

Statistika kulture

Kultura

R34

R341.01

Vsebina se povezuje z
modulom 331

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R332.01

R332

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Posodobitev, mednarodna
primerljivost.

Namen

Modernizacija zbiranja podatkov Poenotenje zbiranja podatkov o
o poškodbah pri delu v skladu z poškodbah pri delu, uporaba
ESAW metodologijo.
ESAW metodologije.

Spremljanje razvoja (in nato
uvajanje) novih metodologij, ki
jo za to področje pripravlja
Eurostat; Prilagajanje vsebine
raziskav nacionalnim potrebam
po podatkih.

Vsebina

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Ministrstvo za
Oblikovanje Sproti,
delo, družino in
četrtletna,
novega
socialne zadeve
letna
obrazca,
(Urad za varnost in vzpostavitev poročila.
zdravje pri delu, informacijs-ke
Inšpektorat RS za infrastruktu-re,
sodelovanje z
delo), ZZZS,
Zbornica varnosti Eurostatom.
in zdravja pri delu,
Klinični inštitut za
medicino dela,
prometa in športa,
Zavod za varstvo
pri delu.

Ministrstvo za
kulturo, NUK,
UMAR

Sodelujejo

Delodajalec,
takoj.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v delovni
skupini,
seznanjanje
strokovne
javnosti.

Sodelovanje na
mednarodnih
sestankih: študij
gradiv.

Delo v tekočem
letu

Pilotska uporaba
obrazca v prvi
polovici leta
2003, analiza,
končni izdelek
konec leta 2003.

Rok prve
objave/uporabe

Stran

13424 / Št. 111 / 19. 12. 2002
Uradni list Republike Slovenije

R363.02

SURS

Sodelujejo

Ohranjanje mednarodne
SURS, Eurostat
primerljivosti in priprava
podatkov po tabelacijskem načrtu
Eurostata.

Namen

Mednarodno harmonizirana
SURS,
pilotna raziskava na področju
Eurostat.
statistike dohodka in življenjskih
pogojev. Kasnejša uvedba redne
raziskave bo omogočila
podrobnejšo analizo življenske
ravni in pridobitev
longitudinalnih podatkov ter
izračun kazalcev socialne
vključenosti.

Izračun strukturnih kazalcev:
Dopolnitev obstoječih kazalcev s SURS, Eurostat
distribucija dohodka in razmerje področja revščine in socialne
med kvintili;
izključenosti.
Stopnja revščine pred in po
socialnih transferjih ter drugih
kazalcev socialne vključenosti z
Laeken seznama.

Upoštevanje sprememb v novih
priporočilih, ki jih pripravlja
Eurostat ter priprava na
vključitev podatkov ankete v
Eurostatove baze podatkov.

Vsebina

Statistika dohodka in Osnovni podatki o članih
življenjskih pogojev gospodinjstva (ime in priimek,
razmerje do nosilca
gospodinjstva, spol, datum
rojstva, šolska izobrazba,
zakonski stan, poklic, dejavnost,
delovna aktivnost), prejemki
članov gospodinjstva iz različnih
virov (obdavčljivi viri iz
dohodnine, socialni in drugi
prejemki), stanovanjski pogoji,
zdravje idr..

Prag revščine
RAVEN-PRAG

Dohodek, revščina in
socialna izključenost

R363

R363.01

Poraba časa

R362

Poraba v
gospodinjstvih

R361

Poraba v
gospodinjstvih

Življenjska raven

R361.01

Varstvo potrošnikov

R36

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R353

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

2003/2004

Enkrat letno.

Izvajanje

Slučajno
izbrana
gospodinjstva,
DURS,
MDDSZ, ZPIZ.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2003, 2004 Slučajno
izbrana
gospodinjstva,
DURS,
MDDSZ, ZPIZ.

1998-2002 Slučajno
izbrana
gospodinjstva,
DURS,
MDDSZ, ZPIZ.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Priprava izvedbe
pilotne raziskave,
sodelovanje na
mednarodnih
sestankih.

Sodelovanje na
mednarodnih
sestankih in
izračun
zahtevanih
strukturnih
kazalcev.

Sodelovanje na
mednarodnih
sestankih in
spremljanje
mednarodnih
priporočil.

Delo v tekočem
letu

Jesen 2003.

Rok prve
objave/uporabe
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Statistika
družinskih
prejemkov in varstva
materinstva
(nacionalna potreba)

R37991

Vsebina

R37992.02 Statistika socialnega
varstva

SURS

Statistika socialnega
varstva (nacionalna
potreba)

R37992.01 Statistika socialnega
varstva:
Socialno-varstveni
zavodi, raziskavi
SOC-52 in SOC-54

R37992

Spremljanje dodatnih pravic, ki
izvirajo iz Zakona starševskega
varstva in družinskih prejemkov
(nacionalna potreba).

Namen

SURS, Inštitut za
socialno varstvo,
MDDSZ.

SURS, Skupnost
socialnih zavodov,
MDDSZ, Inštitut
za socialno
varstvo.

MDDSZ,
SURS

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Skupni
usklajevalni
sestanki za
uresničitev
namena.

Usklajevanje z
zakonom in
dopolnitve.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

13426 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Usklajevanje raziskav s področja Racionalizacija, razbremenitev
socialnega varstva (najprej soc- poročevalskih enot.
CSD) glede na razvoj baze
socialnega varstva pri Inštitutu za
socialno varstvo.

Uskladitev evidenc o domovih za Racionalizacija, razbremenitev
starejše in posebnih
poročevalskih enot.
socialnovarstvenih zavodih med
SURS in Skupnostjo socialnih
zavodov.

R37991.01 Statistika starševskega Uskladitev vsebin in o
varstva in družinskih starševskem varstvu in
prejemkov
družinskih prejemkih, z
Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve, glede na sprejeti
Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih.

Socialna varnost

Statistika prihodkov
in odhodkov
programov socialne
varnosti: celostni
sistem

R37

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R371

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

Statistika
kriminalitete

R382

Namen

MDDSZ, ZPIZ,
ZRSZ, DURS, MF
in drugi izvajalci
programov
socialne varnosti.

Sodelujejo

Poenotenje evidenc, mednarodna Statistični urad
primerljivost.
RS, Ministrstvo za
pravosodje,
Ministrstvo za
notranje zadeve,
Inštitut za
kriminologijo.

Vsebina posameznih modulov bo Spremljanje dodatnih informacij
določena na osnovi potreb EU. o izbranih vidikih socialne
Primeri modulov za katere ima varnosti.
EU v načrtu razvoj metodologij:
aktivna politika zaposlovanja,
število upravičencev, vpliv
fiskalnega sistema na socialno
varnost ipd..

Vsebina

Statistika kriminalitete Postavitev enotne definicije
organiziranega kriminala;
ugotovitev razpoložljivosti
uradnih-administrativnih zbirk
podatkov o kriminaliteti in
ugotavljanje možnosti za za
postopno vzpostavitev
informatiziranih dogodkov med
policijo, tožilstvi, sodišči in
zapori;
uskladitev zgornjih nalog z
mednarodnimi zahtevami.

Statistika stanovanj

R381

R382.01

Druge socialne
statistike

R38

Statistika prihodkov
in odhodkov
programov socialne
varnosti: moduli

R372

Evropski sistem
statistike socialne
varnosti - moduli

Pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

R37993

R372.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE
Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Ugotavljanje
zakonskih
možnosti in
predlogi za
dopolnitev
predpisov.

Študij
razpoložljivih
metodologij.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Uradni list Republike Slovenije
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R38991.01 Statistika volitev in
samoprispevkov
(nacionalna potreba)

Statistika volitev in
samoprispevkov
(nacionalna potreba)

R38991

SURS

Baza TransMONEE

R383.02

SURS

Družbeni položaj
žensk in družin

Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R383.01

R383

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Postavitev nove metodologije
glede na sprejet nov zakon o
samoprispevkih.

Je elektronska podatkovna baza,
brezplačno dostopna na
Unicefovih straneh interneta, ki
vsebuje vrsto ekonomskih in
socialnih kazalnikov za 27
tranzicijskih držav srednje in
vzhodne Evrope.
Podatke posredujejo statistični
uradi držav članic srednje in
vzhodne Evrope.

Opredelitev statističnih kazalcev
za spremljanje položaja žensk in
družin in njihov izbor.

Vsebina

Namen

SURS

Ministrstvo za
zdravje ter drugi
organi zadolženi
za urejanje
položaja žensk.

Sodelujejo

K

K

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Enkrat letno.

Rok prve
objave/uporabe

Stran
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R402.01

R402.02

R402.03

SURS

SURS

Končna potrošnja
gospodinjstev

Račun BDP po
proizvodni metodi v
stalnih cenah

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov za
vse panoge (razvijanje metode
dvojne deflacije v čimvečji možni
meri).

Izboljšanje zajetja v
makroekonomskih agregatih v
skladu z EU standardi.

Namen

Prilagoditev obračuna potrošnje Obračun agregata v skladu z ESA
gospodinjstev novim virom
1995.
podatkov.

Postavitev metodologije in
izračuni.

Zajetje v nacionalnih Postavitev metodologije in
računih
izračuni.

Nacionalni računi:
agregati

Evropski sistem
računov (ESA)

R401

R402

Letni nacionalni
računi

R40

Sistem nacionalnih
Obračun osnovnih
računov za Slovenijo makroekonomskih agregatov za
Slovenijo in razvoj sistema
nacionalnih računov po
mednarodnih priporočilih, ki ga
sestavljajo:
a) integralni ekonomski računi računi proizvodnje, račun
razdelitve in porabe dohodka,
račun akumulacije, račun
kapitala, finančni račun, račun
drugih sprememb v sredstvih,
bilanca stanja, račun tujine;
b) tabela ponudbe virov in
njihove potrošnje;
c) analiza finančnih transakcij in
stanja finančnih sredstev in
obveznosti;
d) tabela prebivalstva in
zaposlenih.

MAKROEKONOMS
KE STATISTIKE

RIII.1

Vsebina

R401.01

GOSPODARSKE
STATISTIKE

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RIII

Zap.št.

Sodelujejo

L

L

L

L

Izvajanje

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

DURS, SURS. Projekt Phare
2000.

AJPES, DURS, Projekt Phare
SURS, BS.
2000.

SURS, DURS, Projekt Phare
BS, AJPES,
2000.
inšpekcijske
službe.

Dokumentacija
SURS, AJPES,
Ministrstvo za
finance, BS in
drugi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2003

2003

2002/2003

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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Letni konsolidirani
računovodski izkazi
gospodarskih družb,
za namene državne
statistike

Računi države

R402.05

R402.06

R402.07

R403

SURS

SURS

AJPES

R404.02

Računi drugih
institucionalnih
sektorjev

R404

SURS

Kvartalni nefinančni
računi za državo

R403.03

SURS

Nefinančni računi
gospodinjstev

Nefinančni računi za
sektor nefinančnih
družb

Kratkoročne
javnofinančne
statistike

R403.02

SURS

Računi države

R403.01

Produktivnost dela

SURS

R404.01

Obračun proizvodnje
stanovanjskih storitev v skladu z
uredbo Evropske komisije.

Namen

Izračun indeksa produktivnosti
dela.

Analiza virov in postavitev
metodologije.

Analiza virov in postavitev
metodologije.

Analiza virov, postavitev
metodologije.

Analiza virov, postavitev
metodologije in izračuni.

Prilagoditev na nove vire in
postavitev metodologije na vse
tekoče račune in račune
akumulacije.

Računi za gospodinjstva.

Računi za nefinančni sektor.

Makroekonomski agregati za
državo.

Izračun določenih kategorij virov
in porabe sektorjev države.

Računi za državo.

Podatki iz konsolidiranih bilanc Spremljanje finančnega
stanja, izkaza poslovnega izida in poslovanja povezanih
izkaza bilančnega dobička /
gospodarskih družb.
bilančne izgube povezanih
gospodarskih družb.

Produktivnost dela glede na
opravljene ure dela.

Sodelujejo

L

Pretekla
leta.

Pretekla
leta.

Preteklo
četrtletje.

ČL

L

Preteklo
četrtletje.

Pretekla
leta.

Preteklo
poslovno
leto.

Letno.

Preteklo
leto.

Tekoče leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Čl

L

L

2003

5L

Izvajanje

Priprava in
izvedba.

Delo v tekočem
letu

2003

2004

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe

Postavitev
metodologije.

dokumentacija Nadaljevanje
SURS, MFdela.
DURS, ZPIZ.

2003

2003

2003

Eksperimentalni 2003
obračuni.

Nadaljevanje
dela.

Postavitev
metodologije in
izračuni.

Dokumentacija Nadaljevanje
SURS, MFdela.
DURS, AJPES,
BS.

MF, DURS,
ZPIZ, ZZZS,
UJP.

MF, DURS,
ZPIZ, ZZZS,
SURS, UJP.

MF, AJPES,
MO, MNZ,
ZPIZ, ZZZS,
UJP.

Povezane
gospodarske
družbe.

SURS

SURS,
Nadaljevanje
Ministrstvo za dela.
okolje in
prostor, Davčna
uprava RS,
občine.

Kdo mora dati
podatke in kdaj
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SURS

Priprava vprašalnika in
vzorčnega okvira na osnovi
rezultatov popisa prebivalstva
2002 ter sama izvedba ankete.

Vsebina

Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
stanovanjskih storitev celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov.

Anketa o
stanovanjskih
najemninah

R402.04

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Panožni računi input/output tabele

R404.05

R404.06

R405

SURS

MF

Podatki o terjatvah in
obveznostih
zavarovalnic in drugih
finančnih organizacij
do tujine (do
nerezidentov), za
namene države

Bilančni računi
(vključno s stanjem
osnovnih sredstev)

R406

R406.01

Input-output tabele v
stalnih cenah

R405.01

Račun proizvodnje, dohodka ter
akumulacije za kmetijstvo.

Tekoči računi za finančni sektor.

Namen

Podatki iz bilance stanja
zavarovalnic in drugih finančnih
organizacij o terjatvah in
obveznostih do tujine (do
nerezidentov).

Analiza virov in postavitev
metodologije ter poskusni
izračuni.

Spremljanje terjatev in obveznosti
do nerezidentov pri
zavarovalnicah in drugih
finančnih organizacijah, za
namene plačilne bilance.

IOT v stalnih cenah

Postavitev metodologije in njeno Spremljanje učinkov državnih
testiranje.
pomoči.

Ekonomski računi za Postavitev metodologije in
kmetijstvo
izračuni.

Alokacija FISIM-a po Analiza virov in razvoj
porabnih sektorjih
metodologije.

Analiza podatkov in postavitev
metodologije.

Vsebina

MF, UMAR,
SURS

Kmetijski inštitut
Slovenije,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano.

BS

Sodelujejo

L

L

L

Izbrana leta.

L

L

Izvajanje

Preteklo
koledarsko
leto.

Izbrano leto.

2001

2000/2001

2000/2001

Pretekla
leta.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

Nadaljevanje
dela.

Dajalci in
prejemniki
državnih
pomoči.

Izdelava inputoutput tabel.

Postavitev
metodologije in
njeno testiranje.

Dokumentacija Priprava in
SURS,
objava.
Kmetijski
inštitut
Slovenije,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano,
DURS, Sklad
kmetijskih
zemljišč.

BS

BS, Agencija za Nadaljevanje
zavarovalni
dela.
nadzor, APG,
DURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2004

2003

2003

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

AJPES

SURS

Državne pomoči

R404.04

SURS

Nefinančni računi za
finančni sektor

R404.03

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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R411.02

R411.03

R411.04

R411.05

R411.06

R411.07

R411.08

R411.09

R411.10

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

Namen

Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov za
vse panoge.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije
finančnemu sektorju.

Transakcije storitev in
razdelitvene transakcije
finančnemu sektorju.
Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Izvajanje

2003

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Četrtletne ocene BDP Četrtletne ocene BDP po
po dohodkovni metodi dohodkovni metodi.

2003

2003

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Temeljni agregati
Temeljni agregati četrtletnih
četrtletnih nacionalnih nacionalnih računov (do neto
računov (do neto
naložbe/posojila).
naložbe/posojila)

2003

2003

MF

2003
Agencija za
zavarovalni nadzor

BS

2003

2003

2003

MKGP, Kmetijski 2003
Inštitut Slovenije

Sodelujejo

Preteklo
leto

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Preteklo
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Nadaljevanje
dela.

Delo v tekočem
letu

AJPES, MF

AJPES, MF,
UJP

Agencija za
zavarovalni
nadzor, SURS

BS

AJPES, MF

AJPES, MF

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

DURS, ZZZS, Nadaljevanje
dokumetacija dela.
SURS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe
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Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
(output) in dodane
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov za
vrednosti za
vse panoge.
neprofitne institucije

Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
(output) in dodane
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov za
vrednosti za sektor
vse panoge.
država

Obračun proizvodje
(output) in dodane
vrednosti za
zavarovalnice

Obračun proizvodje
(output) in dodane
vrednosti za kreditne
institucije

Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
(output) in dodane
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov za
vrednosti za
vse panoge.
nefinančni sektor

Obračun potrošnje
neprofitnih institucij

Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
in dodane vrednosti
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov za
sektorja gospodinjstev
vse panoge.
(nekmetijski del)

Obračun proizvodnje Proizvodnja, dodana vrednost in Obračunavanje
in dodane vrednosti
celotna stroškovna struktura.
makroekonomskih agregatov.
sektorja gospodinjstev
(individualnih kmetij)

Četrtletni nacionalni
računi

R411

R411.01

Četrtletni in okoljski
računi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R41

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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R412

R412.02

R411.15

SURS

SURS

Okoljski računi

R411.14

SURS

R412.01

R411.13

SURS

SURS

Statistika osnovnih
sredstev

R411.12

SURS

Vsebina

Kvartalne ocene zaposlenosti
A 6.

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Razvoj metodologije.

Povezava med različnimi
gospodarskimi dejavnostmi in
vplivi na okolje v fizičnih
računih; okoljski in ekonomski
podatki morajo biti primerni za
isti konceptualni okvir, ki se
mora prilagajati konceptualnemu
okviru nacionalnih računov.
Okoljski računi se upoštevajo pri
analizah, koliko različni sektorji
družbe prispevajo k nacionalnim
in mednarodnim okoljskim
ciljem in s tem povezano
udeležbo gospodarstva.

SURS, AJPES

Testiranje.

Pregled razpoložljivosti virov.

L

Informacije o okoljski
SURS, MOP, MG, Razvijanje
problematiki ekonomskega
MF, UMAR, itd. koncepta za
razvoja so potrebne pri
Slovenijo.
oblikovanju politik
uravnoteženega razvoja. Razviti
je potrebno fizične račune
(opredeliti kategorije sredstev, ki
se skladajo s klasifikacijo SNA) v
naslednji fazi pa okoljske račune
(denarne).

Bilance stanj nefinančnih
sredstev.

Testiranje
metode.

2003

2002

Obdobje
ali dan
opazovanja

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Delo v tekočem
letu

Pregled in
analiza
ustreznega
gradiva in
priprava sistemov
za okoljske
račune, analiza
virov.

Izbrani dajalci. Postavitev
metode.

SURS, DURS, Nadaljevanje
AJPES
dela.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2003

2003

2003

2003

2003

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

Satelitski izračun za
turizem

Razvoj metodologije
in spremljanje
okoljskih računov

Postavitev metode, določitev
vsebine vprašalnika in testno
zbiranje podatkov od izbranih
dajalcev.

Ocena stanj osnovnih Postavitev PIM - metoda stalne Obračun potrošnje stalnega
sredstev
inventurizacije.
kapitala.

Kvartalne ocene
zaposlenosti A 6

2003

Izvajanje

Investicije v osnovna Investicije v osnovna sredstva po Obračunavanje
vrstah proizvodov Pi 6.
makroekonomskih agregatov.
sredstva po vrstah
proizvodov Pi 6

SURS, DURS,
AJPES

Sodelujejo

2003

Namen

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov.

Četrtletne ocene BDP Četrtletne ocene BDP po
po proizvodni metodi proizvodni metodi
- tekoče cene
tekoče cene.

R411.11

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

/ 19. 12. 2002 / Stran 13433

SURS

BS

Poobl.
izvajalec

Spremljanje lastnih
virov

Pregled lastnih virov
bruto nacionalnega
proizvoda (BNP)

R43

R431

Lastni viri proračuna
EU

Finančne bilance

R422

R431.01

Finančne bilance in
tekoči računi
finančnih računov

R421.01

Finančni računi

Tekoči finančni
računi

R42

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R421

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Izračun lastnih virov proračuna
EU je osnova za plačila
prispevka Slovenije v EU na
osnovi BNP(BNI).

Podatki o stanju in tokovih
finančnih terjatev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
instrumentivh v skladu z
zahtevami Eurostata.

Vsebina

Sodelujejo

Opredelitev metodologije ter
SURS
določitev postopkov in
pristojnosti za izračunavanje
prispevkov v proračun EU mora
biti izvedena pred vstopom v EU,
ko naj bi nastala ta obveza, če ne
bo na osnovi pogajanj določeno
drugače.

Izpolnitev zahtev Eurostata, ECB SURS, MF,
in MDS ter za potrebe ekonomske AJPES
analize, domače in tuje javnosti.

Namen

ČL

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

AJPES, ATVP,
AZN (Agencija
za zavarovalni
nadzor), BS,
KDD, MF,
SURS;
področje J v
SKD.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Stran
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R551.01

R551.02

SURS

Vsebina

Izpopolnjevanje
vzorcev cen v
statistiki
drobnoprodajnih cen

Ocena in izpopolnjevanje
vzorcev cen, t.j izbora,
razporeditve in števila krajev
(lokacij) in prodajnih mest ter
izbora in števila reprezentativnih
proizvodov.

Harmonizirani indeks HICP je namenjen za primerjanje
inflacije v državah oz. z
cen življenjskih
državami EU. HICP kot
potrebščin (HICP)
samostojni kazalec redno
mesečno izračunavamo od leta
2001.

Cene

Indeks cen
življenjskih
potrebščin in ostali
kazalniki dinamike
in ravni
drobnoprodajnih cen

R55

Spremljanje lastnih
virov davka na
dodano vrednost
(DDV)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R551

R432

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Sodelujejo

Ministrstvo za
Namen je oceniti in zagotoviti
takšen izbor cenovnih vzorcev, ki gospodarstvo,
bodo upoštevajoč stroške zbiranja UMAR, BS
cen zagotavljali optimalno
statistično zanesljivost indeksov
drobnoprodajnih cen (ICŽP,
HICŽP, ICD) na publikacijskih
ravneh objavljanja indeksov ter
statistično zanesljivost poprečnih
cen na nacionalni ravni in na
regionalnih ravneh.

Nadalnje izpolnjevanje in
usklajevanje metodologije in
prakse na področju HICP s
predpisi EU, ki bodo še sprejeti
ali nadaljnje operacionalizirani po
letu 2001.

Namen

K

K

Izvajanje

December
vsakega
tekočega
leta po
dinamiki in
fazah, ki jih
določa EU
regulativa
oz.
Eurostat.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrane
trgovine na
drobno in drugi
poslovni
subjekti, ki
prodajajo
izdelke in
opravljajo
storitve končne
porabe; ostali
subjekti , ki
izvajajo
določene tržne,
nadzorne ali
druge funkcije
(združenja,
agencije).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Ocena vzorca na
podlagi nekaterih
statističnih
kazalnikov.

Izpolnjevanje
metod
prilagajanja cen
zaradi
kvalitativnih
sprememb v
proizvodih in
druge
nepredvidene
zahteve
Eurostata.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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Indeks cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

R55991

R552.01

R552.02

R552.03

SURS

SURS

R552

Izvozne cene za najpomembnejše
izvozne proizvode za vzorec
najpomembnejših izvoznikov, ki
že poročajo proizvajalčeve cene
pri prodaji na domači trg.

Vsebina

Spremljanje tržnega segmenta
najemnin.

Za potrebe usklajevanja plač
uradnikov EU ter dodatno za
spremljanja dinamike in ravni
najemnin za potrebe izračuna
PKM in indeksov cen.

Spremljanje drobnoprodajnih cen Mednarodna primerjava ravni cen
manjše testne, natančno
in cenovne konvergence.
opredeljene EU košarice
proizvodov in storitev.

Zagotovitev reprezentativnih in
statistično zanesljivih podatkov o
ravneh poprečnih
drobnoprodajnih cen za ravni
regij v skladu s predvideno
regionalno členitvijo Slovenije in
glede na predvidene zahteve
uredbe EU o PKM za potrebe
potrebe izračuna BDP v PPS po
regijah.

Namen raziskave je izračunavanje
indeksov cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih
razširiti tudi na podatke o
izvoznih cenah z namenom
izpopolnitve metodologije
omenjenega indeksa z zahtevami
in priporočili EU.

Namen

Eurostat, OECD

Sodelujejo

K

Letno,
predvidoma
še
četrtletno.

Sodelovanje pri
enkrat letnem
zbiranju
najemnin,
katerega nosilec
je Eurostat;
preučitev
alternativnih
virov podatkov
za najemnine.

Odvisno od
zahtev in načrta
dela Eurostata.

Priprava
ponderacije za
indeks izvoznih
cen.

Delo v tekočem
letu

K

Agencije s
področja
posredovanja
nepremičnin.

Izbrane
poročevalske
enote raziskave
CENEDOMA/M.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prva ocena
razmerij cen med
Ljubljano in
drugimi kraji, v
katerih že
zbiramo podatke
o cenah.

Predvidoma
mesečno.

Med 16.
preteklega
in 15.
tekočega
meseca.

Obdobje
ali dan
opazovanja

K

K

Izvajanje

Prvi poskusni
rezultati 2003.

Rok prve
objave/uporabe
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Najemnine

Relativne ravni cen

Regionalne paritete
Razmerja cen med Ljubljano in
kupnih moči CENE- drugimi kraji oz. regijami v
PKM/P
Sloveniji.
(naloga je vezana tudi
na izpolnitev
R552.02)

Paritete kupne moči
(PKM) za BDP,
izražen po kupni
moči

R55991.01 Mesečno poročilo o
izvoznih cenah
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcu
CENE-IZVOZ/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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POSLOVNE
STATISTIKE

Statistika poslovnih
subjektov

Strukturna statistika
podjetij

RIII.2

R44

R441

Glej modul 441 pri
rednih nalogah

Najemnine

R553.01

Spremljanje tržnega segmenta
najemnin.

Kazalniki za
določanje plač
uradnikov v
Evropski skupnosti

R553

SURS

Pilotni projekt PKM SURS bo kot vodja skupine z
za zahodnobalkanske OECD nudil metodološko in
države
organizacijsko podporo za
primerjavo cen med temi
državami ter izvajal funkcije
kontrole zbranih cen in
rezultatov (PKM).

R552.04

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Sodelujejo

Za potrebe usklajevanja plač
uradnikov EU ter dodatno za
spremljanja dinamike in ravni
najemnin za potrebe izračuna
PKM in indeksov cen.
Eurostat, OECD

Vključitev petih
OECD, Eurostat
zahodnobalkanskih držav v
evropski program primerjave cen
za izračun BDP po kupni moči.

Namen

K

K

Izvajanje

Letno
predvidoma
še
četrtletno.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Agencije s
področja
posredovanja
nepremičnin.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Vse naloge v
zvezi z izvedbo
dveh raziskav o
cenah (2003-01
in 2003-02).

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Uradni list Republike Slovenije
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R443.01

Razvoj statistike malih Spremljanje poslovanja majhnih
podjetij
poslovnih subjektov
(input/output, investicije, delo,
zaposleni, raziskovanje in razvoj,
(glej tudi področje
demografija poslovnih subjektov,
442)
energenti).

Statistika malih in
srednjih podjetij

R443

SURS

Poročilo o poslovanju Podatki o poslovanju poslovnih
podjetij
subjektov - inputih, outputih,
stroških, zaposlenosti,
razčlenitev prihodkov od
prodaje, investicije, demografiji
podjetij.

R442.02

Priprava podatkov o SSP v
skladu z uredbo o strukturni
statistiki podjetij (CR 58/97)
(prihodki, odhodki, stroški,
dodana vrednost, zaposlenost,
investicije, energenti, razdelitev
prihodka, blagovne vrste,
prodajne površine)Spremljanje
razvojnih nalog EU s področja
strukturne statistike podjetij in
uvajanje novih tehnik in metod
ocenjevanja podatkov.

Vsebina

SURS

Razvoj strukturne
statistike podjetij

Razvoj strukturne
statistike podjetij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R442.01

R442

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Sodelujejo

Spremljanje poslovanja majhnih AJPES, DURS
poslovnih subjektov, spremljanje
in ocenjevanje sprememb v
posamezni dejavnosti, na ravni
regij, ravni države in v primerjavi
z drugimi državami in trgi,
spremljanje faktorjev proizvodnje
in pogojev poslovanja poslovnih
subjektov ter razvoj kazalnikov za
spremljanje majhnih podjetij.

Spremljanje stanja slovenskega
gospodarstva in merjenje
rezultatov poslovanja
gospodarskih subjektov.

Zagotavljanje mednarodno
primerljivih podatkov v skladu z
evropskimi standardi o SSP (CR
58/97) in Evropskim sistemom
nacionalnih računov (ESA).
Spremljanje rezultatov poslovanja
poslovnih subjektov, spremljanje
in ocenjevanje sprememb v
posamezni dejavnosti, na ravni
regij, ravni države ter v
primerjavi z drugimi državami in
trgi, spremljanje faktorjev
proizvodnje in pogojev
poslovanja poslovnih subjektov
ter opazovanje sprecifičnosti
posameznih gospodarskih
dejavnosti.

Namen

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
vprašalnika,
zbiranje in
obdelava
podatkov.

Priprava in
posredovanje
podatkov,
spremljanje
razvojnih
področij
strukturne
statistike podjetij
in proučevanje in
uvajanje metod
editiranja in
imputiranja.

Delo v tekočem
letu

Koledarsko Poslovni
Proučevanje
oz.
metod editiranja
subjekti,
poslovno
AJPES, DURS. in imputiranja.
leto.

Poslovni
subjekti
(30.05.).

Koledarsko DURS ( 30. 4)
oz.
AJPES (30.4.)
poslovno
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Pilotni projekt. Preteklo
leto.

L

Izvajanje

2003

Rok prve
objave/uporabe

Stran
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R444.01

R444.02

R444.03

R444.04

R444.05

SURS

SURS

SURS

SURS

R444

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Izvozne cene za najpomembnejše
izvozne proizvode za vzorec
najpomembnejših izvoznikov, ki
že poročajo proizvajalčeve cene
pri prodaji na domači trg.

Spremljanje razvoja Uredbe o
kratkoročnih kazalnikih (STS) s
področja industrije: proizvodnja,
poslovni prihodek doma in v
tujini, nova naročila doma in v
tujini,
Posredovanje podatkov
kratkoročne statistike s področja
industrije na Eurostat, skladno z
Uredbo o STS.

Vsebina

Namen raziskave je izračunavanje
indeksov cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih
razširiti tudi na podatke o
izvoznih cenah z namenom
izpopolnitve metodologije
omenjenega indeksa z zahtevami
in priporočili EU.

Harmonizacija z zahtevami EU na
področju kratkoročnih kazalnikov
ter dopolnitev statistike
kratkoročnih kazalnikov z
namenom izboljšanja
razpoložljivosti konjunkturnih
podatkov.

Namen

Revizija spremljanja
porabe gradbenega
materiala

Analiza potreb uporabnikov in
proučitev mednarodnih
priporočil in zahtev s področja
spremljanja porabe gradbenega
materiala.

Razvoj statistike gradbenih
stroškov: stroški materiala in
stroški dela.

Izboljšanje kvalitete podatkov in
mednarodne primerljivosti
rezultatov.

Izboljšanje spremljanja statistike
gradbeništva in harmonizacija z
zahtevami EU.

Sodelujejo

M

Izvajanje

Med 15.
preteklega
in 15.
tekočega
meseca.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrane
poročevalske
enote raziskave
C-41/M.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe

2003

Priprava predloga 2003
za zagotavljanje
podatkov o
gradbenih
stroških.
Priprava
2003
metodologije in
novega
vprašalnika za
spremljanje
porabe
gradbenega
materiala.

Tekoče
spremljanje
razvoja.

Cene –
kontinuirano.

Tekoče
2003
spremljanje dela
na STS in prenos
na SURS.

Delo v tekočem
letu

Št. 111

Statistika gradbenih
stroškov

Spremljanje stanja pri uvajanju Spremljanje sprememb zahtev EU
Uvajanje Uredbe o
Uredbe o kratkoročnih kazalnikih na področju gradbeništva ter
kratkoročnih
kazalnikih na področju (STS) s področja
dopolnitev statistike kratkoročnih
gradbeništva in
gradbeništva: proizvodnja
kazalnikov na področju
elektronsko
gradbenih objektov in stavb,
gradbeništva z namenom
nova naročila gradbenih objektov izboljšanja razpoložljivosti
posredovanje
podatkov na Eurostat in stavb, gradbena dovoljenja - konjunkturnih podatkov.
število stanovanj in m2 uporabna
(GESMES/CB)
površina stavb.

Mesečno poročilo o
izvoznih cenah
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcu
CENE-41/M-izvoz

Spremljanje razvoja
kratkoročnih
kazalnikov na
področju industrije in
elektronsko
posredovanje
podatkov na Eurostat
(GESMES/CB)

Izvajanje in razvoj
kratkoročne
statistike podjetij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RAZVOJNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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SURS

Železo in jeklo

Razvoj statistike
železa in jekla

R446

R446.01

Vzdrževanje in razvoj
nomenklature
industrijskih
proizvodov (NIP)

Spremljanje spremembv EU 2003 bo sprejeta nova uredba za
spremljanje statistike železa in
jekla.

Sodelujejo

Harmonizacija z zahtevami EU na SURS
področju kratkoročnih kazalnikov
za storitve – spremljanje gibanja
prihodka in oseb, ki delajo v
določenih storitvenih dejavnostih.

Namen

Izpolnjevanje zahtev EU (osnutek
uredbe) in prenos mesečnih
podatkov o količinski prodaji in
količinski proizvodnji ter o letni
vrednosti proizvodnje za CPA
27.10.1 in CPA 27.10.3 do
27.10.9.

Harmonizacija z zahtevami EU na
Spremljanje uvajanja
PRODCOM uredbe, usklajevanje področju spremljanja industrijske
s spremembami PRODCOM
proizvodnje.
liste in razvoj nacionalnih širitev
NIP.

Statistika
industrijske
proizvodnje
(vključno s
PRODCOM)

R445

R445.01

Raziskovanja
nacionalnega pomena

R44991

SURS

Uvajanje Uredbe o
Spremljanje gibanja prihodka in
kratkoročnih
oseb, ki delajo v storitvenih
kazalnikih na področju dejavnostih, opredeljenih z EU
storitev navednih v
Uredbo o kratkoročnih
aneksu D – STOR/M kazalnikih (STS) - aneks D.

R444.06

Vsebina

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

M

Izvajanje

Pretekli
mesec.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Posredovanje
mesečnih
podatkov.

Tekoče
spremljanje
razvoja.

V celoti.

Prilagoditev NIP Tekoče.
z SKD in
dograditev z
nacionalnimi
šiframi.

Izbrani
Uvajanje novega 2004
poslovni
raziskovanja na
subjekti, ki
področju storitev.
opravljajo
določene
dejavnost SKD
63, 64, 72, 74,
93.
8. v mesecu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Stran
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SURS

R453.01

SURS

Harmonizacija na
Podatki o porabi obnovljivih
področju obnovljivih virov energije.
virov energije

Delno se podatki o obnovljivih
virih energije že zbirajo v okviru
rednih nalog, vendar področje v
celoti ni pokrito. Za sistematično
delo na tem področju trenutno ne
razpolagamo z zadostnim
številom strokovnih sodelavcev.

Spremljanje
dogajanja.

Obnovljivi viri
energije

R451.01

R453

Delo v tekočem
letu

Kratkoročna
statistika energetike

Kdo mora dati
podatke in kdaj

R452

Obdobje
ali dan
opazovanja

Spremljanje
dogajanja.

Izvajanje

Harmonizacija
Podatki o porabi energije in goriv Spremljanje dogajanja v EU.
statistike energetike na v kmetijstvu.
Harmonizacija bo izvedena, ko/če
področju kmetijstva
se pokažejo potrebe.

Sodelujejo

R451.02

Namen

Spremljanje
dogajanja.

Strukturna statistika
energetike

R451

Vsebina

Harmonizacija
Podatki o porabi energije in goriv Spremljanje dogajanja v EU, kjer
statistike energetike na v sektorju storitve.
je predvidena poskusna izvedba
področju storitev
anket na majhnih vzorcih.
Harmonizacija bo izvedena, ko
bodo znani rezultati testne ankete
in ko bodo podana priporočila za
nadaljnje delo.

Energetika in
surovine

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R45

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Rok prve
objave/uporabe
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R456.01

Poraba energije in
soproizvodnja
električne in toplotne
energije

R456

Harmonizacija
Podatki o porabi energije in goriv Spremljanje dogajanja v EU, kjer
statistike energetike na v sektorju storitve.
je predvidena poskusna izvedba
anket na majhnih vzorcih.
področju storitev
Harmonizacija bo izvedena, ko
bodo znani rezultati testne ankete
in ko/če bodo podana priporočila
za nadaljnje delo.

L

Tekoči
mesec (prva
ocena),
pretekli
mesec
(izboljšana
ocena).

Obdobje
ali dan
opazovanja

Nabor kazalnikov za spremljanje Agencija za
kratkoročnih gospodarskih gibanj. energijo.
Mednarodno poročanje.

Izvajanje

L

Sodelujejo

Nabor kazalnikov za spremljanje Agencija za
izboljševanja energetske
učinkovito rabo
učinkovitosti. Mednarodno
energije.
poročanje.

Namen

Kazalniki, ki merijo
Nabor kazalnikov za spremljanje Agencija za
konkurenčnost na področju
odpiranja trgov z električno
energijo, ELES.
proizvodnje, prenosa in oskrbe z energijo.
električno energijo.

Podatki o proizvodnji uvozu,
izvozu in spremembah zalog
zemeljskega plina in električne
energije.

Kazalniki, ki merijo energetsko
učinkovitost v prometu,
industriji, gospodinjstvih in
storitvah.

Vsebina

Priprava na
spremljanje.

Delo v tekočem
letu

Spremljanje
dogajanja.

Priprava na
spremljanje.

Poslovni
Priprava na
subjekti za
spremljanje.
oskrbo z
zemeljskim
plinom ter
proizvodnjo in
oskrbo z
električno
energijo.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe
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SURS

Kazalniki
konkurenčnosti

R455.03

SURS

Euro-kazalniki

R455.02

SURS

Kazalniki energetske
učinkovitosti

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

R455

R455.01

Cene energije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R454

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R471.02

R471.03

SURS

SURS

Statistika trgovine

R471

Popis prodajnih
zmogljivosti
TRG-POPIS

Namen

SURS, AJPES,
DURS

Sodelujejo

Podatki o prodajni in skladiščni Vzpostavitev vodenja
površini prodajaln, osebe, ki
administrativnih evidenc o
delajo, vse glede na SKD 52 in prodajalnah.
50.102, 50.302, 50.402 ter 50.50.

SURS, MG,
AJPES

Preverjanje možnosti opustitve
SURS
zbiranja podatkov o osebah, ki
delajo, z mesečnega raziskovanja.
TRG/M

Prilagoditev obstoječe
Povečati zanesljivost podatkov
metodologije statistike trgovine s statistike notranje trgovine.
pomočjo preverjanja oz.
primerjave z drugimi internimi
in administrativnimi viri (letni
rač. izkazi gosp. družb, napovedi
za odmero davka od dohodka iz
dejavnosti, podatki obračuna
davka na dodano vrednost) na
področju:
uteževanja vzorcev,
deflacioniranja podatkov,
desezoniranja podatkov.

Vsebina

Mesečno poročilo o Uporabnost podatkov o osebah,
poslovanju podjetij, ki ki delajo v trgovini, iz SRDAP.
so registrirana za
trgovinsko dejavnost
TRG/Ma
TRG/Mb

Preverjanje in
usklajevanje
zanesljivosti podatkov
notranje trgovine

Trgovina

R471.01

Statistika surovin

R47

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R457

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Obdobje
ali dan
opazovanja

L

2003

2003

Delno L, delno 2003
ČL.

Izvajanje

Interne baze
podatkov
SURS.

DURSnajkasneje 3
mes. po preteku
četrtletja,
AJPES.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

2004

Rok prve
objave/uporabe

Sodelovanje z
MG in AJPES pri
vzpostavitvi in
vodenju
administrativnih
evidenc o
prodajalnah.

Ugotavljanje
2004
usklajenosti obeh
virov podatkov
(SRDAP in
TRG/M) ;
priprava
podatkov za
posredovanje
Eurostatu po
določenih
postopkih
(Gesmes).

Primerjava
rezultatov z
drugimi viri,
izboljšave na
področju
vzorčenja,
uteževanja ,
poročanja,
kvalitete
podatkov.

Delo v tekočem
letu

Uradni list Republike Slovenije
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Intermodalni
transport

R487

Proučitev nove EU
metodologije za
spremljanje
intermodalnega
transporta

Zračni transport

R486

R487.01

Pomorski transport

R485

R484

Proučitev nove EU
regulative s področja
železniškega
transporta

Cestni prevoz blaga

Železniški prevoz
blaga

R483

R484.01

Študija mobilnosti

Potniški transport

R482

R482.01

Glosar za statistiko
transporta

Informacijski sistem
o transportu

R481

R481.01

Transport

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R48

Zap.št.

Namen

Sodelujejo

Spremljanje kontejnerskega in
drugega kombiniranega
transporta (intermodalni
koncept).

Spremljanje prevozov v
železniškem transportu.

Slovenske
Železnice

Eurostat

Postopna vključitev v nov
Eurostat
Eurostatov program raziskovanj.

Prilagoditev obstoječih
raziskovanj zahtevam nove
regulative.

Proučitev rezultatov raziskovanj Vzpostavitev novih statistik za
mobilnosti prebivalstva - Pilotni spremljanje mobilnosti
projekt - Dateline 2001-2002
prebivalstva po letu 2004.
(5th Framework R&D
Programme).

Prilagoditev novim vsebinam
Tekoče usklajevanje slovenskega Ministrstvo za
EUROSTAT,ECMT,UN/ECE
Glosarja za statistiko transporta. transport.
Glosarja za statistiko transporta.

Vsebina

Izvajanje

2003

2003

2003

2003

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Spremljanje
razvoja področja
in sodelovanje v
delovni skupini.

Prilagoditev
zahtevam nove
regulative.

Seznanitev z
rezultati
pilotnega
projekta.

Delo v tekočem
letu

2004

Rok prve
objave/uporabe
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SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec
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R492.01

R492.02

SURS

Statistika
komunikacij, poštnih
in
telekomunikacijskih
storitev

R492

Kurirske storitve pilotno raziskovanje

Proučitev možnosti in
izvedljivosti pridobivanja
ustreznih statistik s področja
kurirskih storitev.

Telekomunikacijske Proučitev možnosti in
storitve - razvoj novih izvedljivosti spremljanja novo
statistik
opredeljenih kazalnikov za
spremljanje telekomunikacijskih
storitev.

Spremljanje uporabe osebnih
računalnikov in interneta,
elektronsko poslovanje,
teledelo.

Spremljanje uporabe interneta in
opremljenost z računalniško in
telekomunikacijsko tehnologijo,
e-nakupovanje.

Ministrstvo za
informacijsko
družbo

Ministrstvo za
informacijsko
družbo,
Fakulteta za
družbene vede.

Ministrstvo za
informacijsko
družbo,
Fakulteta za
družbene vede.

Ministrstvo za
informacijsko
družbo.

Sodelujejo

Spremljanje podatkov o kurirski Ministrstvo za
dejavnosti (domače potrebe,
informacijsko
zahteve EU
družbo
(vprašalnik COINS)).

Uskladitev z zadnjimi dosežki s
področja statistike
telekomunikacijskih storitev rezultati najnovejših pilotnih
raziskovanj izvedenih v državah
članicah EU.

Opremljenost podjetij z
informacijsko tehnologijo in
uskladitev z raziskovanjem v
državah članicah EU.

Opremljenost gospodinjstev z
informacijsko tehnologijo in
uskladitev z raziskovanjem v
državah članicah EU.

Postopna uskladitev z zadnjimi
dosežki s področja razvoja
statistik informacijske družbe panelna raziskovanja v državah
članicah EU.

Namen

2004

2004

Izvajanje

2003

2003

2003

Obdobje
ali dan
opazovanja

Spremljanje
razvoja področja
in sodelovanje v
delovni skupini.

Delo v tekočem
letu

Poslovni
subjekti,
registrirani v
kurirski
dejavnost.

Izbrana
podjetja.

Spremljanje
razvoja področja
in sodelovanje v
delovni skupini.

Priprava
raziskovanja epodjetja.

Izbrana
Priprava
gospodinjstva. raziskovanja egospodinjstva.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Konec leta 2003

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

Letno raziskovanje
e-podjetja

R491.03

SURS

Letno raziskovanje
e-gospodinjstva

R491.02

Statistika
informacijske družbe

R491

SURS

Komunikacije

R49

Vsebina

Informacijska družba - Proučitev možnosti in
razvoj novih statistik izvedljivosti spremljanja novo
opredeljenih EU kazalnikov s
področja informacijske družbe.

Raziskovanja
nacionalnega pomena
- ni EU direktive

R48991

R491.01

Statistika
cestnoprometnih
nesreč

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R488

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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Denar in finance

Evro in statistika
EMS

R52

R521

Bilanca stanja
denarnih finančnih
posrednikov (Evro in
statistika EMS)

DENARNE,
FINANČNE,
TRGOVINSKE IN
PLAČILNOBILANČ
NE STATISTIKE

RIII.3

R521.01

Mesečno poročilo o
poslovanju podjetij, ki
so registrirana za
gostinsko dejavnost
GO/Ma
GO/Mb

R502.01

Statistika gostinstva
in potovalnih agencij

R502

Statistika turizma

R501

Mesečno poročilo o
prihodih in
prenočitvah turistov,
TU/M

Turizem

R50

R501.01

Statistika
avdiovizualnih
storitev

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R493

Zap.št.

Namen

SURS

Sodelujejo

Doseči kar najbolj zanesljive
SURS
rezultate o realnem gibanju
poslovanja gostinstva
Preverjanje možnosti opustitve
zbiranja podatkov o osebah, ki
delajo, z mesečnega raziskovanja
GO/M.

Podatki iz bilance stanja
Izpolnitev zahtev ECB in
denarnih finančnih posrednikov primerljivost z evropskim
(bank, hranilnic, hranilno
sistemom širše denarne statistike.
kreditnih služb in BS) na
mesečni in četrtletni ravni.

Razvoj in dopolnitev metode
deflacije za področje gostinstva.
Uporabnost podatkov o osebah,
ki delajo v gostinstvu, iz
SRDAP.

Pregled in uskladitev razvrstitve Uskladitev razvrstitve
nastanitvenih objektov po
nastanitvenih objektov v
zakonsko določenih vrstah.
raziskovanju z zakonsko
določenimi vrstami.

Vsebina

M, ČL

L

L

Izvajanje

2003

2003

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

S.12: BS in
drugi denarni
finančni
posredniki.

Izbrani
poslovni
subjekti, ki
opravljajo
dejavnost 55 po
SKD, SRDAP,
indeksi cen.

2004

Rok prve
objave/uporabe

Uskladitev
poročanja bank z
zahtevami.

Proučevanje
2004
ustreznosti
različnih metod
deflacioniranja
Ugotavljanje
usklajenosti obeh
virov podatkov
(SRDAP in
GO/M).

Vsi nastanitveni Ureditev
objekti, upravne seznama
enote.
nastanitvenih
objektov v
raziskovanju
TU/M.

Kdo mora dati
podatke in kdaj
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec
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Kratkoročni denarni
in finančni kazalniki

R521.06

R521.07

R521.08

R522

R523

BS

BS

BS

R523.01

Strukturni denarni
in finančni kazalniki

R521.05

BS

Podatki iz bilance stanja drugih
finančnih posrednikov razen
zavarovalnic in pokojninskih
skladov (OFI).

Kratkoročni
javnofinančni
kazalniki
(Short term public
financing indicators)

Izpolnitev zahtev ECB in
primerljivost z evropskim
sistemom širše denarne statistike.

Izpolnitev zahtev ECB in
primerljivost z evropskim
sistemom širše denarne statistike.

Izpolnitev zahtev ECB in
primerljivost z evropskim
sistemom širše denarne statistike.

Obrestne mere denarnih
Izpolnitev zahtev ECB in
finančnih institucij; "ožje
primerljivost z evropskim
definirane efektivne obrestne
sistemom širše denarne statistike.
mere" posameznih posojilnih in
depozitnih instrumentov in "letni
odstotek stroškov" določenih
posojilnih kategorij.

Podatki o vrednostnih Podatki o imetjih in trgovanju z
papirjih (Evro in
vrednostnimi papirji.
statistika EMS)

Podatki nedenarnih
finančnih posrednikov
(Evro in statistika
EMS)

Obrestne mere
denarne statistike
(Evro in statistika
EMS)

Podatki za sistem
Osnove sistema minimalnih
Izpolnitev zahtev ECB in
minimalnih obveznih obveznih rezerv (postavk bilance primerljivost z evropskim
rezerv (Evro in
stanja) po metodologiji ECB.
sistemom širše denarne statistike.
statistika EMS)

Področje J v
SKD.

ČL

Finančni
posredniki:
področje J v
SKD.

BS, ATVP,
KDD

Denarni
finančni
posredniki.

Banke, HKS

BS

BS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

M

M

Obdobje
ali dan
opazovanja

Spremljanje
zahtev ECB.

Spremljanje
zahtev ECB.

Spremljanje
zahtev ECB.

Uskladitev
poročanja bank z
zahtevami.

Nadaljnja
prilagoditev
sistemu ECB.

Izračun
desezoniranih
harmoniziranih
agregatov.

Uskladitev
poročanja bank z
zahtevami.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

Podatki o izvedenih Podatki o izvedenih finančnih
finančnih instrumentih instrumentih.
(Evro in statistika
EMS)

R521.04

Desezonirane časovne serije
Izpolnitev zahtev ECB in
podatkov iz bilance stanja
primerljivost z evropskim
denarnih finančnih posrednikov sistemom širše denarne statistike.
in denarnih agregatov po
metodologiji ECB.

BS

Izvajanje

M

Sodelujejo

Desezonirane časovne
serije denarne
statistike (Evro in
statistika EMS)

R521.03

BS

Namen

M

Vsebina

Tokovi iz bilance
Razčlenitev tokov iz podatkov
Izpolnitev zahtev ECB in
stanja denarnih
bilance stanja denarnih finančnih primerljivost z evropskim
finančnih posrednikov posrednikov.
sistemom širše denarne statistike.
(Evro in statistika
EMS)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R521.02

Zap.št.

BS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

/ 19. 12. 2002 / Stran 13447

Menjava blaga

Menjava blaga med
državami članicami
(vključno z
EDICOM)

R531

Nova metodologija
Mednarodnega denarnega sklada
za izkazovanje javnofinančnih
tokov in premoženjskih bilanc
širšega sektorja države.

Sodelujejo

MF, UJP, AJPES

MF, SURS
Mednarodna primerljivost in
skladnost z metodologijo SNA 93
oziroma ESA 95, ki jo
uporabljajo tudi v Evropski uniji.

Celovitost zajemanja institucij
širšega sektorja države pri
spremljanju javnofinančnih
tokov.

Izkazovanje javnofinančnih
MF, ZPIZ, ZZZS,
odhodkov glede na funkcije, ki se lokalne skupnosti
financirajo iz državnega
proračuna, proračunov lokalnih
skupnosti, ZPIZ in ZZZS.

Obračun državnega primanjkljaja MF, BS, SURS
in dolga.

Namen

Večletno
metodološko
delo.

L

L

L

Izvajanje

Preteklo
leto.

Pretekla
leta.

Preteklo
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

MF, UJP,
AJPES, lokalne
skupnosti,
ZPIZ, ZZZS

MF, lokalne
skupnosti,
ZPIZ, ZZZS;
do konca 1.
kvartala

MF, Lokalne
skupnosti,,
ZPIZ, ZZZS,
javni skladi na
ravni države in
druge enote
sektorja države.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

2004 -2008

Do konca 2.
kvartala 2004.

Do konca 2.
kvartala 2003.

01. 03. 2004
oziroma po
vstopu v EU.

Rok prve
objave/uporabe

13448 / Št. 111 / 19. 12. 2002

R53

R52991.03 Implementacija
novega priročnika
GFS (Government
Finance Statistics and
the System of
National Accounts)

MF

Razširjeni izkazi bilanc javnega
financiranja z vključitvijo javnih
skladov, agencij in javnih
zavodov.

R52991.02 Objavljanje podatkov
za celotni
institucionalni sektor
države

MF

Bilance javnega
financiranja
(nacionalna potreba,
ni EU direktive)

R52991

R52991.01 Izkazovanje podatkov Priprava podatkov o
o javnofinančnih
javnofinančnih odhodkih po
izdatkih po COFOG funkcionalnih namenih v skladu
z mednarodno metodologijo.

Uporaba evra v
državni statistiki

R525

Vsebina

Poročilo o preseženem Opredelitev virov in
dolgu in primanjkljaju metodologije izračuna in
izračuni.

Statistika javnega
primanjkljaja in
dolga

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R524.01

R524

Zap.št.

MF

MF

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Zap.št.

R531.01

Poobl.
izvajalec

SURS

(Projekt se bo formalno zaključil
konec avgusta 2003, delo pa se
bo nadaljevalo v okviru multibeneficiary programov Phare za
2001 in 2002 v leto 2004.)

Priprave na izvajanje redne.
obdelave po vstopu v EU.

Izvedba pilotnega raziskovanja
Intrastat z vzorcem največjih
izvoznikov in/ali uvoznikov, ki
trgujejo znotraj EU, upoštevaje
acquis v zvezi z naborom in
kakovostjo podatkov, zajetjem
podatkov, roki poročanja
poročevalskih enot, in
poročanjem prečiščenih pilotnih
podatkov Eurostatu;

ZT-R-PPINTRA

Namen

Harmonizacija statistike zunanje Vzpostavitev nacionalnega
trgovine z evropsko statistično sistema Intrastat.
zakonodajo za Intrastat (statistika
blagovne menjave med državami
članicami);

Vsebina

Širitveni projekt Phare
za statistiko zunanje
trgovine-vzpostavitev
nacionalnega sistema
Intrastat

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RAZVOJNE NALOGE

CURS, DURS,
EUROSTAT,
nacionalni
statistični uradi
držav članic

Sodelujejo

Izvajanje

3 koledarski
meseci:
januar marec 2003

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v tekočem
letu

31. 12. 2003
(analiza
rezultatov
pilotnega
raziskovanja)

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

za izvajanje
Intrastata (npr.
navodila za
poročevalske
enote).

druge analize
(Določila
evropskih uredb podatkov);
za Intrastat
Definiranje
(EGS)
3330/1991 in vsebine
(ES) 1901/2000 nacionalnih
DURS
obrazcev za
zavezujejo, da Intrastat in ostale
metodologije v
bo moral po
skladu z acquis;
vstopu v EU
redno
Definiranje
zagotavljati
SURS podatke vsebine registra za
Intrastat; priprava
na ravni
identifikacije osnov programske
podjetja, ki so opreme za vse
faze obdelave
potrebni za
podatkov od
vzdrževanje
zajema podatkov
registra za
do diseminacije;
Intrastat in
izvajanje
Priprava vseh
rednega
raziskovanja). gradiv potrebnih

treba poročati,

Poročevalske Informativne
enote iz vzorca akcije za Intrastat;
za pilotno
raziskovanje: Analize obstoječih
najkasneje do podatkov za
15. v mesecu za potrebe redne
pretekli mesec; obdelave po
vstopu v EU
DURS:
(ocene podatkov
Podatki o
izvozu in uvozu pod pragom,
iz obrazca
ocene neporočanih
podatkov, ocene
DDV-O na
statistične
ravni
identifikacije vrednosti za
podjetja za leto poročevalske
2002 najkasneje enote, ki jim
do 31. 12.
statistične
vrednosti ne bo
2003;

Kdo mora dati
podatke in kdaj
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SURS

R531.02

SURS

Sektorske analize in
mednarodne
trgovinske študije

Podatkovna baza
COMEXT

Tarifna statistika Splošne preferenceLastni viri

R534

R535

ZT-R-IUB

Izvoz in uvoz blaga

Menjava blaga s
tretjimi državami

ZT-R-IPVIU

Indeksi povprečnih
vrednosti vrednosti
izvoza in uvoza

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Nadaljnja harmonizacija z
evropsko statistično zakonodajo
za Extrastat (statistika blagovne
menjave s tretjimi državami).

Revizija in optimizacija
obstoječe obdelave
zunanjetrgovinskih podatkov v
SURS v smislu izboljšanja njene
funkcionalnosti in skrajšanja
njenega trajanja ob istočasnem
ohranjanju oz. povečanju
kakovosti podatkov;

Prilagoditev metodologije in
obdelave izračuna indeksov
povprečnih vrednosti
metodologiji Intrastata.

Revizija obstoječe metodologije
in obdelave indeksov povprečnih
vrednosti (priprava liste
reprezentativnih proizvodov,
upoštevanje povprečne vrednosti
proizvoda na dodatno mersko
enoto, prilagoditev outputov
publikacijskim tabelam).

Vsebina

Usklajenost z evropsko statistično
zakonodajo za Extrastat.

Posodobitev in optimizacija
obdelave zunajetrgovinskih
podatkov v SURS;

Izboljšanje kakovosti indeksov
povprečnih vrednosti izvoza in
uvoza, skrajšanje časa priprave
podatkov za publiciranje,
prilagoditev obdelave
metodologiji Intrastata.

Namen

CURS, Eurostat
(pri nadaljnjem
usklajevanju z
acquis)

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe

Definiranje in
izpeljava
potrebnih
sprememb za
izboljšanje njene
funkcionalnosti
ob istočasnem
ohranjanju oz.
povečanju
kakovosti
podatkov.

Analiza obstoječe 31.12.2003
obdelave v SURS (analiza
(inputi, outputi, rezultatov)
poraba resursov);

Priprave na
revizijo obdelave
in na njeno
prilagoditev
metodologiji
Intrastata.

Določitev
31. 12. 2003
kriterijev za
homogenost
proizvodov in
izdelava liste
reprezentativnih
proizvodov;

Delo v tekočem
letu

13450 / Št. 111 / 19. 12. 2002

R533

R532.01

R532

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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Statistika mednarodne Podatki o menjavi storitev
menjave storitev
Slovenije s tujino.

Plačilna bilanca
institucij Skupnosti

Neposredne naložbe
in statistika menjave
povezanih družb

Mednarodna
trgovina s storitvami
in geografska
razdelitev

R541.03

R541.04

R542

R543

R544

BS

SURS

Celotni koncept
neposrednega
poročanja za plačilno
bilanco

Geografska razdelitev
finančnega računa
plačilne bilance po
državah in
ekonomskih
grupacijah

R541.02

BS

Plačilna bilanca

R541

Ocena turističnih
prilivov in odlivov

Menjava storitev in
plačilna bilanca

R54

Vsebina

R541.01

Proizvodnja
statistike trgovine

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R536

Zap.št.

BS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
Sodelujejo

Z vključitvijo Slovenije v EMU je SURS, BS
treba nadomestiti obstoječi vir
podatkov za statistiko menjave
storitev z novimi viri.

Izpolnitev zahtev Eurostata in
ECB.

Plačilna bilanca.

Namen

M

M

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrane
poročevalske
enote.

SURS, AJPES

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Analiza
obstoječih virov
in predlog za
njihovo
dopolnitev.

Analiza možnosti
in izdelava
koncepta.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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R612

R612.01

Daljinsko zaznavanje

R611.04

SURS

Izdelava modela za prikaz
podatkov na Internetu.

Namen

Satelitski podatki
visoke resolucije

Analiza satelitskih podatkov
visoke resolucije.

Sodelujejo

Primerjava z drugimi kmetijskimi MKGP
bazami in možnost njihovega
ažuriranja.

Prireditev vzorčne sheme in
študij izvedljivosti ocene
stroškovni izračuni za izvedbo
pokrovnosti in rabe tal po metodi
projekta LUCAS na nacionalni in LUCAS na nacionalni in
državni ravni.
regionalni ravni.

Ocena kvalitete GIS-a Izdelava vzorčne sheme, kontrola Izdelava metabaze za vzorec
pokrovnosti rabe tal dela zun.izvajalcev (primerjave z podatkov v diseminacijski bazi.
referenčnimi podatki), izračun
na vzorcu
ocene kvalitete za vzorec
podatkov za prikaz na Internetu.

Definiranje vsebine in oblike
podatkov skupaj z metabazo za
Internet in opis standardnih
izhodov s pogoji dostopnosti.

Vsebina

Nadaljevan-je
Stat2000.

Nadaljevanje
pilot. projekta
LUCASSI/2002.

PILOT v
Stat2000.

PILOT v
Stat2000.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

MKGP

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe

Klasifikacija
30.12.2003
satelitskih
podatkov in
primerjava z
drugimi bazami.

Prireditev
30.12.2003
vzorčne sheme in
stroškovni
izračuni za
izvedbo projekta
LUCAS na
nacionalni in
državni ravni.

Sredina 2003.
Izračun ocene
kvalitete za
vzorec podatkov.

Definiranje
Sredina 2003.
vsebine in oblike
podatkov skupaj
z metabazo za
Internet in opis
standardnih
izhodov s pogoji
dostopnosti.

Delo v tekočem
letu
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SURS

LUCAS

R611.03

SURS

Definiranje modela
prikaza podatkov na
Internetu

R611.02

SURS

Raba tal

R611

Agristat: vzpostavitev
diseminacijske baze za
področje statistike
kmetijstva

Raba tal in podeželje

R61

R611.01

KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RIV

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Kmetijski prihodki
in cene

Ekonomski računi za
kmetijstvo

Prihodki sektorja
kmečkih
gospodinjstev

Statistika kmetijskih
cen

Statistika vložka dela
v kmetijstvu

Sektorska
proizvodnja in model
prihodkov v
kmetijstvu

R63

R631

R632

R633

R634

R635

R642.01

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

Raziskovanja
nacionalnega
pomena

R62991

R642

Statistika sadjarstva

R624

Rastlinska pridelava

Statistika
vinogradništva

R623

Statistika rastlinske
pridelave

Podatkovna baza
EUROFARM

R622

R641

Struktura in
tipologija kmetij

R64

Kmetijske strukture

R621

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R62

Zap.št.

Bilanca preskrbe z rastlinskimi
pridelki.

Vsebina

Spremljanje zalog, prodaje in
porabe kmetijskih pridelkov na
kmetijskih gospodarstvih
Vključeni so naslednji kmetijski
pridelki: pšenica, ječmen, koruza,
vino, jabolka, drugo sadje, jajca,
mleko.

Namen

Izvajanje

Izbrana kmetijska 5 L
gospodarstva.
Podatki se zbirajo
z anketarji.

Sodelujejo

Preteklo
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

30.04.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

Poobl.
izvajalec

Statistika živalskih
proizvodov

Bilanca preskrbe za
živinorejo

Bilanca krme

Statistika
živilskopredelovalne
industrije

Statistika
živilskopredelovalne
industrije

Druge kmetijske
statistike

R651

R652

R653

R654

R66

R661

R67

Statistika ulova

Statistika
akvakulture

Delovno aktivno
prebivalstvo v
sektorju ribištva

Socio-ekonomski
kazalniki v ribištvu

R694

R69991

R69992

R691

Izlov in bilanca
preskrbe

Statistika ribiškega
ladjevja

R69

R693

Statistika ribištva

R681

Priprava nove metode za oceno
porabe fitofarmacevtskih
sredstev v kmetijstvu.

Vsebina

Sprememba metode zbiranja
podatkov in s tem izboljšanje
ocene porabe.

Namen

Sodelujejo

L

Izvajanje

Preteklo
leto.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Podjetja, ki se
ukvarjajo s
proizvodnjo in
prometom FFS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izdelava metode
spremljanja
porabe FFS za
kmetijske
namene.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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R692

Statistika gozdarstva

Statistika gozdarstva

R68

R67991.01 Poraba FFS v
kmetijstvu

Živinoreja

Statistika živinoreje

R65

Napoved pridelka
(AGROMET)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R643

Zap.št.
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714.02

SURS

Baza podatkov o
vodah

Revizija raziskav o
vodah

Eurostat, Landsis,
Agencija za okolje

Vskladitev pridobivanja podatkov MOPE
z zahtevami EU.

Pregled že obstoječih podatkov, Vzpostavitev in vodenje
georeferencirane baze podatkov o
ocena njihove primernosti,
izdelava modela baze, polnjenje s vodah.
podatki.

Pregled sprememb zahtev EU o
poročanju in študij možnosti
pridobivanja teh podatkov.

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

R714

714.01

Statistika redkih in
nevarnih materialov

R713

SURS, MOP,
MKGP in ostale
institucije, katerih
delo je povezano s
problemi okolja.

Sodelujejo

Poročanje na Evropsko okoljsko MOP in po potrebi
agencijo in spremljanje stanja in druga ministrstva
in institucije.
vključenosti okoljskih ciljev v
politiko transporta, kmetijstva in
energetike in njihova
implementacija.

Priprava metodologije za razvoj
statistike okolja v skladu s
priporočili Eurostata, Združenih
narodov in z zakonom o varstvu
okolja; podpora podzakonskih
aktov; vključevanje podatkov iz
monitoringov.

Namen

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Zasnova
obrazcev za
revidirane
raziskave.
Pregled že
obstoječih
podatkov, ocena
njihove
primernosti,
izdelava modela
baze.

ARSO MOPE

Izvedba pilotne
raziskave.

V pripravi.

Študij gradiva.

Delo v tekočem
letu

MOPE

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

Statistika industrijskih Pilotni projekt/Phare.
in nevarnih odpadkov

R712.01

Statistika odpadkov
in recikliranja

R712

SURS

Priprava kazalnikov Sodelovanje in priprava
transporta, energetike kazalnikov transporta (TERM),
in kmetijstva
energetike, kmetijstva v podporo
poročanju na Evropsko okoljsko
agencijo.

R711.02

Uporaba obstoječih socioekonomskih statistik za opis
integracij okoljskih komponent
v različne dele socio-ekonomskih
statistik.

SURS

Okolje in področne
statistike

R711

Razvoj statistike
okolja v povezavi s
področnimi
statistikami
(kmetijstvo,
energetika, promet …)

Statistike okolja in
kazalniki

R71

Vsebina

R711.01

MEDPODROČNE
STATISTIKE

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RV

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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Periodično poročanje

Okoljska baza
podatkov

Statistika
komunalnih
dejavnosti

R718

R719

R71991

R71992

Statistika škode
zaradi elementarnih
nesreč

Posodobitev in prilagoditev
raziskav.

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

R717

R71991.01 Revizija raziskav.

Kazalniki trajnostnega Vzpostavitev, zbiranje in
razvoja
publiciranje kazalnikov
trajnostnega razvoja.

Kazalniki in indeksi
pritiska

R716

Vzpostavitev registra za izpuste
in prenos onesnaževal (PRTR,
PER) skladno z zahtevami
Arhuške konvencije in IPPC
direktive ter skupaj z delom na
Evropski okoljski agenciji.
Preveri se kompatibilnost z
Eurostatovo bazo EPIS. Izdela se
pilotna študija.

Vsebina

R716.01

Statistika pritiska:
integracija emisij

Statistika emisij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R715.01

R715

Zap.št.

Podpora politiki trajnostnega
razvoja.

Podpora poročanju in
integralnemu upravljanju z
nevarnimi snovmi, informiranju
javnosti in vodenju politik.

Namen

Urad za prostorsko
planiranje, občine.

MOP, UMAR

MOP, Urad za
kemikalije/IVZ in
drugi po potrebi.

Sodelujejo

L

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava nove
raziskave.

V pripravi.

V pripravi.

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

R726.01

R725
R726

R724

R723

R722

R721.01

R721

R72

Zap.št.

Vsebina

Ocenitev regionalne bruto dodane
vrednosti (BDV) po dejavnostih
in regionalne bruto domače
proizvode (BDP).

Namen

Statistika
regionalnega trga
dela
Regionalna statistika
po sektorjih
Analiza in
izboljšanje podatkov
Urbana statistika
Podatkovna baza
REGIO
Geokodirane baze
Razvoj postopkov za
Povezovanje statističnih in
podatkov,
pridobivanje in prikazovanje
administrativnih virov za
kartografsko
podatkov v geografskem
analitične namene.
prikazovanje podatkov prostoru. Geokodiranje
nepremičninskih in
administrativnih enot in tekoč
prevzem podatkov iz raznih
virov (datoteke ali sloji) po
principih geomatike. Izkazovanje
in posredovanje podatkov in
razvoj geomatskih analiz.

Regionalne in
geografske
informacije
Ekonomski računi
na regionalni ravni
Regionalni bruto
domači proizvod

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RAZVOJNE NALOGE

Republiška
geodetska uprava,
MŠZŠ, Ministrstvo
za okolje in
prostor,
Ministrstvo za
gospodarstvo,
Urad RS za
makroekonomske
analize in razvoj,
Inštitut za
varovanje zdravja,
Zavod za
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje
Slovenije in
zbornice, Davčna
uprava RS,
Zemljiška knjiga.

Sodelujejo

Izvajanje

Dokumenta
cija oddelka
nacionalnih
računov za
izračun
letnega
BDP,
Statistični
registri,
DURS.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v tekočem
letu

Rok prve
objave/uporabe
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Zap.št.

R726.02

R726.03

R726.04

R726.05

Poobl.
izvajalec

SURS

SURS

SURS

SURS

Vsebina

STAT 2000

Statistični atlas Popisa
prebivalstva ,
gospodinsjtev in
stanovanj v letu 2002

Izgradnja spletnega
portala OBČINE

Sodelujejo

Izvajanje

Uporabnikom statističnih
podatkov za občine ponuditi
pregled nad DOSEGLJIVOSTJO
statističnih podatkov , ki jih
zagotavlja SURS ter pooblaščeni
izvajalci statističnih raziskovanj.

Priprava regionalanih statističnih Hitro in zanesljivo servisiranje
podatkov za internetsko
uporabnikov statističnih
diseminacijsko bazo.
podatkov.

Izvedba v letu
2003.

Hiter dostop do
informacij o
razpoložljivosti
staističnih
podatkov – ter z
uporabo
neposrednih
povezav tudi hiter
dostop do
podatkov samih –
če so dosegljivi
preko interneta.

Podpora politikam regionalnega Agencija RS za
Razvoj
razvoja Slovenije na makro, mezo regionalni razvoj. postopkov za
in mikro ravneh. Izboljšano
avtomatizirano ažuriranje
servisiranje vseh vrst
podatkov-nega
uporabnikov (krajši odzivni časi;
skladišča.
zagotavljanje statističnih
metapodatkov). Ažurno
zagotavljanje podatkov za
podatkovno zbirko REGIO na
Eurostatu.

Namen

Celovit prikaz rezultatov popisa Kartografski in grafični prikaz
prebivalstva in stanovanj 2002 Popisa 2002 s strokovnimi
ter podatke iz statističnih
komentarji.
registrov in statističnih
raziskovanj.

Izgradnja internetnega portala z
metapodatki o statističnih
kazalcih na ravni občine.

Podatkovno skladišče Razvoj podatkovnega skladišča
regionalnih statističnih statističnih podatkov za različne
podatkov SURS RDB teritorialne ravni - od državne do
lokalne in sicer za časovno serijo
od leta 1995 dalje. Sprotno
dopolnjevanje svežih podatkov,
zajetih po kvartalih; dodajanje
statističnih metapodatkov.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RAZVOJNE NALOGE
Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Zasnova atlasa.

Delo v tekočem
letu

Tisk v letu 2003.

Druga faza do
konca 2003.

Druga faza do
konca 2004.

Rok prve
objave/uporabe

Stran
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Vsebina

R728.01

R728

Sodelujejo

Izvajanje vseh vrst regionalnih
analiz Slovenije; razvijanje
tematske kartografije na podlagi
statističnih podatkov od mikro do
makro ravni.

Zagotoviti grafično podlago za
GURS
Eurostatovo podatkovno zbirko
SIRE in CENSUS– za Slovenijo
kot bodoči članico.

Splošna javnost, razvojne
ARR,
agencije, mednarodna izmenjava.

Statistična podpora uredbi
Agencija RS za
pokrajin v Sloveniji ter regionalne regionalni razvoj,
analize za potrebe regionalnega Mesta Ljubljana,
razvoja Slovenije.
Maribor in Koper,
Bavarski statistični
zavod, PHARE,
Javni zavod
Triglavski narodni
park.

Namen

Vzdrževanje
in
kontinuirana
nadgradnja
sistema.

Izbor
regionalnih
statističnih
podatkov za
ARR kot
podpora pri
pripravi
strategije
regionalnega
razvoja
Slovenije.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Predštudije,
strategija
izdelave, nakup
strojne in
programske
opreme.

Delo v tekočem
letu

Do leta 2004.

Izgradnja
delujočega
prototipa: 2003.

Rok prve
objave/uporabe

Št. 111

SURS

Geografski
informacijski sistem
(GISCO)
STAT-GIS na osnovi Razvoj statističnega
programske opreme geografskega informacijskega
Map Info
sistema analognega sistemu
GISCO na Eurostatu. Razvoj
prostorsko-statističnih simulacij.

727.03

SURS

Priprava poročila o vseh
spremembah meja občin v
obdobju 1991- 1999 – grafični in
atributni podatki---»Boundary
report«.

Projekt »Local
territorial units« Eurostat 2002-2003

R727.02

SURS

V Sloveniji je v teku teritorialna
reorganizacija, ki bi jo morali
upoštevati, ko postavljamo
prioritete na tem področju: uvedba SKTE 3. raven, opredelitev novih teritorialnih
enot, - izbor kazalnikov za nove
lokalne enote. Viri podatkov:
Popisi stanovanj in kmečkih
gospodarstev1991, CRP (Emšo,
ime in priimek in naslov lastnika
ali uporabnika nepremičnine),
podatki 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.
Diseminacijska baza Za zadovoljevanje povpraševanja
regionalnih statističnih po statističnih podatkih in
podatkov za
tematskih kartah preko interneta.
INTERNET

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
(SKTE) in
podregionalni
informacijski sistem
(SIRE)
Razvoj kazalnikov za
izbrane lokalne
skupnosti, nove in
druge teritorialne
enote

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R727.01

R727

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE
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Sodelovanje v
projektu EC:
Banchmarking

Statistika inovacij

Gospodarske in
finančne statistike
(DG II)

Ankete o poslovnih
tendencah
Metodološke
spremembe izračuna
kazalca gospodarske
klime

R731.01

R731.02

R731.03

R731.04

R732

R81

R811

SURS

SURS

SURS

R811.01

Sodelujejo

Uskladitev z metodologijo
Evropske komisije, proučitev
smiselnosti vključevanja
kazalcev zaupanja v trgovini in
gradbeništvu; testiranje časovnih
vrst podatkov, analiziranje
načinov desezoniranja.

Sodelovanje v projektu EC:
Banchmarking.

Izračun kazalca gospodarske
klime kot sinteznega kazalca
kazalcev zaupanja v
predelovalnih dejavnostih,
trgovini in pri potrošnikih.

Vzpostavitev enotnih kazalnikov MŠZŠ
s katerimi se bodo spremljale
nacionalne raziskovalne politike
držav članic EU in kandidatk za
članstvo v EU.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/uporabe

Proučitev
metodologije,
analiziranje in
testiranje
časovnih vrst.

Predstavitev
dosegljivih
podatkov in
ugotavljanje
možnosti za
pridobivanje
manjkajočih
podatkov.

Januar 2004.

2003

2003

Priprava
2003
osnutkov
vprašalnikov po
instituc.
sektorjih.
Proučitev
metodologije.

Delo v tekočem
letu
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SURS

Namen

Podrobnejša navodila po sektorjih MŠZŠ
in njihovih specifičnosti
pomenijo lažje izpolnjevanje za
poročevalske enote ter izboljšanje
kvalitete podatkov.
Raziskava o
Preučitev mednarodne OECD
Metodologija proučuje osebe, ki MŠZŠ
človeškem potencialu metodologije Canberra.
so zaposlene na področju znanost
in tehnologije ter so razvrščeni po
na področju znanosti
spolu, starosti, poklicu ter
in tehnologije (HRST)
izobrazbi.
Sodelovanje v
Poročanje podatkov iz raziskav Ustanovljena je komisija pri
MŠZŠ (predsednica dr. Maca
projektu Evropske
Letno poročilo raziskovalno
razvojne dejavnosti ter raziskav s Jogan).
komisije "Ženske v
področja terciarnega
znanosti"
izobraževanja.

Statistika
raziskovalno
razvojne dejavnosti
Poročilo o
Priprava ločenih vprašalnikov po
raziskovalno-razvojni institucionalnih sektorjih:
dejavnosti
poslovni, vladni, visokošolski ter
zasebno nepridobitni sektor.

R731

Vsebina

Znanost in
tehnologija

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R73

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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5418.

Sklep o podrobnejši vsebini povzetka
revidiranega letnega poročila – SKL 2002

Na podlagi drugega odstavka 171. člena in 2. točke
256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00, 91/00 in 21/02) izdaja Agencija za zavarovalni
nadzor

SKLEP
o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega
letnega poročila – SKL 2002
PREDMET SKLEPA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega letnega poročila in povzetka konsolidiranega revidiranega letnega poročila, ki ga je dolžna objaviti zavarovalnica, zavarovalni in pozavarovalni pool ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada (v nadaljevanju: zavarovalnice).
Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
VSEBINA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA
POROČILA
2. člen
Povzetek revidiranega letnega poročila in povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila zavarovalnice
mora vsebovati:
1. posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja
javnosti;
2. računovodske izkaze zavarovalnice po predpisanih
shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
Če je zavarovalnica izvajalec pokojninskega načrta in
izračunava odkupno vrednost police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi sorazmernega
deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada, mora povzetek revidiranega letnega poročila zavarovalnice za vsak takšen pokojninski načrt vsebovati:
1. obrestno mero, izraženo v odstotkih, ki jo je izvajalec pokojninskega načrta upošteval v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem
nivoju;
2. delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancu,
izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za
zajamčeno izplačilo.

Št.
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Če je zavarovalnica izvajalec pokojninskega načrta in
izračunava odkupno vrednost police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z uporabo enot premoženja kritnega sklada, mora povzetek revidiranega letnega poročila zavarovalnice za vsak takšen pokojninski načrt vsebovati letno donosnost kritnega sklada za obračunsko obdobje, izraženo v odstotkih.
3. člen
Bilanca stanja se prikaže skupaj za zavarovalnico kot
celoto.
Postavke bilance stanja se izkazujejo v dveh stolpcih,
pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan
poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan
predhodnega poslovnega leta.
Za postavkami bilance stanja se prikaže največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo,
posebej za premoženjska in posebej za življenjska zavarovanja.
Postavke v izkazu poslovnega izida se izkazujejo v dveh
stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki
zadnjega poslovnega leta, v drugem pa podatki predhodnega poslovnega leta.
4. člen
Zavarovalnica v osmih dneh od objave pisno obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor v katerem časopisu in kdaj
je objavila povzetek revidiranega letnega poročila in povzetek konsolidiranega letnega poročila ter priloži fotokopijo
objave.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati
sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega
poročila (Uradni list RS, št. 9/01).
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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PRILOGA 1
I. BILANCA STANJA
Sredstva
A) Neopredmetena dolgoročna sredstva
B) Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
I. Zemljišča in zgradbe
a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
b) Naložbe v nepremičnene, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti
II. Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
III. Druge finančne naložbe
IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
C) Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzamejo naložbeno tveganje
D) Terjatve
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Druge terjatve
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
E) Razna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
II. Denarna sredstva
III. Odkupljene lastne delnice
IV. Zaloge in druga sredstva
F) Aktivne časovne razmejitve
G) Zunajbilančna evidenca
Obveznosti
A) Kapital
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
V. Rezerve iz dobička
VI. Preneseni čisti dobiček ali čista izguba prejšnjih let
VII. Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta
B) Podrejene obveznosti
C) Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
I. Čiste prenosne premije
II. Čiste matematične rezervacije
III. Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
V. Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
D) Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
E) Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
F) Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
G) Druge obveznosti
I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
IV. Obveznosti do bank
V. Ostale obveznosti
H) Pasivne časovne razmejitve
I. Zunajbilančna evidenca
II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
A) Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
I.
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II. Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja (D VIII)
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki
IV. Čisti odhodki za škode
V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste
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VII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah
o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov
3. Ostali čisti obratovalni stroški
VIII. Drugi čisti zavarovalni odhodki
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
X. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III – IV +/- V – VI – VII – VIII +/- IX )
B) Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I.
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II. Prihodki od naložb
III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki
V. Čisti odhodki za škode
VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VIII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah
o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov
3. Ostali čisti obratovalni stroški
IX. Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb
X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
XIII. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)
C) Izkaz izida iz zdravstvenih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj (enaka razčlenitev kot pri B)
D) Izračun čistega izida iz rednega delovanja
I. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A X)
II. Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
III. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
IV. Prihodki od naložb
V. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B XII)
VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C XII)
VII. Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb
VIII. Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj (A II)
IX. Drugi prihodki iz rednega delovanja
X. Drugi odhodki za redno delovanje
XI. Davek iz dobička iz rednega delovanja
XII. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
E) Izkaz izrednega izida
I. Izredni prihodki
II. Izredni odhodki
III. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja
F) Davek iz dobička zunaj rednega delovanja
G) Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
H) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
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Sklep o letnem poročilu zavarovalnic –
SKL2002

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00,
91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za
zavarovalni nadzor

SKLEP
o letnem poročilu zavarovalnic – SKL2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila
zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih poolov (v nadaljevanju: zavarovalnica). Določila tega sklepa se smiselno
uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za
Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na
poslovanje škodnega sklada.
2. člen
Letno poročilo zavarovalnice obsega računovodske izkaze, pojasnila k računovodskim izkazom in poslovno poročilo. Vsebovati mora podatke in pojasnila v obsegu, ki je
predpisan z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih
družb, s slovenskimi računovodskimi standardi in tem sklepom.
V uvodna poglavja revidiranega letnega poročila mora
zavarovalnica vključiti mnenje pristojnega organa zavarovalnice glede letnega poročila.
Letno poročilo zavarovalnice morata podpisati predsednik in vsaj še en član uprave.

II. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
3. člen
Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni
del (Priloga 1).
Računovodske izkaze zavarovalnic sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz poslovnega izida,
– izkaz posredno ugotovljenega finančnega izida,
– izkaz gibanja kapitala s prikazom uporabe bilančnega
dobička ali bilančne izgube.
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leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega obdobja.
Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih in zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj, sestavi bilanco stanja posebej za življenjska
zavarovanja, posebej za premoženjska zavarovanja in za
zavarovalnico kot celoto.
5. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz poslovnega izida na podlagi
knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju,
za katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v
poslovnem letu Postavke izkaza poslovnega izida se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo
podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta.
Zavarovalnica prenese donos naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), v višini, ki ne pripada
zavarovalno-tehničnim rezervacijam življenjskih zavarovanj
(donos naložb, ugotovljen v izkazu izida iz življenjskih zavarovanj, zmanjšan za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih oblikuje v skladu s 1., 2. in 4. točko drugega
odstavka 127. člena ZZavar) iz izkaza izida iz življenjskih
zavarovanj v izračun čistega izida iz rednega delovanja.
Zavarovalnica prenese donos naložb, ki pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj, iz izračuna čistega izida iz
rednega delovanja v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj.
6. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz finančnega izida po posredni metodi.
Izkaz finančnega izida je računovodski izkaz, v katerem
so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za
katera se sestavlja.
Podatki v izkazu finančnega izida se zaradi primerjave
prikazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu
izkažejo uresničeni podatki v obravnavanem obračunskem
obdobju, v drugem stolpcu pa uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju.
7. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz gibanja kapitala v obliki sestavljene razpredelnice, ki mu doda prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube.
Primerjavo med uresničenimi podatki za obravnavano
obračunsko obdobje in uresničenimi podatki za prejšnje
obračunsko obdobje zavarovalnica prikaže med pojasnili.

2. Sestavljanje računovodskih izkazov
4. člen
Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in stanje obveznosti do virov sredstev. Postavke
bilance stanja se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v
prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega

8. člen
V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske prejšnjega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov.
9. člen
Zneski v vseh računovodskih izkazih se izkazujejo v
tisoč tolarjih.
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom
10. člen
Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti uporabljene temeljne računovodske usmeritve,
pojasniti posamezne rešitve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, morebitne spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja z oceno vpliva
na sredstva, obveznosti do virov sredstev, poslovni izid in
finančni položaj zavarovalnice, pomembnejše dogodke po
datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske
izkaze ter davčne obveznosti zavarovalnice.
Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom zagotoviti vse informacije, ki jih predpisuje zakon o
gospodarskih družbah ter vsa razkritja, ki jih za posamezne
postavke računovodskih izkazov kot potrebna razkritja navajajo slovenski računovodski standardi in ta sklep.
11. člen
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam
bilance stanja za pomembne zneske prikaže vsa razkritja, ki
so opredeljena v zakonu o gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih standardih, poleg teh pa razkrije še:
1. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju
predstavljajo podrejene instrumente;
2. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave
in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti
ločeno za vsako postavko dolgov;
3. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako
novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje
podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo
podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
4. rezervacije za že nastale, a še ne prijavljene škode,
ki so vključene v škodnih rezervacijah;
5. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za vsak
kritni sklad;
6. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek,
ki presega 2% celotne aktive.
12. člen
Zavarovalnica v pojasnilih k izkazu poslovnega izida
razkrije posamezne postavke izkaza poslovnega izida s podatki, ki so opredeljeni v slovenskih računovodskih standardih, poleg teh pa razkrije naslednje:
1. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne
posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in
življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), za izkazovanje celotnega poslovanja uporablja izkaz
izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, prikaže kosmate obračunane premije razvrščene na
zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne
posle življenjskih zavarovanj;
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2. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki
jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom
izida in izračunom čistega izida iz rednega delovanja; ločeno
prikaže prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in iz lastnih virov, posebej za premoženjska
zavarovanja razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, razčlenjeno kot v B)
II. In IX. oziroma D) IV. in VII;
3. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa (Priloga 1: Izkazi izida kritnih skladov);
4. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v
izračunu čistega izida iz rednega delovanja.
III. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
IN POJASNILA
1. Konsolidirani računovodski izkazi
13. člen
Zavarovalnica vključi v letno poročilo konsolidirane računovodske izkaze, sestavljene po predpisanih shemah, ki
so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov
upošteva zavarovalnica določbe zakona, ki ureja poslovanje
gospodarskih družb in določila slovenskih računovodskih
standardov.
2. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim
izkazom
14. člen
Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice in metode konsolidiranja, na katerih so zasnovani računovodski izkazi zavarovalniške skupine. Kolikor zavarovalnica spremeni uporabljeno metodo konsolidiranja, mora tako
spremembo razkriti in utemeljiti v pojasnilih ter izkazati vpliv
spremembe na sredstva, obveznosti do virov sredstev, finančni položaj in poslovni izid vseh družb, ki so vključene v
konsolidiranje.
Zavarovalnica zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v
konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg
pojasnil se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki so zahtevana v 3. točki
II. poglavja tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. če zavarovalnica, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, pri tem uporablja drugačne metode vrednotenja kot pri svojih izkazih, mora pojasniti in utemeljiti takšne
odmike;
2. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb,
ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v
zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje, razen
nadrejene zavarovalnice;
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3. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene
v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih
kapitalskih deležev v teh družbah z utemeljitvijo, zakaj niso
vključene v konsolidiranje;
4. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja
prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih
družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z
navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
5. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso
vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki
v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih
v konsolidacijo;
6. razliko v konsolidiranem izkazu poslovnega izida, ki
bi nastala zaradi različnih metod vrednotenja bilančnih postavk od predpisanih, oziroma zaradi izrednega popravka
vrednosti sredstev;
7. podatke o zneskih izplačil, ki so bila med poslovnim
letom odobrena članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni
zavarovalnici in podrejenih družbah;
8. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter
število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe, v družbah, vključenih v konsolidacijo.
IV. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
15. člen
Poslovno poročilo zavarovalnice mora praviloma vsebovati:
1. poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno
leto,
2. izbrane kazalnike poslovanja.
2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno
leto
16. člen
Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled
poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, delniški kapital in delničarje oziroma kapital in število članov družbe za
vzajemno zavarovanje, opis razvoja, podružnice zavarovalnice, aktivnosti podružnic zavarovalnice v tujini, osnovne podatke o zavarovalniški skupini, organe upravljanja ter organizacijsko shemo in shematičen prikaz poslovne mreže zavarovalnice.
Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno
vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v
pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora predstaviti
tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv leteh na njene posle.
V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi
dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti nameni posebno pozornost tudi ukrepom za
obvladovanje tveganj. Zavarovalnica navede, v kolikšni meri
so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
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V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše
posamezne zavarovalne vrste.
V predstavitvi finančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih
vrstah.
Zavarovalnica prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom.
Nadalje zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in
številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
Zavarovalnica v poročilu oriše tudi razvoj in prikaže
pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje pravne
osebe, kot so podatki o poslovni mreži, aktivnosti podružnic
zavarovalnice v tujini, podatki o investicijskih vlaganjih, aktivnosti zavarovalnice na področju raziskav in razvoja, podatki
o zaposlenih in izobrazbeni strukturi ter podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k
boljši predstavitvi.
Zavarovalnica, ki je nadrejena družba v zavarovalniški
skupini, predstavi osnovne podatke o zavarovalniški skupini
in navede upoštevane družbe v skupini. Podatki o družbah v
skupini morajo obsegati naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost
kapitalskega deleža po stanju na zadni dan poslovnega leta
ter organe upravljanja.
Zavarovalnica v poročilu prikaže tudi podatke o članih
uprave ter članih nadzornega sveta.
Med pomembnejšimi podatki zavarovalnica lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere ocenjuje, da
so pomembni za predstavitev zavarovalnice.
3. Izbrani kazalniki poslovanja
17. člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz
stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od
zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na
delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega
kapitala,
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– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega
kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalnotehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz
pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje
zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga
2). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za
izračun kazalnikov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ta sklep se prvič uporabi za izdelavo letnega poročila za poslovno leto 2002. Pri izkazovanju podatkov za leto
2001 v bilančnih izkazih za leto 2002 zavarovalnice smiselno upoštevajo izdana pojasnila Slovenskega inštituta za revizijo k SRS 24., 25. in 26. (Uradni list RS, št. 65/02).
(2) Zavarovalnice predložijo nerevidirano letno poročilo
v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalcev poslovanja iz 17. člena tega sklepa, za poslovno leto
najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta.
(3) Pozavarovalnice in pozavarovalni pooli, predložijo
nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem
sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalnikov poslovanja iz 17. člena
tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v štirih mesecih po
preteku koledarskega leta.
(4) Izbrane kazalnike poslovanja iz 17. člena tega sklepa predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom
ZZavar. Prikaz uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice k revidiranemu letnemu poročilu oziroma v roku 8 dni po sprejemu
sklepov na seji skupščine.
(5) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini
predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h
konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v drugem in četrtem oziroma
tretjem in četrtem odstavku tega člena.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko predpiše sporočanje podatkov po tem sklepu tudi v elektronski obliki.
(7) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(8) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha
veljati sklep o letnem poročilu zavarovalnic (Uradni list RS,
št. 8/01).
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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PRILOGA 1
I. BILANCA STANJA
Bilanca stanja zavarovalnic ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo velikost, najmanj
naslednje postavke:
Sredstva
A. Neopredmetena dolgoročna sredstva
1. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja in organizacijski stroški
2. Dobro ime
3. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
B. Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
I. Zemljišča in zgradbe
a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
3. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v gradnji oziroma
izdelavi
4. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju
zavarovalne dejavnosti
1. Zemljišča
2. Zgradbe
II. Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
1. Deleži v podjetjih v skupini
2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana podjetjem v skupini
3. Deleži v pridruženih podjetjih
4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim podjetjem
5. Druge finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
III. Druge finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe
1.1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter kuponi v vzajemnih
skladih in udeležbe v ostalih skladih
1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom
1.3. Deleži v investicijskih skladih
1.4. Dana hipotekarna posojila
1.5. Dana posojila zavarovana z zastavno pravico
1.6. Druga dana posojila
1.7. Depoziti pri bankah
1.8. Ostale finančne naložbe
2. Kratkoročne finančne naložbe
2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo
2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oziroma s preostalo dospelostjo do
enega leta
2.3. Dana kratkoročna posojila
2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah
2.5. Ostale kratkoročne finančne naložbe
IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
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Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzamejo naložbeno tveganje
Terjatve (terjatve do podjetij v skupini in terjatve do pridruženih podjetij je treba
ločeno izkazati kot podpostavke postavk I, II in III)
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
1. Terjatve do zavarovalcev
2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov
3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja
2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja
3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah
4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah
5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Druge terjatve
1. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov
2. Kratkoročne terjatve iz financiranja
3. Druge kratkoročne terjatve
4. Dolgoročne terjatve
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
Razna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
1. Oprema in drobni inventar
2. Druga opredmetena osnovna sredstva
II. Denarna sredstva
III. Odkupljene lastne delnice
IV. Zaloge in druga sredstva
1. Zaloge
2. Druga sredstva
Aktivne časovne razmejitve
1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin
2. Odloženi stroški pridobivanja zavarovanj
3. Ostale aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca

Obveznosti
A.

Kapital
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
1. Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala
2. Splošni prevrednotovalni popravek kapitalskih rezerv
3. Splošni prevrednotovalni popravek rezerv iz dobička
4. Splošni prevrednotovalni popravek prenesenega dobička ali prenesene izgube
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala (brez prevrednotovalnega popravka,
ki izhaja iz naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje)
1. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi
naložbami
3. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s kratkoročnimi finančnimi
naložbami
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4. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi dolgovi
5. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s kratkoročnimi dolgovi
V. Rezerve iz dobička
1. Varnostne rezerve
2. Zakonske in statutarne rezerve
3. Rezerve za lastne deleže
4. Druge rezerve iz dobička
VI. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba prejšnjih let
1. Preneseni čisti dobiček prejšnjih let
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
VII. Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta
Podrejene obveznosti
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (če zavarovalnica sklepa posle
sozavarovanj, posebej prikaže znesek oddan v sozavarovanje kot točka 3 v
okviru postavk I-VI)
I. Čiste prenosne premije
1. Kosmate prenosne premije
2. Znesek oddan v pozavarovanje
II. Čiste matematične rezervacije
1. Kosmate matematične rezervacije
2. Znesek oddan v pozavarovanje
III. Čiste škodne rezervacije
1. Kosmate škodne rezervacije
2. Znesek oddan v pozavarovanje
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
1. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste
2. Znesek oddan v pozavarovanje
V. Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
1. Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije
2. Znesek oddan v pozavarovanje
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
1. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
2. Znesek oddan v pozavarovanje
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
1. Dolgoročne rezervacije za pokojnine
2. Rezervacije za davke
3. Ostale rezervacije
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih
pogodb pri cedentih
Druge obveznosti (zneske, ki jih dolgujemo podjetjem v skupini in pridruženim
podjetjem, je treba izkazovati ločeno kot podpostavke postavk I in II)
I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
1. Obveznosti do zavarovalcev
2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov
3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
1. Obveznosti za sozavarovalne premije
2. Obveznosti za pozavarovalne premije
3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja
4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja
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III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom (zavarovalnica
posebej izkazuje zamenljiva posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim
donosom)
IV. Obveznosti do bank
V. Ostale obveznosti
a) Ostale dolgoročne obveznosti
1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema
2. Druge dolgoročne obveznosti
b) Ostale kratkoročne obveznosti
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge kratkoročne obveznosti
H.
Pasivne časovne razmejitve
1. Odloženi prihodki
2. Vnaprej vračunani stroški in odhodki
3. Druge pasivne časovne razmejitve
I.
Zunajbilančna evidenca

II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida v zavarovalnicah se praviloma izdela v stopenjski obliki in ima pri vseh
vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo velikost, najmanj naslednje postavke:
A.

Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij
1.
Obračunane kosmate zavarovalne premije
2.
Obračunane sozavarovalne premije (+/-)
3.
Obračunane pozavarovalne premije (-)
4.
Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
5.
Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
II. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja (D VIII.)
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki
IV. Čisti odhodki za škode
1.
Obračunani kosmati zneski škod
2.
Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)
3.
Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)
4.
Obračunani deleži pozavarovateljev ( - )
5.
Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
6.
Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
3. Drugi obratovalni stroški
3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje
3.2. Stroški dela
3.2.1. plače zaposlenih
3.2.2. stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
3.2.3. drugi stroški dela
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3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po
pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi
razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
3.4. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz
posameznih pozavarovalnih pogodb (-)
VIII. Drugi čisti zavarovalni odhodki
1. Odhodki za preventivno dejavnost
2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih
3. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
X. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III - IV +/- V - VI - VII
– VIII +/- IX )

B.

Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij
1. Obračunane kosmate zavarovalne premije
2. Obračunane pozavarovalne premije (-)
3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
4. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)
II. Prihodki od naložb
1. Prihodki iz deležev v podjetjih
1.1. Prihodki iz deležev v podjetjih v skupini
1.2. Prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih
1.3. Prihodki iz deležev v drugih podjetjih
2. Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno
izkazuje prihodke naložb v podjetjih v skupini in pridruženih podjetjih)
2.1..Prihodki od zemljišč in zgradb
2.2. Prihodki od obresti
2.3. Drugi prihodki naložb
2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki
2.3.2. Drugi finančni prihodki
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Dobički pri odtujitvah naložb
III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki
V. Čisti odhodki za škode
1. Obračunani kosmati zneski škod
2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)
3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)
4. Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
5. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)
VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij
1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij
1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
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VIII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj ( +/- )
3. Drugi obratovalni stroški
3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje
3.2. Stroški dela
3.2.1. plače zaposlenih
3.2.2. stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
3.2.3. drugi stroški dela
3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po
pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi
razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
3.4. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz
pozavarovalnih pogodb ( - )
IX. Odhodki naložb
1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
2. Obresti in drugi odhodki naložb
2.1. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki
2.2. Prevrednotovalni finančni odhodki
3. Odpisi in popravki vrednosti naložb
4. Izgube pri odtujitvah naložb
X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki
1. Odhodki za preventivno dejavnost
2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki
XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja ( - )
XIII. Izid iz življenjskih zavarovanj (I + II + III+- IV – V+/ - VI - VII – VIII – IX-X-XI-XII )
C.

Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj (enaka razčlenitev kot pri B)

D.

Izračun čistega izida iz rednega delovanja

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A X)
Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
Prihodki od naložb
1. Prihodki iz deležev v podjetjih
1.1. Prihodki iz deležev v podjetjih
1.2. Prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih
1.3. Prihodki iz deležev v drugih podjetjih
2.
Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje
prihodke naložb v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih)
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb
2.2. Prihodki od obresti
2.3. Drugi prihodki naložb
2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki
2.3.2. Drugi finančni prihodki
3.
Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4.
Dobički pri odtujitvah naložb
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
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Odhodki naložb
1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
2. Obresti in drugi odhodki naložb
2.1. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki
2.2. Prevrednotovalni finančni odhodki
3. Odpisi in popravki vrednosti naložb
4. Izgube pri odtujitvah naložb
Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih
zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj(A II)
Drugi prihodki iz rednega delovanja
1. Drugi prihodki od rednega delovanja iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj
2. Drugi prihodki od rednega delovanja iz življenjskih zavarovanj
2.1. prihodki iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov
2.2. drugi prihodki
3. Drugi prihodki od rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj
Drugi odhodki za redno delovanje
1. Drugi odhodki za redno delovanje iz premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj
2. Drugi odhodki od rednega delovanja iz življenjskih zavarovanj
2.1. odhodki iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov
2.2.drugi odhodki
3. Drugi odhodki od rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj
Davek iz dobička iz rednega delovanja
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (I+II+III+IV+V+VI-VII-VIII+IX-X-XI)
1. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj
2. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja iz življenjskih zavarovanj
3. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj

Izkaz izida zunaj rednega delovanja
Izredni prihodki
1. Izredni prihodki od premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
2. Izredni prihodki od življenjskih zavarovanj
3. Izredni prihodki od zdravstvenih zavarovanj
II.
Izredni odhodki
1. Poravnava izgube iz prejšnjih let
1.1. Poravnava izgube iz prejšnjih let iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj
1.2. Poravnava izgube iz prejšnjih let iz življenjskih zavarovanj
1.3. Poravnava izgube iz prejšnjih let iz zdravstvenih zavarovanj
2. Drugi izredni odhodki (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno
izkazuje odhodke za prevrednotovalni popravek kapitala)
2.1. Drugi izredni odhodki za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvena zavarovanja
2.2. Drugi izredni odhodki za življenjska zavarovanja
2.3. Drugi izredni odhodki za zdravstvena zavarovanja
III. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja
1. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj
2. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja iz življenjskih zavarovanj
3. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja iz zdravstvenih zavarovanj
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F. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja
G. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
H. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (D. XII+E.III-F-G)

III. IZKAZ POSREDNO UGOTOVLJENEGA FINANČNEGA IZIDA
Na posredni način ugotavlja in izkazuje zavarovalnica finančni izid v izkazu bilančne oblike. V tem
izkazu se pojavljajo štiri podbilance, ki ustrezajo podatkom od A do Č, pri čemer so podatki a na
levi strani, podatki b na desni strani, podatki c pa na tisti strani, na kateri je seštevek podatkov
manjši. V podbilanci Č so podatki x in y na levi strani, njihov seštevek pa na desni.
V izkazu posredno ugotovljenega finančnega izida zavarovalnice so potrebne najmanj tele
postavke:
A. Finančni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
1. Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju
2. Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financiranih iz
2.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
2.2. drugih virov
3. Drugi prihodki od rednega delovanja (brez zmanjšanja rezervacij)
4. Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje
5. Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj
6. Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj
7. Začetne manj končne druge poslovne terjatve
8. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
b) Odtoki pri poslovanju
1.Obračunani čisti zneski škod v obdobju
2. Obračunani stroški bonusov in popustov
3. Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih
stroških pridobivanja zavarovanj
4. Odhodki naložb brez amortizacije (razen finančnih odhodkov), financiranih iz
4.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
4.2. drugih virov
5. Drugi odhodki iz redne dejavnosti brez povečanja rezervacij
6. Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje
7. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
8. Končne manj začetne zaloge
9. Začetni manj končni dolgovi iz neposrednih zavarovanj
10. Začetni manj končni dolgovi iz pozavarovanj
11. Začetni manj končni drugi poslovni dolgovi
c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) ali prebitek odtokov pri poslovanju (b manj a)
B. Finančni tokovi pri naložbenju
a) Pritoki pri naložbenju
1. Finančni prihodki (razen za prevrednotenje) ki se nanašajo na naložbe, financirane iz
1.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
1.2. drugih virov
2. Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje
3. Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje)
4. Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje
in stvarne vložke kapitala)
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4.1. za zavarovalno dejavnost
4.2. drugih
5. Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje),
financiranih iz
5.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
5.2. drugih virov
6. Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje),
financiranih iz
6.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
6.2. drugih virov
b) Odtoki pri naložbenju
1. Finančni odhodki (razen za prevrednotenje), ki se nanašajo na naložbe, financirane iz
1.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
1.2. drugih virov
2. Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje
3. Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje)
4. Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in
stvarne vložke kapitala)
4.1. za zavarovalno dejavnost
4.2. drugih
5. Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje),
financiranih iz
5.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
5.2. drugih virov
6. Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje),
financiranih iz
6.1. zavarovalno-tehničnih rezervacij
6.2. drugih virov
c) Prebitek pritokov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek odtokov pri naložbenju (b manj a)
C. Finančni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
1. Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)
2. Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje
3. Povečanje kapitala (brez čistega dobička)
4. Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij mimo tekočega poslovnega izida
(razen za prevrednotenje)
5. Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
6. Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
b) Odtoki pri financiranju
1. Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)
2. Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje
3. Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta)
4. Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij mimo tekočega poslovnega izida
(razen za prevrednotenje)
5. Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
6. Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
7. Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih
deležev v dobičku)
c) Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) ali prebitek odtokov pri financiranju (b manj a)
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Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
x) Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
IV. IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Zavarovalnica sestavi izkaz gibanja kapitala ločeno za premoženjska in življenjska ter
pozavarovanja tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanco stanja.
V razpredelnici sestavljajo prvo razsežnost (stolpce) različne vrste kapitala, pri katerih se
spremembe pojavljajo ali pri eni ali več vrstah kapitala skupaj z nasprotnimi predznaki:
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne deleže
3. Statutarne rezerve
4. Druge rezerve iz dobička
IV. Preneseni čisti poslovni izid
1. Preneseni čisti dobiček
2. Prenesena čista izguba
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
1. Čisti dobiček poslovnega leta
2. Čista izguba poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala
V razpredelnici sestavljajo drugo razsežnost (vrstice) možni pojavi, ki povzročajo spremembo
najmanj ene izmed omenjenih gospodarskih kategorij. Ti pojavi so lahko:
A. Začetno stanje v obdobju
B. Premiki v kapital
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
e) Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala
f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
g) Druga povečanja sestavin kapitala
C. Premiki v kapitalu
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta
b) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala
č) Oblikovanje rezerve za lastne deleže iz drugih sestavin kapitala
d) Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala
e) Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala
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Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo dividend
b) Vračilo kapitala
c) Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala (za oslabitev sredstev ali
okrepitev dolgov)
č) Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v poslovne prihodke ali finančne
prihodke)
d) Druge odprave sestavin kapitala
D. Končno stanje v obdobju
IV. a) PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ALI BILANČNE IZGUBE
Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, ki ima
naslednje postavke:
a)
Čisti poslovni izid poslovnega leta
b) + Preneseni čisti dobiček/prenesena čista izguba
c) + Zmanjšanje rezerv iz dobička
č)
Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in
.........statutarnih rezerv)
d)
Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz
dobička)
e)
Bilančni dobiček (a + b + c - č - d), ki ga skupščina razporedi
- na delničarje
- v druge rezerve
- za prenos v naslednje leto
- za druge namene

V. IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV
a) Za izkaz izida kritnega sklada za življenjska zavarovanja iz 1. točke drugega odstavka 127.
člena ZZavar in za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične
rezervacije, iz 4. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar, se uporablja računovodska
shema B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj.
b) Oblika izkaza izida kritnega sklada za zavarovanja pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje ni predpisana, zavarovalnica sama izdela shemo za tovrstna zavarovanja.
c) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času varčevanja (dodatna in
predčasna dodatna starostna pokojnina) in zavarovanj pri katerih je zavarovanec upravičen do
dobička iz naslova poslovanja kritnega sklada, zavarovalnica izdela po naslednji shemi:
I.
II.

Obračunane kosmate zavarovalne premije
Prihodki od naložb
1. Prihodki iz deležev v podjetjih
1.1. Prihodki iz deležev v podjetjih
1.2. Prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih
1.3. Prihodki iz deležev v drugih podjetjih
2. Prihodki od drugih naložb
2.1.
Prihodki od zemljišč in zgradb
2.2.
Prihodki od obresti
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Drugi prihodki naložb
2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki
2.3.2. Drugi finančni prihodki
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Dobički pri odtujitvah naložb
Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti
1. Redno prenehanje
2. Izredno prenehanje
1.1.
z izstopom iz zavarovanja
1.2.
z odpovedjo pogodbe o zavarovanju
1.3.
s smrtjo zavarovanca
Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)
2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
Obračunani stroški in provizije
1. Obračunani vstopni stroški
2. Izstopni stroški
3. Provizija za upravljanje
Odhodki naložb
1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
2. Obresti in drugi odhodki naložb
2.1. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki
2.2. Prevrednotovalni finančni odhodki
3. Odpisi in popravki vrednosti naložb
4. Izgube pri odtujitvah naložb
Izid kritnega sklada

Stran

13480 / Št. 111 / 19. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 2
IZRAČUN KAZALNIKOV
Zavarovalnice poleg izračunanih kazalnikov navedejo tudi podatke v števcu in imenovalcu
kazalnika, ki so osnova za izračun.
- Rast kosmate obračunane premije (indeks) se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja,
ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Rast kosmate obračunane premije
se izračuna kot:
Kosmata obračunana premija v tekočem letu
Kosmata obračunana premija v preteklem letu

x

100

- Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se
prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa
zavarovanja skupaj. Čista obračunana zavarovalna premija se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
x
Kosmata obračunana zavarovalna premija

100

- Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks) se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena
zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Gibanje kosmatih
obračunanih odškodnin se izračuna kot:
Kosmata obračunana odškodnina v tekočem letu x
Kosmata obračunana odškodnina v preteklem letu

100

- Povprečna odškodnina se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih
zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Povprečna odškodnina se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
Število škod
- Škodni rezultat se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj,
za življenjska zavarovanja ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za
vsa zavarovanja skupaj. Škodni rezultat se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
Kosmate obračunane premije
- Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se prikažejo ločeno za
premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja ter za
zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Stroški
poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
Stroški poslovanja
Kosmate obračunane zavarovalne premije

x

100
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- Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se prikažejo
ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa
zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Stroški pridobivanja zavarovanj
Kosmate obračunane zavarovalne premije

x

100

- Učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta), se
prikažejo ločeno za naložbe kritnih skladov, za naložbe kritnega premoženja brez kritnih
skladov in za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij ter za vse naložbe
skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Donos naložb
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta)/2

x

100

- Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij se prikažejo ločeno za
premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za
zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah ter za vsa zavarovanja skupaj.
Kazalnik se izračuna kot:
Čiste škodne rezervacije
Čisti prihodki od zavarovalnih premij

x

100

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije se prikaže
ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja, za zdravstvena zavarovanja ter za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna
kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
Čista obračunana premija
-

Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala se prikaže ločeno
za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2

-

x

100

Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive se prikaže ločeno za
premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik
se izračuna kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2

x

100

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček
Število delnic

x

100
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Čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala. Kazalnik se izračuna kot:
Čisti dobiček
x
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2

-

100

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije se prikaže ločeno za
premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Razpoložljivi kapital zavarovalnice predstavlja kapital zavarovalnice izračunan na osnovi 105.,
106., 107. in 108. člena ZZavar in sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se
upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti
zavarovalnice.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
Čista zavarovalna premija

-

x

100

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala zavarovalnice se prikaže
ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Minimalni kapital zavarovalnice je minimalni kapital iz 110. in 111. člena ZZavar in sklepa o
podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
Minimalni kapital zavrovalnice

-

x

100

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij se prikaže ločeno
za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Zavarovalno-tehnične rezervacije so rezervacije določene s 113. členom ZZavar.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
Zavarovalno-tehnične rezervacije

-

x

100

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih
rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
x
Terjatve iz pozavarovanja in tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje

100
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5420. Splošni akt o registru Agencije za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije

Na podlagi devetega odstavka 114. člena zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o registru Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
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4. Matična številka iz Poslovnega registra Slovenije je
enolična identifikacija, ki jo enotam poslovnega registra (poslovni subjekti, podružnice in drugi deli poslovnih subjektov
ter podružnice tujih poslovnih subjektov) določi upravljavec
Poslovnega registra Slovenije.
5. Osebni podatek je podatek, ki kaže na lastnosti,
stanja ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri
je izražen.
3. PODATKI, KI SE VPIŠEJO V REGISTER
3.1. Operaterji

1. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta splošni akt ureja vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje
registra Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljevanju: register) in določa podatke, ki se vpišejo vanj.
V registru se lahko zbirajo, obdelujejo in hranijo le tisti
osebni podatki, za katere to določa zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (v nadaljevanju: zakon).
2. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Register je zbirka podatkov o:
– operaterjih,
– pravnih in fizičnih osebah, ki so jim dodeljene radijske frekvence,
– pravnih in fizičnih osebah, ki so jim dodeljeni številski
bloki.
3. člen
V registru se podatki o operaterjih, o pravnih in fizičnih
osebah, ki so jim dodeljene radijske frekvence in o pravnih
in fizičnih osebah, ki so jim dodeljeni številski bloki zbirajo,
obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje na področju telekomunikacij za potrebe agencije, državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za
opravljanje predpisanih nalog oziroma za opravljanje dejavnosti.
4. člen
Upravljavec registra je Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija).
5. člen
Poleg pojmov, ki so že določeni v zakonu, imajo pojmi
v tem splošnem aktu naslednji pomen:
1. Register je računalniško vodena baza podatkov, ki
jo sestavljajo posamezne evidence kot logične celote. V
njem so zakonsko predpisani podatki, ki so urejeni časovno
in vsebinsko ter medsebojno kontrolirani.
2. Firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika je ime, s katerim pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik posluje in nastopa v pravnem prometu.
3. Enotna matična številka občana je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji, ki je identifikacija za
enoznačno opredelitev posameznika in predstavlja temeljni,
z matematično metodo izračunani numerični standard.

6. člen
V registru operaterjev se vodijo naslednji podatki:
1. firma in skrajšana firma družbe, če je v statutu ali v
pogodbi o ustanovitvi družbe določeno, da posluje družba s
skrajšano firmo;
2. firma in skrajšana firma samostojnega podjetnika
posameznika, če se podjetnik odloči, da posluje pod skrajšano firmo;
3. naziv osebe javnega prava;
4. sedež (ulica, hišna številka oziroma kraj in hišna
številka, poštna številka in uradni naziv pošte);
5. oseba, pooblaščena za zastopanje (enotna matična
številka občana, priimek in ime, naslov bivanja);
6. enotna identifikacijska številka operaterja – matična
številka iz Poslovnega registra Slovenija;
7. davčna številka operaterja;
8. številka žiro računa oziroma tekočega računa operaterja, ter banka, kjer je račun odprt;
9. podatki o izdanem dovoljenju;
10. podatki o obvestilu;
11. podatki o odločbi o ugotovitvi, da gre za operaterja
s pomembno tržno močjo;
12. podatki o poravnanju obveznosti operaterjev;
13. podatki o kaznovanju zaradi prekrška;
14. spremembe, ki so jih operaterji dolžni sporočati v
skladu s petim odstavkom 29. člena zakona;
15. razno.
7. člen
V register se v oddelek »podatki o izdanem dovoljenju«
(deveta alinea 6. člena tega splošnega akta) vpisuje:
1. številka dovoljenja in datum izdaje;
2. čas veljavnosti dovoljenja (če je bilo dovoljenje razveljavljeno, spremenjeno ali je prenehalo, se vpiše tudi številka odločbe o razveljavitvi dovoljenja ter razlog, zaradi katerega je bilo dovoljenje razveljavljeno; številka odločbe s
katero je dovoljen prenos dovoljenja ter oseba, na katero se
dovoljenje prenaša; številka odločbe o prenehanju dovoljenja ter razlog, zaradi katerega je dovoljenje prenehalo);
3. podatke o vrsti storitve in območje pokrivanja;
4. podatke o sklenjenih pogodbah o medomrežnem
povezovanju (datum sklenitve, stranki, tehnični pogoji,
cena);
5. razno.
8. člen
V register se v oddelek »podatki o obvestilu« (deseta
alinea 6. člena tega splošnega akta), vpisuje:
1. vrsta obvestila (začetek, sprememba ali prenehanje
graditve in obratovanja javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma začetek, sprememba ali prenehanje opravljanja
javnih telekomunikacijskih storitev);
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2. datum pisne obvestitve;
3. vrsta (omrežje oziroma storitev);
4. številka ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju predpisanih pogojev in datum njene izdaje ter dokončnosti;
5. številka odločbe o prepovedi graditve ali obratovanja
telekomunikacijskega omrežja ali opravljanja telekomunikacijskih storitev in datum njene izdaje ter razlogi za izdajo
odločbe;
6. razno.
9. člen
V register se v oddelek »podatki o odločbi o ugotovitvi,
da gre za operaterja s pomembno tržno močjo« (enajsta
alinea 6. člena tega splošnega akta), vpisuje:
1. številka in datum izdaje odločbe ter datum dokončnosti, s katero je bilo ugotovljeno, da ima operater pomembno tržno moč;
2. trg, kjer ima operater pomembno tržno moč;
3. razno.
10. člen
V register se v oddelek »podatki o poravnanju obveznosti operaterjev« (dvanajsta alinea 6. člena tega splošnega
akta) vpisuje:
1. številka in datum izdaje sklepa o plačilu pristojbine,
oziroma navedba, da se pristojbin ne plačuje;
2. višina obveznosti;
3. datum izvršljivosti sklepa;
4. datum plačila obveznosti;
5. plačani del obveznosti za obveznosti, kjer je plačilo
le delno;
6. podatki o izvršbi (datum uvedbe izvršbe, datum začasne odložitve izvršbe, izvršba opravljena/ni opravljena).
11. člen
V register se v oddelek »podatki o kaznovanju zaradi
prekrška« (trinajsta alinea 6. člena tega splošnega akta)
vpisuje:
1. številka in datum izdaje odločbe/sklepa o prekršku
ter organ, ki je odločbo/sklep izdal in datum njene pravnomočnosti;
2. vrsta ugotovljenega prekrška (pravni temelj);
3. vrsta/višina izrečene kazni;
4. datum izbrisa prekrška iz evidence prekrškov.
3.2. Pravne in fizične osebe, ki so jim dodeljene
radijske frekvence
12. člen
V registru pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene
radijske frekvence, se vodijo naslednji podatki:
1. firma in skrajšana firma družbe, če je v statutu ali v
pogodbi o ustanovitvi družbe določeno, da posluje družba s
skrajšano firmo;
2. firma in skrajšana firma samostojnega podjetnika
posameznika, če se podjetnik odloči, da posluje pod skrajšano firmo;
3. naziv osebe javnega prava;
4. sedež (ulica, hišna številka oziroma kraj in hišna
številka, poštna številka in uradni naziv pošte);
5. oseba, pooblaščena za zastopanje (enotna matična
številka občana, priimek in ime, naslov bivanja);
6. enotna identifikacijska številka pravnih in fizičnih
oseb, ki so jim dodeljene radijske frekvence – matična
številka iz Poslovnega registra Slovenije;
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7. davčna številka pravnih in fizičnih oseb, ki so jim
dodeljene radijske frekvence;
8. številka žiro računa oziroma tekočega računa pravne in fizične osebe, ki ji je dodeljena radijska frekvenca, ter
banka, kjer je račun odprt;
9. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica
uporabljati radijsko frekvenco, vrsta telekomunikacijskih storitev ter drugi podatki iz akta ter podatki o prenehanju veljavnosti tega akta oziroma pravice;
10. podatki o poravnanju obveznosti operaterjev;
11. podatki o kaznovanju zaradi prekrška;
12. spremembe, ki so jih pravne in fizične osebe, ki so
jim dodeljene radijske frekvence, dolžne sporočati v skladu
s šestim odstavkom 47. člena zakona;
13. razno.
13. člen
V register se v oddelek »podatki o aktu, s katerim je bila
pridobljena pravica uporabljati radijsko frekvenco« (deveta
alinea 12. člena tega splošnega akta), vpisuje:
1. številka akta, s katerim je bila pridobljena pravica
uporabljati radijsko frekvenco in datum izdaje;
2. čas veljavnosti akta (če je bil akt razveljavljen, spremenjen ali je prenehal, se vpiše tudi številka odločbe o
razveljavitvi akta ter razlog, zaradi katerega je bil akt razveljavljen; številka odločbe s katero je dovoljen prenos akta,
ter oseba, na katero se akt prenaša; številka odločbe o
prenehanju akta ter razlog zaradi katerega je akt prenehal);
3. vrsta telekomunikacijske storitve in/ali oznaka modulacije;
4. dodeljena radijska frekvenca;
5. področje uporabe oziroma lokacija;
6. razno.
14. člen
V register se v oddelek »podatki o poravnanju obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene radijske
frekvence« (deseta alinea 12. člena tega splošnega akta),
vpisuje:
1. številka in datum izdaje sklepa o plačilu pristojbine
oziroma navedba, da pristojbina ne plačuje;
2. višina obveznosti;
3. datum izvršljivosti sklepa;
4. datum plačila obveznosti;
5. plačani del obveznosti za obveznosti, kjer je plačilo
le delno;
6. podatki o izvršbi (datum uvedbe izvršbe, datum začasne odložitve izvršbe, izvršba opravljena/ni opravljena).
15. člen
V register se v oddelek »podatki o kaznovanju zaradi
prekrška« (enajsta alinea 12. člena tega splošnega akta)
vpisuje:
1. številka in datum izdaje odločbe/sklepa o prekršku
ter organ, ki je odločbo/sklep izdal in datum njene pravnomočnosti;
2. vrsta ugotovljenega prekrška (pravni temelj);
3. vrsta/višina izrečene kazni;
4. datum izbrisa prekrška iz evidence prekrškov.
3.3. Pravne in fizične osebe, ki so jim dodeljeni
številski bloki
16. člen
V registru pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljeni
številski bloki, se vodijo naslednji podatki:
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1. firma in skrajšana firma družbe, če je v statutu ali v
pogodbi o ustanovitvi družbe določeno, da posluje družba s
skrajšano firmo;
2. firma in skrajšana firma samostojnega podjetnika
posameznika, če se podjetnik odloči, da posluje pod skrajšano firmo;
3. naziv osebe javnega prava;
4. sedež (ulica, hišna številka oziroma kraj in hišna
številka, poštna številka in uradni naziv pošte);
5. oseba, pooblaščena za zastopanje (enotna matična
številka občana, priimek in ime, naslov bivanja);
6. enotna identifikacijska številka pravnih in fizičnih
oseb, ki so jim dodeljeni številski bloki – matična številka iz
Poslovnega registra Slovenije;
7. davčna številka pravnih in fizičnih oseb, ki so jim
dodeljeni številski bloki;
8. številka žiro računa oziroma tekočega računa pravne in fizične osebe, ki ji je dodeljen številski blok, ter banka,
kjer je račun odprt;
9. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica
uporabljati številski blok, vrsta telekomunikacijske storitve
ter drugi podatki iz tega akta, ter podatki o prenehanju
veljavnosti tega akta oziroma pravice;
10. podatki o poravnanju obveznosti pravne in fizične
osebe, ki so jim dodeljeni številski bloki;
11. podatki o kaznovanju zaradi prekrška;
12. spremembe, ki so jih pravne in fizične osebe, ki so
jim dodeljeni številski bloki, dolžne sporočati v skladu s
tretjim odstavkom 98. člena zakona;
13. razno.
17. člen
V register se v oddelek »podatki o aktu, s katerim je bila
pridobljena pravica uporabljati številski blok, vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki iz tega akta, ter podatki o
prenehanju veljavnosti tega akta oziroma pravice« (deveta
alinea 16. člena tega splošnega akta), vpisuje:
1. številka akta, s katerim je bila pridobljena pravica
uporabljati številski blok in datum izdaje;
2. čas veljavnosti akta (če je bil akt razveljavljen, spremenjen ali je prenehal, se vpiše tudi številka odločbe o
razveljavitvi akta ter razlog, zaradi katerega je bil akt razveljavljen; številka odločbe s katero je dovoljen prenos akta,
ter oseba na katero se akt prenaša; številka odločbe o
prenehanju akta ter razlog, zaradi katerega je akt prenehal);
3. dodeljene številke;
4. podatki o prenosu uporabe dodeljenih številk drugim operaterjem (vrsta pravnega posla, operater, ki se mu
dodeljuje uporaba dodeljenih številk);
5. razno.
18. člen
V register se v oddelek »podatki o poravnanju obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljeni številski bloki«
(deseta alinea 16. člena tega splošnega akta), vpisuje:
1. številka in datum izdaje sklepa o plačilu pristojbine
oziroma navedba, da se pristojbina ne plačuje;
2. višina obveznosti;
3. datum izvršljivosti sklepa;
4. datum plačila obveznosti;
5. plačani del obveznosti za obveznosti, kjer je plačilo
le delno;
6. podatki o izvršbi (datum uvedbe izvršbe, datum začasne odložitve izvršbe, izvršba opravljena/ni opravljena).
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19. člen
V register se v oddelek »podatki o kaznovanju zaradi
prekrška« (enajsta alinea 16. člena tega splošnega akta)
vpisuje:
1. številka in datum izdaje odločbe/sklepa o prekršku
ter organ, ki je odločbo/sklep izdal in datum njene pravnomočnosti;
2. vrsta ugotovljenega prekrška (pravni temelj);
3. vrsta/višina izrečene kazni;
4. datum izbrisa prekrška iz evidence prekrškov.
4. NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV, KI SE VPISUJEJO
V REGISTER IN ČAS NJIHOVEGA HRANJENJA
20. člen
Upravljanje registra poteka s pomočjo centralizirane
računalniške podpore ter elektronske izmenjave podatkov,
dokumentov in sporočil. prenos podatkov po javnem omrežju mora biti zaščiten z uveljavljenim kriptografskim standardom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in
elektronski podpis. pristop do podatkov mora biti omejen,
pravice uporabnika podatkovne baze morajo biti ločene po
pristojnostih in odgovornostih, po potrebi mira biti omogočeno sledenje posegov v bazo.
Podatkovni viri sporočajo podatke po elektronskih medijih, ob čemer morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, ali pa pisno.
Upravljavec registra lahko posreduje podatke podatkovnim virom in uporabnikom s pomočjo elektronskega poslovanja, kadar je to tehnično možno in smotrno. Ob tem
morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
21. člen
Spremembe podatkov, ki se vodijo v tem registru, so
dolžni operaterji, pravne in fizične osebe, ki so jim dodeljene radijske frekvence, in pravne in fizične osebe, ki so jim
dodeljeni številski bloki, sporočiti agenciji najkasneje v 30
dneh od datuma, ko je do spremembe prišlo.
S spremembami so mišljene spremembe v sodnem
registru, davčnem registru, pravno nasledstvo in uvedba
stečajnega ali likvidacijskega postopka za pravne osebe,
spremembe v registru na upravni enoti, davčnem registru in
prenehanje obstoja za samostojne podjetnike, ter spremembe naslova in smrt fizične osebe.
Prijavi sprememb je potrebno priložiti listine, iz katerih
je razvidno, da je do sprememb podatkov prišlo. Listine se
priložijo v obliki fotokopij, agencija pa lahko v dvomu zahteva predložitev izvirnikov oziroma overjenih fotokopij listin.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis podatkov v
register, se vložijo v posebno mapo, na kateri mora biti
označena pravna oziroma fizična oseba, pri kateri je do
sprememb podatkov prišlo, ter datum vpisa sprememb v
register.
Obvestila o nastali spremembi pravna ali fizična oseba
pisno posreduje na elektronskem mediju, s pomočjo računalniških komunikacij oziroma pisno ob upoštevanju določil
dugega odstavka prejšnjega člena in tretjega odstavka tega
člena.
22. člen
Upravljavec registra lahko ugotavlja dejstva in preverja
podatke o operaterjih, pravnih in fizičnih osebah, ki so jim
dodeljene radijske frekvence, ter pravnih in fizičnih osebah,
ki so jim dodeljeni številski bloki, pisno z občasnimi anketami ali preverbami.
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23. člen
Osebne podatke iz 6., 12. in 15. člena tega splošnega
akta pridobiva agencija pisno ali z neposredno računalniško
povezavo iz naslednjih podatkovnih virov:
1. poslovnega registra Slovenije (enotno matično številko občana, ime in priimek in naslov bivanja, ime in priimek
in sedež samostojnega podjetnika, ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe)
2. evidence prekrškov (podatke o kaznovanju zaradi
prekrška, določenega z zakonom);
3. davčne uprave Republike Slovenije (davčno številko).
Druge podatke, ki se zbirajo v registru, lahko agencija
pridobiva tudi iz uradnih evidenc drugih organov.
Če se podatki agenciji posredujejo po elektronskih
medijih, je potrebno upoštevati navodila za elektronsko poslovanje, ki jih izda minister, pristojen za upravo.
24. člen
Podatke iz 6., 12. in 15. člena tega splošnega akta
vodi agencija, dokler ima operater oziroma pravna ali fizična
oseba pravico opravljati dejavnost, uporabljati radijsko frekvenco ali številski blok.
V obliki arhiva se na ustreznem mediju ti podatki hranijo
še pet let od dne prenehanja pravice. Po preteku tega časa
je treba podatke obvezno izbrisati, če so računalniško vodeni, oziroma uničiti, če gre za knjige ali kartoteke. Izbris ali
uničenje opravi enkrat letno tričlanska komisija, ki jo vsakokrat imenuje predstojnik agencije. Komisija o uničenju podatkov sestavi in podpiše zapisnik.
Listine, ki so podlaga za vpis podatkov v register, ter
ostalih listin, ki se na subjekt vpisa nanašajo, hrani agencija
v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje.
5. UPORABA IN POSREDOVANJE PODATKOV REGISTRA
25. člen
Agencija posreduje zainteresiranim na njihovo pisno
zahtevo naslednje podatke:
1. operaterji: podatke iz 1., 2., 3., 4., 9., 10. in 11.
točke 6. člena tega pravilnika in podatke iz 4. točke 7. člena
ter 9. člena tega splošnega akta;
2. pravne in fizične osebe, ki so jim dodeljene radijske
frekvence: podatke iz 1., 2., 3., 4., 9. točke 12. člena tega
splošnega akta;
3. pravne in fizične osebe, ki so jim dodeljeni številski
bloki: podatke iz 1., 2., 3., 4. in 9. točke 16. člena tega
splošnega akta.
Določilo prejšnjega odstavka tega člena ne velja za
organe državne uprave, sodišča, mednarodne organe ali
organizacije, ki lahko zahtevajo in pridobijo tudi druge podatke iz registra. podatki registra se lahko pod pogoji zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji
uporabljajo za evidenčne, statistične, analitične in druge
namene.
Listin, ki so podlaga za vpis podatkov v register, agencija zainteresiranim ne posreduje.
Osebni podatki, ki jih agencija posreduje tujim uporabnikom (mednarodni organi ali organizacije), se iznašajo iz
države le pod pogojem zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov v Republiki Sloveniji.
Uporabniki podatkov registra smejo uporabljati podatke samo za namene, za katere so bili podatki posredovani.
Uporabniki ne smejo spreminjati dobljenih podatkov in jih
posredovati drugim uporabnikom. Po izpolnitvi namena jih
mora uporabnik arhivirati ali uničiti.
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26. člen
Podatki se lahko posredujejo zainteresiranim na način
določen za posredovanje podatkov v tem splošnem aktu.
Agencija je pri posredovanju podatkov poleg podatkov določenih v tem splošnem aktu dolžna varovati poslovno tajnost
in druge poslovno občutljive podatke. Poslovno tajnost in
druge poslovno občutljive podatke kot take označijo operaterji oziroma pravne ali fizične osebe, ki imajo pravico opravljati dejavnost, uporabljati radijsko frekvenco ali številski blok.
27. člen
Posamezni operater, pravna in fizična oseba, ki ji je bila
dodeljena radijska frekvenca oziroma številski blok, imajo
pravico do vpogleda v svoje podatke, ki so v registru.
Če operater, pravna ali fizična oseba, ki ji je bila dodeljena radijska frekvenca oziroma številski blok ugotovi, da so
podatki nepopolni ali netočni, obvesti o tem upravljavca
registra, ki jih mora dopolniti ali popraviti.
6. VAROVANJE PODATKOV
28. člen
Varovanje osebnih in drugih poslovno ali drugače občutljivih podatkov (v nadaljevanju: podatki) se v agenciji izvaja s pravnimi, organizacijskimi in operativno tehničnimi ukrepi in postopki, ki:
– preprečujejo nepooblaščen ali neregistriran dostop
do prostorov, strojev in programske opreme oziroma slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihovo
spremembo ali izgubo;
– preprečujejo nepooblaščeno obdelavo in posredovanje podatkov ter nepooblaščeno uporabo podatkov;
– omogočajo varno hrambo in posredovanje podatkov.
29. člen
Dostop do programske opreme mora biti varovan tako,
da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim oziroma pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve (npr. vzdrževanje programske ali strojne opreme).
Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske
in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na
podlagi odobritve pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko
samo pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki
imajo z agencijo sklenjeno ustrezno pogodbo. Izvajalci morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme ustrezno dokumentirati.
Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni
uporabi v računalniškem informacijskem sistemu in prispejo
v agencijo na medijih za prenos računalniških podatkov ali
preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov.
30. člen
Pristop do podatkov preko aplikativne programske
opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Pooblaščena
oseba določi način dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja
gesel.
Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in
administriranje mreže osebnih računalnikov (nadzorniška gesla), administriranje elektronske pošte in administriranje aplikativnih programov se hranijo v zapečatenih ovojnicah in se
jih varuje kot uradna tajnost. Uporabi se jih lahko le v izrednih okoliščinah oziroma ob nujnih primerih. Vsaka uporaba
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vsebine zapečatenih ovojnic se dokumentira. Po vsaki takšni uporabi se določi nova vsebina gesel.
31. člen
Zaradi varovanja podatkov, ki so v zbirkah podatkov,
katerih upravljavec je agencija, delavci agencije izvajajo naslednje varnostne ukrepe:
– dokumentov s podatki ne smejo puščati na mizah v
prisotnosti oseb, ki niso zaposlene v agenciji;
– po izdelavi dokumentov s podatki uničijo pomožno
gradivo (matrice, izračune, grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise), ki so ga uporabili oziroma je nastalo pri izdelavi dokumentov.
32. člen
Za potrebe ponovne vzpostavitve računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja
redna izdelava kopij vsebine mrežnega strežnika in lokalnih
postaj (če se podatki nahajajo tam).
33. člen
Za neposredno izvajanje načrtovanih postopkov in ukrepov za varovanje podatkov so odgovorni vodje posameznih
organizacijskih enot, ki morajo seznaniti delavce z dolžnostjo varovanja osebnih in zaupnih podatkov, ter ukreniti vse
potrebno, da se prepreči neupravičena raba podatkov.
34. člen
Delavci agencije morajo varovati podatke, za katere so
izvedeli oziroma so se z njimi seznanili pri opravljanju svojega dela.
Dolžnost varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja.
7. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

5421. Spremembe in dopolnitve poslovnika Sveta
za telekomunikacije

Na podlagi V. točke odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije (Uradni
list RS, št. 56/01) je Svet za telekomunikacije na 7. seji dne
25. 10. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika Sveta za telekomunikacije
1. člen
V poslovniku Sveta za telekomunikacije (Uradni list RS,
št. 64/01, v nadaljnjem besedilu: poslovnik) se v 6. členu
za besedo »izredne« dodata besedi »ali dopisne«.
2. člen
Za drugim odstavkom 6. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
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»(3) Dopisno sejo sveta skliče sekretar sveta skladno z
navodili predsednika sveta tako, da z elektronsko pošto
objavi sklic dopisne seje sveta z gradivom za dopisno sejo.
V sklicu se navede kako in do kdaj člani sveta pošljejo svoja
sporočila. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši kot en
dan in ne daljši od treh dni. Gradivo s predlaganimi sklepi je
sprejeto, če proti njegovemu sprejemu v določenem roku ni
glasovalo več kot polovica članov sveta ali če je za sprejem
glasovala več kot polovica članov sveta.
(4) Če je dopisna seja neuspešna, se isto gradivo uvrsti
na prvo naslednjo redno ali izredno sejo sveta. Odločitve,
sprejete na dopisni seji, svet verificira na prvi naslednji seji.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
navadno večino in začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Sveta za telekomunikacije
dr. Marko Jagodič l. r.

5422. Navodilo o načinu sporočanja o sklenjenih
avtorskih pogodbah Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje

Na podlagi 9. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,69/98 in 67/02),
16. člena pravilnika o postopku prijave in objave prostega
delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št.
50/99) in 35. člena statuta Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja generalni
direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

NAVODILO
o načinu sporočanja podatkov o sklenjenih
avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje
1. člen
(vsebina obrazcev)
Delodajalci pošiljajo Zavodu obvestilo o sklenjeni avtorski pogodbi na obrazcu OBV-S, ki je priloga tega navodila v
15 dneh od sklenitve pogodbe. Za posredovanje obvestila
za več delavcev delodajalec priloži k obrazcu seznam, ki
vsebuje vse podatke, navedene v obrazcu.
Obrazec OBV-S je na voljo v poslovalnicah DZS.
2. člen
(način posredovanja obrazcev)
Delodajalci pošljejo obrazec iz 1. člena tega navodila
pristojni Območni službi Zavoda po pošti ali preko spletnih
strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
3. člen
(pristojna Območna služba Zavoda)
Delodajalci pošljejo obrazec OBV-S Območni službi
Zavoda po prebivališču osebe, s katero je sklenjena avtorska pogodba.
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4. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 67/00).
To navodilo začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-1/02
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Generalni direktor
Jože Glazer l. r.
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5423.

Merila in postopke za ocenjevanje študijskih
programov in visokošolskih zavodov

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na podlagi 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01) na
5. seji, 29. 11. 2002 in dopisni seji 13. 12. 2002 sprejel

MERILA
in postopke za ocenjevanje študijskih programov
in visokošolskih zavodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Merila in postopke za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: ta akt)
svet za visoko šolstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: svet) uporablja pri izvajanju svojih, z zakonom o
visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: ZVis) opredeljenih
nalog, zlasti pa pri:
– oblikovanju mnenj o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev in delovanje visokošolskih zavodov (ZVis, 14. člen,
16. člen in 49. člen, točka 6),
– oblikovanju mnenj o uvedbi novih študijskih programov (ZVis, 49. člen, točka 6) in o znanstvenoraziskovalnih
in umetniških programih (ZVis, 32. člen, 42. člen, in
49. člen, točka 3),
– oblikovanju soglasij k študijskim, znanstvenoraziskovalnim in umetniškim programom samostojnih visokošolskih
zavodov (ZVis, 32. člen in 49. člen točka 3),
– oblikovanju mnenj k merilom za izvolitve v naziv (Zvis,
49. člen, točka 8).
Svet najmanj enkrat letno v Uradnem listu RS objavlja
sezname študijskih programov, h katerim je bilo dano pozitivno mnenje oziroma soglasje.
Poleg meril, ki jih določa ta akt, se pri oblikovanju
mnenj in soglasij smiselno upoštevajo tudi merila za prehode med študijskimi programi (ZVis, 49. člen, točka 4), merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela (ZVis, 49. člen, točka 5) ter merila za
ocenjevanje pedagoških študijskih programov, o njihovem
obsegu in strukturi (zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, v nadaljnjem besedilu: ZSZN, člen 8), ki jih svet sprejme
posebej.
2. člen
(pobude za odločanje)
Svet začne postopek za oblikovanje mnenj iz prve alineje prvega odstavka 1. člena tega akta na podlagi pisnih
vlog Vlade RS oziroma ministrstva, pristojnega za visoko
šolstvo, univerz, samostojnih visokošolskih zavodov, ustanoviteljev novih visokošolskih zavodov ter drugih predlagateljev, postopke za oblikovanje mnenj oziroma soglasij in druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 1. člena tega akta
pa na podlagi pisnih vlog senata visokošolskega zavoda (v
nadaljnjem besedilu: predlagatelji).
II. MERILA
3. člen
(merila za ocenjevanje visokošolskih zavodov)
Pri oblikovanju mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev oziroma delovanje visokošolskega zavoda se poleg
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zakonskih določil in nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/02) upoštevajo naslednja merila:
1. Študijska področja
Ustreznost opredelitve študijskih področij po Iscedovi
klasifikaciji in znanstvenoraziskovalnih oziroma umetniških
disciplin po Frascatijevi klasifikaciji (celovitost, integriranost,
interdisciplinarnost, raziskovalna oziroma strokovna utemeljenost, opredelitev notranje organiziranosti, povezanost z
okoljem, mednarodna primerljivost ipd.), za katere se visokošolski zavod ustanavlja, ter ustreznost osnutkov predvidenih študijskih programov, tudi ob upoštevanju 5., 6. in 7. člena tega akta. Če gre za ustanavljanje univerze, se ustreznost
ugotavlja z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje tako dodiplomskega kot podiplomskega študija na najmanj treh zaokroženih znanstvenih oziroma umetniških področjih ali disciplinah na njenih članicah, pogojev za izvajanje dejavnosti na
drugih zavodih – članicah univerze ter pogojev za izvajanje
podpornih in razvojnih dejavnosti.
2. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci – ustreznost in struktura
Ustreznost visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev – nosilcev študijskih, znanstvenoraziskovalnih oziroma umetniških programov (v nadaljnjem besedilu: nosilci) visokošolskega zavoda se dokazuje:
– z veljavno izvolitvijo v naziv. Nazivi nosilcev morajo
ustrezati določilom zakona (ZVis, VI. poglavje, 52. do 64.
člena) in statuta visokošolskega zavoda ter morajo biti pridobljeni po merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev univerze
oziroma samostojnega visokošolskega zavoda, h katerim je
svet na podlagi 8. točke prvega odstavka 49. člena ZVis
predhodno dal pozitivno mnenje. Za predvidene nosilce, ki
izvolitve še nimajo, ker predlagatelj še nima pravice voditi
izvolitvenih postopkov, svet oceni njihovo ustreznost na podlagi predloženih biografij in bibliografij, pripravljenih po pravilih iz osnutka meril za izvolitev v naziv, ob upoštevanju
4. člena tega akta;
– z izjavo, v kateri predvideni nosilec zapiše, katero
vrsto delovnega razmerja bo sklenil na visokošolskem zavodu; pri nosilcih, ki so že zaposleni v visokem šolstvu oziroma
raziskovalni dejavnosti, mora predlagatelj skladno z veljavnimi predpisi upoštevati najvišjo dopustno neposredno in dodatno tedensko pedagoško obveznost ter raziskovalno in
strokovno oziroma umetniško delo. (Zvis, VI. poglavje,
63. člen, zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št.
42/02, v nadaljnjem besedilu: ZDR, 146. člen);
– s soglasjem delodajalcev, pri katerih je zaposlen, če
se namerava v novem zavodu dopolnilno zaposliti (ZDR,
146. člen);
– ugotovitvijo o sposobnosti za oblikovanje senata. Senat članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda mora imeti najmanj 9 članov, senat univerze pa
najmanj 21 članov; člani morajo biti izbrani izmed predlaganih ustreznih nosilcev tako, da so enakopravno zastopane
vse znanstvene in umetniške discipline oziroma strokovna
področja.
3. Prostori in oprema
Prostorske razmere se ocenjujejo po merilih, ki jih
uporablja strokovna služba ministrstva, pristojna za investicije v visokem šolstvu
Primernost študijskih knjižnic se ocenjuje po merilih,
določenih v skladu z zakonom o knjižničarstvu.
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Ocenjuje se tudi primernost laboratorijev, učne tehnologije in druge opreme, potrebne za izvajanje študijskih programov ter znanstvenoraziskovalne oziroma umetniške in
strokovne dejavnosti.
4. Spremljanje in ocenjevanje dela
Predvideni samoevalvacijski postopki visokošolskega
zavoda morajo zagotavljati sprotno spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti dela. V teh postopkih morajo
sodelovati tudi študentje.
5. Potrebe in zaposlitvene možnosti
Strateška vloga predlaganega visokošolskega zavoda v
gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ter pri ohranjanju nacionalne identitete; analitično utemeljeno potencialno zadostno zanimanje kandidatov za študij, zaposlitvene
potrebe oziroma zakonska ureditev poklicev, za katere se
zahteva predvidena visokošolska izobrazba.
6. Finančna sredstva
Ocena finančnih sredstev, potrebnih za ustanovitev (zagonska sredstva) in delovanje visokošolskega zavoda in
predvideni viri, se pripravi skladno z metodologijo, ki jo
predpiše ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Če je med
predvidenimi viri državni proračun, mora predlagatelj priložiti
mnenje ministrstva, pristojnega za financiranje visokega šolstva.
Svet ugotovitve o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev
in delovanje visokošolskega zavoda sklene z oceno: priporoča oziroma ne priporoča.
4. člen
(merila za oblikovanje mnenj k merilom
za izvolitev v naziv)
Pri oblikovanju mnenja k merilom za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda (Zvis, 49. člen, točka 8) se upošteva vključenost zlasti naslednjih meril:
1. število in kakovost domačih in tujih objav (samostojna dela, razprave, članki, referati ipd.);
2. število in kakovost domačih in tujih dokončanih temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov;
3. število in kakovost domačih in tujih razstav, predstav, koncertov in drugih oblik umetniškega nastopanja;
4. število in kakovost patentov, inovacij in drugih izvedenih strokovnih del;
5. preverjene pedagoške sposobnosti kandidata (npr.
usposabljanje iz visokošolske didaktike, nastopno predavanje, izkušnje ipd.);
6. število in kakovost izdanih učbenikov in drugih študijskih pripomočkov;
7. število mentorstev diplomantom, specialistom, magistrantom in doktorantom;
8. število mentorstev nagrajenim diplomantom, specialistom, magistrantom in doktorantom;
9. vabljena predavanja doma in v tujini oziroma gostovanja na tujih visokošolskih zavodih;
10. mednarodna citiranost nosilca programa (npr. SCI,
SSCI, A&HCI, JCR ipd.);
11. znanstvene, umetniške in strokovne nagrade ter
priznanja.
V merilih za izvolitev v naziv visokošolski zavod posebej opredeli, katera od zgoraj naštetih meril se upoštevajo
pri izvolitvah v posamezne nazive oziroma pri izvolitvah na
posamezna področja, pa tudi način, kako se kvantificirajo.
Ta merila so podlaga za ekspertno oceno znanstvenega,
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umetniškega oziroma strokovnega opusa kandidata za izvolitev v naziv ter za oceno njegove pedagoške usposobljenosti.
Svet ustreznost meril sklene z oceno: priporoča oziroma ne priporoča.
5. člen
(merila za ocenjevanje utemeljenosti študijskih programov
z vidika njihove mednarodne primerljivosti
in trajanja študija)
Pri ocenjevanju utemeljenosti študijskega programa z
vidika njegove mednarodne primerljivosti in trajanja študija
(Zvis, 49. člen, točka 2) se upoštevajo naslednja merila:
1. primerljivost koncepta ter formalne in vsebinske
strukturiranosti domačega študijskega programa s tujimi;
2. primerljivost možnosti dostopa in pogojev za vpis v
študijski program;
3. primerljivost trajanja študija, zaključka študija in pridobljenih naslovov;
4. primerljivost načinov in oblik študija (sistem in organizacija študijskega procesa, kreditni sistem, uporaba sodobnih informacijskih tehnologij, samostojni študij, tutorstvo,
organizacija praktičnega usposabljanja ipd.);
5. možnosti za vključevanje študijskega programa v
mednarodno sodelovanje (mobilnost) oziroma vključevanje
v skupni evropski visokošolski prostor;
6. utemeljenost razlik med predlaganim in tujimi programi glede na specifične potrebe in pogoje domačega
gospodarstva in javnih služb;
7. usklajenost s predpisi EU pri reguliranih poklicih.
Ocena mora temeljiti na primerjavi predlaganega študijskega programa s tremi priznanimi tujimi programi iz več
različnih držav. Tuji programi morajo biti v državi, kjer se
izvajajo, ustrezno akreditirani oziroma priznani. Svet lahko
zahteva dopolnitev primerjave z dodatnimi tujimi programi.
Svet oceni mednarodno primerljivost programa z eno
izmed naslednjih ocen: priporoča, ne priporoča.
6. člen
(merila za ocenjevanje študijskih programov)
Pri oblikovanju mnenja (Zvis, člen 49, točka 6) o uvedbi novega študijskega programa visokošolskega zavoda –
članice univerze ter pri oblikovanju soglasja k študijskemu
programu samostojnega visokošolskega zavoda (Zvis, 32.
člen) se upoštevajo naslednja merila:
1. ustreznost raziskovalnih oziroma strokovnih podlag
študijskega programa (temeljno oziroma razvojno in aplikativno raziskovanje) ter kadrovskih in materialnih pogojev za
njegovo izvedbo;
2. ustreznost formalne ter vsebinske strukturiranosti
programa (zlasti strokovna konsistentnost, sodobnost vsebin programa ter skladnost vsebin in ciljev programa);
3. ustreznost načinov in oblik študija ter študijskih virov;
4. ustreznost načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ter pogojev za napredovanje in dokončanje študija;
5. ustreznost strokovnega oziroma znanstvenega naslova in ali je pripravljena priloga k diplomi;
6. ustreznost evalvacijskih postopkov programa;
7. ustreznost programa za pridobitev znanja, ki ga potrebuje gospodarstvo oziroma delodajalci, ter možnosti za
zaposlitev diplomantov;
8. ocena finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in
izvajanje študijskega programa, in predvideni viri,
9. usklajenost s predpisi EU pri reguliranih poklicih.
Svet ustreznost študijskega programa visokošolskega
zavoda sklene z oceno: priporoča oziroma ne priporoča.
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7. člen
(sestavine študijskih programov)
Ob upoštevanju zakona (ZVis, 32. do 39., 41., 42.,
66. člena) in statuta visokošolskega zavoda, pri reguliranih
poklicih pa tudi predpisov EU, študijski program vsebuje:
1. splošne podatke o programu, kot npr.:
– navedba naslova in vrste programa (dodiplomski, podiplomski; program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe; program
za izpopolnjevanje ipd.) ter smeri, če jih program ima,
– opredelitev temeljnih ciljev programa,
– opredelitev trajanja programa,
– opredelitev povezanosti z drugimi programi,
– način vključevanja programa v kreditni sistem študija,
– način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje oziroma v skupni evropski visokošolski prostor,
– način samoevalviranja programa,
– raziskovalne oziroma strokovne podlage za izvedbo
programa (reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa),
– kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci,
– materialni pogoji za izvedbo programa,
– viri financiranja,
– predviden obseg vpisa v program,
– možnosti zaposlitve diplomantov,
– navedba sestavljalcev programa;
2. podatke o predmetniku, kot npr.:
– število in navedba predmetov (modulov ipd.),
– letno in celotno število ur programa, kreditno ovrednotenje vseh elementov programa, vrsta predmetov glede
na njihovo vključenost v strukturo programa: skupni predmeti za celoten program, skupni predmeti za smer, skupine
izbirnih predmetov, izbirni predmeti,
– razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik
študija (npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne,
poklicno specifične sestavine ipd.),
– delež prakse v programu, način njene izvedbe ter
njeno kreditno ovrednotenje (obvezna navedba pri programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe),
– vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa;
3. okvirne učne načrte predmetov (modulov ipd.), kot
npr:
– ime predmeta, urni obseg ter kreditno ovrednotenje,
kot sta določena v predmetniku,
– vključenost predmeta v program, smer, letnik,
– cilji in vsebina predmeta,
– temeljni študijski viri,
– materialni pogoji za izvedbo predmeta ipd.;
4. podatke o pogojih za vpis v skladu z zakonom (ZVis,
38. in 41. člen);
5. podatke v zvezi s pogoji za napredovanje po programu (obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik; pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje
statusa študenta; svetovanje in usmerjanje med študijem
idr.) oziroma za prehode med programi v skladu z zakonom
(ZVis, 39. in 66. člen) in merilih o prehodih, ki jih sprejme
svet;
6. podatke o načinih in oblikah izvajanja študija (izredni
študij; študij na daljavo; vzporedni, interdisciplinarni, individualni študij idr.) v skladu z zakonom (ZVis, 33., 37., 66.
člen);
7. podatke o pogojih za dokončanje študija v skladu z
zakonom (ZVis, 32. in 35. člen);
8. navedbo strokovnega oziroma znanstvenega naslova.
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III. VLOGE IN POSTOPKI

8. člen
(vloga za pridobitev mnenja o ustanovitvi visokošolskega
zavoda)
Vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za
ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil
3. člena tega akta vsebuje:
– podatke o predlagatelju in kratko utemeljitev vloge;
– mnenje senata univerze, če gre za ustanavljanje visokošolskega zavoda – članice univerze;
– opredelitev študijskih področij in znanstvenoraziskovalnih oziroma umetniških disciplin, za katere se visokošolski zavod ustanavlja, ter osnutek predvidenih študijskih, znanstvenoraziskovalnih oziroma umetniških programov, načrt
vključevanja visokošolskega zavoda v mednarodno sodelovanje in skupni evropski visokošolski prostor (1. točka 3.
člena tega akta);
– podatke in dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in visokošolskih sodelavcih, potrebnih za
izvedbo programa, in o sposobnosti za oblikovanje senata
ter podatke o predvidenem načinu, postopkih in merilih za
izvolitve v naziv (2. točka 3. člena in 4. člen tega akta);
– podatke in dokazila (uporabno dovoljenje, ustrezne
pogodbe) o tem, kje in kako bodo zagotovljeni ustrezni
prostori (tudi laboratoriji, knjižnice ipd.) in oprema za izvedbo predvidenih programov visokošolskega zavoda (3. točka
3. člena tega akta);
– opis predvidenih samoevalvacijskih postopkov visokošolskega zavoda – spremljanje ter ocenjevanje kvalitete
in učinkovitosti dela (4. točka 3. člena tega akta);
– podatke o potrebah v gospodarstvu oziroma drugih
dejavnostih in zaposlitvenih možnostih (5. točka 3. člena
tega akta);
– oceno finančnih sredstev, potrebnih za ustanovitev
in delovanje visokošolskega zavoda, in predvidene vire
(6. točka 3. člena tega akta).
9. člen
(vloga za pridobitev mnenja o programih članic univerze
oziroma soglasja k programom samostojnih
visokošolskih zavodov)
Vloga za pridobitev mnenja oziroma soglasja k programu ob upoštevanju 5., 6. in 7. člena tega akta vsebuje:
– podatke o predlagatelju in kratko utemeljitev vloge;
– soglasje senata univerze k študijskem programu, če
je program sprejela članica univerze;
– študijski program s sestavinami iz 7. člena tega akta;
– podatke za oceno študijskega programa z vidika njegove mednarodne primerljivosti in trajanja študija po merilih
iz 5. člena tega akta in tri tuje priznane oziroma akreditirane
študijske programe iz različnih držav, če gre za regulirane
poklice, pa tudi ustrezno direktivo EU;
– podatke o izpolnjenih kadrovskih (reference nosilcev, izvolitve v naziv) in materialnih pogojih (prostori, laboratoriji in knjižnice, oprema ipd.) za izvajanje programa;
– dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo prakse;
– podatki o možnostih zaposlovanja diplomantov; mnenje panožne gospodarske zbornice ali resornega ministrstva, lahko pa tudi drugih relevantnih združenj delodajalcev o
predlaganem študijskem programu, ki je pri študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe obvezno,
pri drugih programih pa priporočljivo;
– podatke o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški obveznosti ter raziskovalnem in
strokovnem oziroma umetniškem delu nosilcev;
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– oceno finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in
izvajanje študijskega programa, in predvidene vire,
– druge podatke o izpolnjevanju meril iz 6. člena tega
akta.
Določila tega člena se smiselno upoštevajo pri obravnavanju vlog za oblikovanje soglasja k znanstvenoraziskovalnim in umetniškim programom visokošolskih zavodov (ZVis,
člen 49, tretja točka prvega odstavka).
10. člen
(postopek za oblikovanje mnenja o ustanovitvi
visokošolskega zavoda oziroma o novem študijskem
programu ter soglasja k programom samostojnih
visokošolskih zavodov)
Tajnik sveta (v nadaljnjem besedilu: tajnik) zbira vloge,
skupaj s strokovnimi službami ministrstva, pristojnega za
visoko šolstvo, preverja njihovo formalno popolnost ter z
njimi sproti seznanja predsednika sveta in predsednike področnih komisij. Če s tem aktom ni določeno drugače,
predsednik sveta – oziroma po njegovem pooblastilu tajnik
– predlagatelja obvesti o ugotovljenih pomanjkljivostih in
zahteva dopolnitev vloge.
Če predlagatelj ne dopolni vloge v roku, določenem za
dopolnitev, se šteje, da vloga ni bila vložena. Svet vlogo
zavrže s sklepom.
Predsednik sveta po prejemu formalno popolne vloge z
njo pisno seznani predsednike področnih komisij sveta, da
začnejo njihovo obravnavo. Kolegij predsednika sveta lahko
določi, da pri obravnavi vloge na pristojni komisiji enakopravno sodelujejo tudi predsednik ali člani drugih komisij, še
zlasti, kadar se obravnavajo interdisciplinarna vprašanja, lahko pa odloči tudi, da vlogo obravnavajo še druge zainteresirane komisije.
Komisija ali član sveta lahko predlaga svetu imenovanje neodvisne 3 do 5-članske ekspertne skupine. Svet imenuje eksperte s sklepom, v katerem opredeli njihove naloge
in roke, do katerih jih morajo opraviti.
Komisija lahko po lastnem preudarku ali na pobudo
članov ekspertne skupine svetu predlaga, da od predlagatelja zahteva vsebinsko dopolnitev vloge; ta mora biti natančno
opredeljena. Dopolnjeno vlogo komisija obravnava ponovno, vendar ne več kot enkrat.
Komisija na svoji seji obravnava vse zbrano gradivo ter
ob upoštevanju tega akta in drugih meril oziroma sklepov, ki
jih je sprejel svet, vlogo oceni, oceno z utemeljitvijo pa
skupaj s predlogom sklepa na predpisanem obrazcu posreduje svetu v dokončno odločitev.
Svet v dveh mesecih po prejemu formalno in vsebinsko
popolne vloge oblikuje in sprejme dokončno mnenje oz.
soglasje k vlogi. V njem navede eno izmed naslednjih ocen:
priporoča, ne priporoča. Negativno mnenje oziroma soglasje opisno utemelji.
Svet z mnenji in soglasji k študijskim programom prek
ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, seznani Vlado RS
pred izdajo soglasja k vsakoletnemu razpisu za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov.
11. člen
(obrazci za vloge)
Vloge iz 8. in 9. člena predlagatelji pripravijo tako, da
izpolnijo standardizirane obrazce ter jim dodajo dokumentacijo in druge priloge. Predlagatelji jih dobijo pri tajniku sveta
ter na spletnih straneh sveta.
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12. člen
(manjše spremembe študijskih programov ter spremembe,
ki se ne ocenjujejo)
Kadar predlagatelj v vlogi za pridobitev mnenja oziroma
soglasja iz 9. člena tega akta navaja in dokumentira le
spremembo posamezne sestavine veljavnega študijskega
programa, se mnenje oziroma soglasje lahko nanaša samo
na sestavino, ki se spreminja.
Če gre za manjše spremembe študijskih programov,
kot so spremembe imen predmetov ter uvedba novih ali
opustitev starih izbirnih predmetov, in kolegij predsednika
sveta nanje nima pripomb, jih svet na seji lahko sprejme
brez poprejšnje obravnave v komisijah.
Za spremembe tistih sestavin v veljavnih študijskih programih, ki niso navedene kot obvezne po zakonu o visokem
šolstvu oziroma statutih univerz in visokošolskih zavodov, ni
potreben postopek ocenjevanja na svetu; njihov sprejem se
konča skladno s statutom univerze oziroma visokošolskega
zavoda. Te spremembe so:
– vsebina učnih načrtov,
– seznam študijske literature,
– spremembe habilitiranih nosilcev predmetov.
13. člen
(drugi postopki)
Določila 10. člena tega akta se smiselno uporabljajo
tudi v drugih postopkih, ki jih vodi svet.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Postopki, ki so se na svetu začeli pred uveljavitvijo tega
akta, se končajo ob upoštevanju določil iz meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih
zavodov (Uradni list RS, št. 29/94).
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati določbe
meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in
visokošolskih zavodov, ki jih je sprejel Svet za visoko šolstvo
RS 20. maja 1994 (Uradni list RS, št. 29/94), razen za
postopke iz prejšnjega člena tega akta.
16. člen
(veljavnost)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 604-03-247/2002
Ljubljana, dne 13. decembra 2002.

Prof. dr. Andreja Kocijančič l. r.
Predsednica
Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije
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OBČINE

5425. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega

BRASLOVČE

sveta občine Braslovče

5424. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Braslovče

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Braslovče
I
Občinska volilna komisija je na seji dne 2. 12. 2002 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah dne 1. 12. 2002 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine
Braslovče:
a) v volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
4030 volivcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče,
c) skupaj je glasovalo po volilnem imeniku 2963 volivcev ali 73,52% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II
Za volitve župana je bilo oddanih 2963 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenu kandidata, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 79 neveljavnih glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Dušan Goričar 1283 glasov ali 44,49%,
2. Marko Balant 1601 glasov ali 55,51%.
III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95, 51/02) ugotovila, da je za župana
Občine Braslovče izvoljen Marko Balant, roj. 16. 7. 1957,
stanujoč Preserje 16, p. Braslovče, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 00607-01/02
Braslovče, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Braslovče
Janez Prislan l. r.

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine
Braslovče
Občinska volilna komisija se je sestala dne 11. 11.
2002 ob 17. uri v prostorih Občine Braslovče. Na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta je ugotovila:
I
Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico glasovati skupaj 4034 volivcev, od tega:
a) 4034 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 3131volivcev, ali 77,62%. Od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 3127 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 4 volivci so glasovali po pošti,
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 3131
glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo
moč ugotoviti volje volivcev, ali sta bili obkroženi dve ali več
list, je bilo neveljavnih 206 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2925.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov in s tem mandatov:
Lista

Glasovi Mandati

Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Liberalna demokracija Slovenije – LDS
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in povezovanje
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka – N.Si
Slovenska ljudska stranka – SLS
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD

617
309

3
1

652
252
320
601
174

4
1
2
3
1

III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah so
pripadali listam kandidatov skupaj 4 mandati.
V volilni enoti 1: 2 mandata
Ime liste: Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: Ivan Fale, roj. 30. 10. 1940, Parižlje 30/a
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Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: Bogdan Trop, roj. 22. 6. 1967, Letuš 56/c
V volilni enoti 2: 1 mandat
Ime liste: Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: Rudi Sedovšek, roj. 14. 4. 1944, Rakovlje
34
V volilni enoti 3: 1 mandat
Ime liste: Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: Vinko Drča, roj. 14. 12. 1960, Grajska vas
18
Preostalih 11 mandatov se razdeli na ravni občine, na
podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah med istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
– Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS,
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
– Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in njihovo povezovanje,
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
DeSUS,
– Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si,
– Slovenska ljudska stranka, SLS,
– Združena lista socialnih demokratov, ZLSD.
IV
Na podlagi 15 količnikov pripada listam še naslednje
število mandatov:
Lista

Število mandatov

Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Liberalna demokracija Slovenije – LDS
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in povezovanje
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka – N.Si
Slovenska ljudska stranka – SLS
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD

1
1
3
1
2
2
1

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer
imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.

Volilna enota 1:
Ime liste: Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: Jože Završnik, roj. 9. 9. 1947, Parižlje 39b
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
Izvoljen je: Tone Repnik, roj. 19. 7. 1939, Parižlje 41
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljena je: Marija Elizabeta Marovt, roj. 31. 7. 1946,
Parižlje 145
Volilna enota 2:
Ime liste: Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: Franc Pustoslemšek, roj. 5. 11. 1957,
Braslovče 78
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
Izvoljena je: Mateja Perger, roj. 14. 7. 1967, Preserje
15
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: Viktor Kokovnik, roj. 17. 1. 1956, Dobrovlje 16
Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
Izvoljen je: Marijan Kumek, roj. 20. 10. 1940, Podvrh
35
Volilna enota 3:
Ime liste: Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: Miran Kranjec, roj. 27. 4. 1949, Orla vas
34b
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Izvoljen je: Janez Štusej, roj. 21. 9. 1962, Šentrupert
15
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: Franc Rančigaj, roj. 22. 7. 1958, Gomilsko
10a
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
Izvoljen je: Jožef Rožič, roj. 16. 4. 1949, Trnava 26a
VII
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002, so:
Priimek in ime

V
V zakonitem roku do 16. 10. 2002 so vložili liste
kandidatov naslednji predlagatelji list, ki so bile vložene v
najmanj dveh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na
podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
– Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS,
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
– Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in njihovo povezovanje,
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
DeSUS,
– Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si,
– Slovenska ljudska stranka, SLS,
– Združena lista socialnih demokratov, ZLSD.
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej
dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah,
kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti, skladno s 17. členom
zakona o lokalnih volitvah.
VI
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah
se dodelijo mandati naslednjim listam kandidatov:

Rojstni podatki

1. Drča Vinko
14. 12. 1960
2. Fale Ivan
30. 10. 1940
3. Kokovnik Viktor
17. 1. 1956
4. Kranjec Miran
27. 4. 1949
5. Kumek Marijan
20. 10. 1940
6. Marovt Marija Elizabeta 31. 7. 1946
7. Perger Mateja
14. 7. 1967
8. Pustoslemšek Franc
5. 11. 1957
9. Rančigaj Franc
22. 7. 1958
10. Repnik Tone
19. 7. 1939
11. Rožič Jožef
16. 4. 1949
12. Sedovšek Rudi
14. 4. 1944
13. Štusej Janez
21. 9. 1962
14. Trop Bogdan
22. 6. 1967
15. Završnik Jože
9. 9. 1947

Bivališče

Grajska vas 18
Parižlje 30/A
Dobrovlje 16
Orla vas 34 B
Podvrh 35
Parižlje 145
Preserje 15
Braslovče 78
Gomilsko 10A
Parižlje 41
Trnava 26 A
Rakovlje 34
Šentrupert 15
Letuš 56 C
Parižlje 39B

Št. 006-07/003/02
Braslovče, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Braslovče
Janez Prislan l. r.

Uradni list Republike Slovenije

BREŽICE
5426.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v
Brežicah

Na podlagi 27., 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 30. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 2. 12. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
ob Cesti svobode – jug v Brežicah
I. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV
UREDITVENEGA NAČRTA OB CESTI SVOBODE –
JUG V BREŽICAH
1. člen
Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN) ob Cesti svobode – jug v Brežicah je sprememba programa in ureditev
prostora na območju prostorske enote Marof – Kare II. (ki
se nahaja med zadnjim nizom individualnih stanovanjskih hiš
na Marofu in prvim nizom individualnih stanovanjskih hiš ob
Borštnikovi ulici ter med Cesto svobode in Trdinovo ulico),
predvidoma na naslednjih parcelah: 1/338, 1/2, 1/6,
1/342, 1/341, 1/7, 1/90, 1/351, 2/2, 1/5, 1/8, 1/139
in 1/89 (vse k.o. Trnje).
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nega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list
SRS, št. 41/87 in naslednji).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN ob Cesti svobode – jug v Brežicah je potrebno upoštevati tudi obstoječo
dokumentacijo:
– ureditveni načrt ob Cesti svobode – jug v Brežicah, ki
ga je izdelal Savaprojekt Krško, št. UN 134/92, avgust
1996 (Uradni list RS, št. 70/96).
4. člen
Obseg priprave sprememb in dopolnitev UN:
– izdelava gradiva za pridobivanje strokovnih mnenj,
pogojev in usmeritev pristojnih soglasodajalcev;
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, pogojev,
usmeritev;
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev UN;
– javna razgrnitev;
– javna obravnava;
– zavzemanje stališč do pripomb;
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve;
– pridobivanje soglasij;
– izdelava predloga dokumenta sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu;
– izdelava končnega dokumenta.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV UN
5. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.

II. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
2. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev UN ob
Cesti svobode – jug v Brežicah;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja sprememb
in dopolnitev UN ob Cesti svobode – jug v Brežicah ter roki
za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev UN
ob Cesti svobode – jug v Brežicah;
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev UN ob Cesti svobode – jug v Brežicah;
5. sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev UN ob
Cesti svobode – jug v Brežicah.
III. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN
3. člen
Spremembe in dopolnitve UN se v vsebinskem smislu
pripravi tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, Uradni list
RS, št. 71/93; v nadaljevanju: ZUreP), zakon o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90, 85/00; v nadaljevanju: ZPUP), zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84 in naslednji; v nadaljevanju: ZUN), navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in podzakonski
predpisi na predmetnem področju ter na osnovi dolgoroč-

V. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN
6. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto;
– KOP Brežice;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto;
– Elektro Celje, PE Krško;
– KS Zakot–Bukošek–Trnje;
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje, ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v
postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev UN
morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati
za območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev UN,
strokovna mnenja, pogoje in usmeritve, ki jih izdelovalec
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uporabi pri pripravi osnutka. Na osnutek sprememb in dopolnitev UN pa s soglasjem potrdijo da so upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 352-1076/02
Brežice, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

VI. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN
7. člen
1. Objava programa priprave v Uradnem listu RS.
2. Izdelava gradiva za pridobivanje predhodnih mnenj,
pogojev in usmeritev – 30 dni po objavi programa priprave.
3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 6. člena – 30 dni po izdelavi gradiva oziroma
odvisno od pogojedajalcev.
4. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev UN – 5 dni
po sprejetju pridobljenih pogojev.
5. Javna razgrnitev, se izvede na sedežu Občine Brežice in v KS Brežice – 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev UN.
7. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in
priprava osnutka sprememb in dopolnitev UN za sprejem na
občinskem svetu – 5 dni po končani javni razgrnitvi.
8. Obrazložitev osnutka sprememb in dopolnitev UN
na občinskem svetu – 5 dni po pripravi stališč do pripomb
oziroma ob sklicu občinskega sveta.
9. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev UN
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 6. člena tega programa priprave – 5 dni po obravnavi na občinskem svetu.
10. Pridobivanje soglasij subjektov iz 6. člena tega
programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka oziroma odvisno od soglasodajalcev.
11. Po uskladitvi soglasij in mnenj se izdela predlog
sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu – 5 dni po pridobitvi vseh soglasij.
12. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in
dopolnitev UN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu
(odlok, obrazložitve, grafični del).
13. Občinski svet sprejme odlok sprememb in dopolnitev UN na seji občinskega sveta.
14. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5
dni po sprejetju odloka na seji občinskega sveta.
15. Objava v Uradnem listu RS.

5427.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Šentlenart

Na podlagi 27., 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 30. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 2. 12. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Šentlenart
I. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA ŠENTLENART
1. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN) Šentlenart je
sprememba poslovnega območja v stanovanjsko območje.
II. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
2. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja sprememb
in dopolnitev ZN Šentlenart ter roki za njihovo vključevanje
in sodelovanje;
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN
Šentlenart;
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev ZN Šentlenart;
5. sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev ZN
Šentlenart.
III. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

VII. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SPREMEMB
IN DOPOLNITEV UN
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah ter za organizacijske
in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

3. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravi tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, Uradni list
RS, št. 71/93, v nadaljevanju: ZUreP), zakon o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90, 85/00, v nadaljevanju: ZPUP), zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84 in naslednji, v nadaljevanju: ZUN), navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in podzakonski
predpisi na predmetnem področju ter na osnovi dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list
SRS, št. 41/87 in naslednji).

Uradni list Republike Slovenije
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart je
potrebno upoštevati tudi obstoječo dokumentacijo:
– zazidalni načrt stanovanjske soseske Šentlenart v
Brežicah (Skupščinski Dolenjski list, št. 23/69);
– spremembe zazidalnega načrta za Šentlenart, ki jih
je izdelal PB Region Brežice, št. 1020-U/81, januar 1981
(Uradni list SRS, št. 24/81);
– spremembe zazidalnega načrta Šentlenart I. – sprememba II., ki jih je izdelal PB Region Brežice, št. 1308U/84, (Uradni list SRS, št. 27/84).
4. člen
Obseg priprave sprememb in dopolnitev ZN:
– izdelava gradiva za pridobivanje strokovnih mnenj,
pogojev in usmeritev pristojnih soglasodajalcev
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, pogojev,
usmeritev
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN
– javna razgrnitev
– javna obravnava
– zavzemanje stališč do pripomb
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve
– pridobivanje soglasij
– izdelava predloga dokumenta sprememb in dopolnitev ZN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu
– izdelava končnega dokumenta.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN
5. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek za prostorsko načrtovanje in
razvoj in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
V. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
6. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Novo mesto
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
– Komunalno obrtno podjetje Brežice
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto
– Elektro Celje, PE Krško
– KS Šentlenart
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje, ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v
postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati
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za območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN,
strokovna mnenja, pogoje in usmeritve, ki jih izdelovalec
uporabi pri pripravi osnutka. Na osnutek sprememb in dopolnitev ZN pa s soglasjem potrdijo, da so upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.
VI. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
7. člen
1. Objava programa priprave v Uradnem listu RS
2. Izdelava gradiva za pridobivanje predhodnih mnenj,
pogojev in usmeritev – 30 dni po objavi programa priprave.
3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 6. člena – 30 dni po izdelavi gradiva oziroma
odvisno od pogojedajalcev.
4. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 5 dni
po sprejetju pridobljenih pogojev.
5. Javna razgrnitev, se izvede na sedežu Občine Brežice in v KS Šentlenart – 30 dni od objave v Uradnem listu
RS.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.
7. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in
priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN za sprejem na
Občinskem svetu – 5 dni po končani javni razgrnitvi.
8. Obrazložitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN na
občinskem svetu – 5 dni po pripravi stališč do pripomb
oziroma ob sklicu občinskega sveta.
9. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 6. člena tega programa priprave – 5 dni po obravnavi na občinskem svetu.
10. Pridobivanje soglasij subjektov iz 6. člena tega
programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka oziroma odvisno od soglasodajalcev.
11. Po uskladitvi soglasij in mnenj se izdela predlog
sprememb in dopolnitev ZN za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu – 5 dni po pridobitvi vseh soglasij.
12. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in
dopolnitev ZN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu
(odlok, obrazložitve, grafični del).
13. Občinski svet sprejme odlok sprememb in dopolnitev ZN na seji občinskega sveta.
14. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5 dni
po sprejetju odloka na seji občinskega sveta.
15. Objava v Uradnem listu RS.
VII. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart ter za organizacijske in druge stroške potrebna
sredstva zagotovi investitor.
VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
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Brežice, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA
5428. Pravilnik o delovanju režijskega obrata
Na podlagi 11. člena odloka o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 108/01) izdaja župan Občine
Cankova

PRAVILNIK
o delovanju režijskega obrata
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se natančno določa posamezna dejavnost režijskega obrata pri izvajanju del na območju Občine Cankova.
II. ZIMSKA SLUŽBA
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah:
– na lokalnih cestah,
– javnih poteh in površinah za pešce,
– pločnikih,
– intervencijskih poteh,
– avtobusnih postajališčih in
– na parkirnih in drugih podobnih površinah.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki
in javni parkirni prostori.
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
– posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za
preprečevanje poledice,
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih
prometnih površin,
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih
površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari,
– odvoz snega z avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije
in požarno varnost,
– čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje uprave Občine Cankova o stanju na cestah,
– druge naloge, katere omogočajo v zimskem času
promet na cestah.
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4. člen
Pri odstranjevanju snega mora režijski obrat upoštevati
naslednje prioritete:
1. prioriteta: delavske in šolske avtobusna proge,
2. prioriteta: pomembne občinske ceste,
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
5. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je pešcev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere, širok najmanj 2,5 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na
pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. Sneg
mora biti odstranjen najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu.
6. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu,
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očistijo v dolžini 20 m,
Na avtobusnih postajališčih v območju križišč se sneg
odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se sneg ne sme
odložiti na pločnikih.
7. člen
Lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih
hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje(v nadaljevanju: zavezanci), so dolžni okrog
svoje zgradbe, ne glede na to ali je javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe ali žlebov ledene sveče,
2. sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in
odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto,
4. odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov, parkirnih
prostorov in drugih poteh k objektom, najkasneje do 7. ure
zjutraj, podnevi pa so dolžni odstranjevati sproti,
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za
intervencije in požarno varnost.
Zavezanci so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi,
če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so
med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov(zelenice, parkirišča, prehodi ipd.). Za obveznosti iz tega člena
ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali
najemniki zemljišč.
8. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici
posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim
materialom.
Prepovedano je posipavanje s pepelom, žagovino, smetmi ali drugim posipnim materialom.
9. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne površine. Sneg se mora odlagati nas robu
vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali
na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z
vozili.
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V času odstranjevanja snega s površin, so lastniki vozil
dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
10. člen
Naloge izvajalca zimske službe-režijski obrat:
– načrt zimske službe izdela vodja režijskega obrata in
ga predloži v potrditev županu občine,
– redno vzdržuje naprave in opremo za zimsko službo,
– skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega
materiala in soli,
– izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske
službe in načrt prilagaja s sprotnim meteorološkimi napovedmi,
– posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko
se na vozišču zazna pojav poledice,
– prične praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko
ga zapade 10 cm na cestiščih in 5 cm na pločnikih. Višini
snega ugotavlja sam vodja režijskega obrata, po potrebi pa
ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave, možno
je začeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v tej alinei,
– vodja režijskega obrata organizira ob neugodnih vremenskih napovedih 24-urno stalno dežurno službo,
– vodja izdela poročilo in analizi zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ
11. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne vrste grobov in
opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
1. čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
2. odvoz odpadkov na odlagališče,
3. košnja zelenic,
4. urejanje in obrezovanje žive meje,
5. vzdrževanje poti,
6. manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
7. vodenje katastra pokopališč in
8. določanje posameznih zvrst grobov.
IV. VZDRŽEVANJE JAVNIH (OBČINSKIH) CEST
12. člen
Dela rednega vzdrževanja občinskih cest so:
1. redno vzdrževanje prometnih površin,
2. redno vzdrževanje bankin,
3. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
4. redno vzdrževanje brežin,
5. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
6. čiščenje cest, križišč in pločnikov,
7. redno vzdrževanje cestnih objektov,
8. intervencijski ukrepi.
13. člen
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del javne ceste obsega čiščenje teh površin, ter popravila
lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih
razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih
podobnih poškodb.
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Prometne površine morajo biti vzdrževanje tako, da je
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih
površin se popravljajo praviloma z enakim materialom, iz
katerega je obstoječa prometna konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin
to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z
drugim materialom.
Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času
manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.
14. člen
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočiti
podtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne
večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne
in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter
cestne naprave in ureditve na bankinah.
15. člen
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplav z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako,
da ne puščajo da na njih ali v njih voda ne zastaje in da je z
vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvodnjavanje vode.
16. člen
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da
se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter
da si tehnološke in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
17. člen
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter
njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti v cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98) in predpisa o prometni signalizaciji in
opremi cest.
18. člen
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo
kosi, obrezuje in seka najmanj v obsegu, da sta zagotovljena
prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in
dostopne prometne signalizacije, prometne opreme ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi drevesa v
bližini ceste, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na
cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj
dvakrat letno.
Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije
ni dovoljeno uporabljati.
19. člen
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani
vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanja okolja.
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20. člen
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi
zlasti čiščenje:
1. prometnih površin prostora in prometne opreme na
objektu,
2. prostora neposredno okoli objekta,
3. naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko
ogroža objekt ali promet.
Manjša popravila na objektu:
1. poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
2. posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih
delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug ipd.),
3. protikorozijske zaščite,
4. hidroizolacija in odvodnjavanja,
5. izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih
konstrukcij.
21. člen
Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in
drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je izvajalec rednega vzdrževanja – režijski obrat dolžan nemudoma
odpraviti vzroke (poškodbe cest, ovire na cesti) zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride
do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.
Če to ni mogoče izvesti je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
22. člen
Pregledniško službo opravlja vodja režijskega obrata
pri čemer je dolžan nadzorovati vsa dogajanja, ki vplivajo na
cesto in promet na njej. Nadzor na občinskih cestah, vaških
cestah in javnih poteh se opravlja trikrat mesečno in enkrat
dnevno v zimskem času. V obdobju neugodnih vremenskih
razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali
promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo
vremenske razmere in ko preneha nevarnost zaradi katere je
lahko ogrožena varnost vodje režijskega obrata.
Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno
pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti
elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
23. člen
Naloge pregledniške službe so, da:
– iz vozišča odstrani nevarne odpadke (kamenje, povožene živali, raztreseni tovor ipd.),
– čisti utoke v utočne jaške, litoželezne mreže in iztoke
iz muld,
– pregleduje prometno signalizacijo ter sproti odpravvlja pomanjkljivosti. V primeru, da ne more takoj odpraviti
napake, o tem obvesti lastnika ceste,
– kontrolira vse sisteme odvodnjavanja na cestah,
– krpa posamezne nevarne udarne jame na asfaltu in
makedamu,
– lastnika ceste obvešča o povzročeni škodi, ki je bila
napravljena na cesti, objektih in napravah ter prometni signalizaciji,
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– naroča začetek pluženja in posipavanja v zimskem
času,
– izvaja nadzor nad izvajalci pluženja cest v zimskem
času in sproti obvešča župana občine,
– vodi dnevnik pregleda ceste in ga v roku treh dni po
pregledu ceste dostavi lastniku ceste,
– mora imeti za opravljanje pregleda ceste vodja režijskega obrata ustrezno vozilo, na katerem mora biti potrebno
orodje za krpanje in odvodnjavanje ceste ter ustrezen material (asfaltna masa, gramoz …)
V. UREJANJE JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN
24. člen
Javne površine po tem pravilniku so:
1. ulice, pločniki, trgi, ceste, mostovi, potoki in obrežja
potokov, gozdne poti, turistične poti, javne poti ter poljske
poti (ceste),
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovalne zelene
površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. obrežja melioracijskih jarkov,
7. okolica cerkva in drugih sakralnih objektov,
8. okolica vaških domov,
9. okolica gasilskih domov,
10. okolica javnih vodovodnih zajetij in
11. okolica umetnih zadrževalnikov vode.
25. člen
S tem pravilnikom se poleg javnih površin iz 24. člena
tega pravilnika urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr.: dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih in drugih zgradbah kot je občinske uprave, javnih
zavodov ipd.
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
26. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah iz
24. člena tega pravilnika skrbijo delavci režijskega obrata
oziroma lastniki teh površin,
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 25. člena
tega pravilnika skrbijo lastniki zemljišč.
27. člen
Organizatorji javnih in drugih prireditev in prodajalci pri
stojnicah odgovarjajo, da so javne površine in zasebna zemljišča ne onesnažujejo in so dolžni le te sproti očistiti, in
sicer tako, da po čiščenju ustrezajo higienskim predpisom.
28. člen
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z obdelavo
kmetijskih in drugih površin so po tem pravilniku dolžni:
1. nalagati pridelke, repromaterial in druge materiale
tako, da se pri prevozu ne stresajo po poljskih in drugih
poteh ter javnih površinah,
2. očistiti vozila in kmetijsko mehanizacijo pred odhodom na asfaltne površine,
3. očistiti asfaltne površine ter poljske in druge javne
poti ob priliki onesnaževanja,
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4. varovati poljske in druge javne poti obcestne jarke
tako da ostanejo nepoškodovani.
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih, poljskih
in drugih poti ter turističnih cest in poti s težkimi vozili in
kmetijskimi stroji v času ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba neasfaltiranih vaških cest s
težkimi vozili v času ko so tla močno razmočena, razen za
dovoz stanovalcev, za potrebe dnevne oskrbe živine ipd.
29. člen
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora
morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in
ne stresa tovor na javne površine in zasebna zemljišča.
30. člen
Če povzročitelj onesnaževanja javne površine iz 28. člena in 29. člena tega pravilnika ne očisti, storijo to po naročilu župana občine delavci režijskega obrata na stroške povzročitelja.
31. člen
Stalno odprte javne površine (npr. avtobusne postaje,
postajališča, pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo
čistiti delavci režijskega obrata ali lastniki oziroma upravljavci.
32. člen
Pločnike ter dovozne poti na ceste so dolžni čistiti
lastniki objektov in zemljišč, ob katerih se le ti nahajajo.
V primeru,da lastniki ne počistijo pločnikov in dovoznih
poti na ceste, storijo to delavci režijskega obrata na stroške
lastnika.
33. člen
Ob javnih površinah so nameščeni koši za odpadke.
Koše za odpadke izpraznujejo delavci režijskega obrata.
34. člen
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 24. člena tega pravilnika obsega:
1. negovanje in obnavljanje zelenic, parkov, okrasnega
drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
2. vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in
druge opreme in
3. varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
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38. člen
V sklopu režijskega obrata se opravljajo javna dela.
Neposredno vodenje teh delavcev opravlja vodja režijskega
obrata. Skupina javnih delavcev lahko opravlja naložena dela samostojno ali skupaj z delavci režijskega obrata. V primeru samostojnosti župan občine določi vodjo skupine.
39. člen
Komunalni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov
in drugih aktov vrši komunalni nadzornik. To področje dela
in nadzora ter sankcij za prekršek predpisuje poseben občinski odlok
VI. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Nadzor nad opravljenimi deli režijskega obrata opravlja
komunalna nadzorna služba, katera poda poročilo županu
občine. Delo režijskega obrata tudi spremljajo pristojni občinski odbori.
41. člen
Po poročilu ali obvestilu nadzorne službe ali pristojnega odbora, se kršitelja, po tem pravilniku, prijavi občinski
upravi Občine Cankova. Kolikor kršitelj ne odpravi posledice kršitve, storijo to po naročilu župana ali direktorja občinske uprave delavci režijskega obrata na stroške kršitelja.
42. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11.
2002 dalje.
Št. 10101-15/2002
Cankova, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CERKNICA
5429. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana v
Občini Cerknica

35. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 24. člena tega
pravilnika je prepovedano:
1. trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje
ob javnih poteh, klopi, cvetličnih posod, zaščitne ograje in
druge opreme,
2. prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi
iztrebki,
3. odlagati odpadke in smeti in
4. spuščati odpadno vodo.
36. člen
Režijski obrat opravlja tudi dejavnost gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči.
37. člen
Režijski obrat prav tako opravlja dela postavitve reklamnih objektov (obvestilnih tabel, panojev, transparentov) ter
vrši plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij ob prazniku občine, ob novoletnih praznikih ipd.

POROČILO
o izidu lokalnih volitev za župana
v Občini Cerknica
I
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne
11. 11. 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
ter zapisniku o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na lokalnih volitvah dne 10. 11. 2002, ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 8253 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 6561 volivcev.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat

1. Janko Vidmar
2. Valentin Schein
3. Anton Bajt
4. Miroslav Levar

Število glasov

% glasov

Vrstni red

1565
2003
336
2537

24,30
31,10
5,22
39,39

3
2
4
1
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3. Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) noben kandidat ni dobil večine veljavnih glasov, zato
je bilo potrebno izvesti še drugi krog volitev župana Občine
Cerknica, dne 1. 12. 2002, med kandidatoma, ki sta dobila
največ glasov. To sta bila:
1. Miroslav Levar,
2. Valentin Schein.

drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Črnomelj za leto 2002 za iste
programe kot v letu 2002.

II
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne
2. 12. 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
ter zapisnikov o ugotavljanju izidov glasovanja za volitve župana na lokalnih volitvah dne 1. 12. 2002, ugotovila:
1. v volilne imenike je bilo vpisanih 8262 volivcev,
2. po volilnih imenikih je glasovalo 6280 volivcev, to je
76,01%,
3. po pošti je glasovalo 19 volivcev,
4. predčasno je glasovalo 100 volivcev,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 162 glasovnic,
6. Miroslav Levar je dobil 3327 glasov ali 54,38%,
7. Valentin Schein je dobil 2791glasov ali 45,62%.
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah je bil
izvoljen za župana Občine Cerknica: Miroslav Levar, roj.
22. 2. 1954, Grahovo 70.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2002.

Št. 00607-3/2002
Cerknica, dne 2. decembra 2002.
Občinska volilna komisija Cerknica
Predsednica
Mojca Štritof-Brus, univ. dipl. prav. l. r.
Tajnica:
Olga Smodila l. r.
Člani:
Igor Gornik l. r.
Moimir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

ČRNOMELJ
5430. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Črnomelj v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je župan dne
12. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Črnomelj v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2003
se financiranje funkcij Občine Črnomelj ter njihovih nalog in

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2003.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od
1. 1. 2003 do sprejetja proračuna za leto 2003, oziroma
največ do 31. 3. 2003. Začasno financiranje proračuna se
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40302-25/2002-1
Črnomelj, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

IDRIJA
5431. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto
2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 23. in 99. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija dne 11.
12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003,
vendar največ do 31. 3. 2003, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
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(v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe
kot v letu 2002.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 znaša 0,273 SIT/m2/mesec.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2002.

2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto
2003.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2003.
Št. 40302-0001/2002-001
Idrija, dne 11. decembra 2002.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

KRŠKO
5432. Odredba o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS,
70/00 in 51/02) 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni list RS, št.
39/98, 8/99, 84/99, 106/99, 108/01 in 34/02) ter 16.
in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na
2. seji dne 9. 12. 2002 sprejel

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2003

Št. 420-08-29/02-509
Krško, dne 9. decembra 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

MINISTRSTVA
5433. Pravilnik o dopolnitvi odredbe o določitvi
zaokroženih turističnih območij za potrebe
posebnih iger na srečo

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o igrah
na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 35/97, 43/97, 22/00
in 54/02) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z
lokalnimi skupnostmi na posameznem območju

PRAVILNIK
o dopolnitvi odredbe o določitvi zaokroženih
turističnih območij za potrebe posebnih iger
na srečo
1. člen
V odredbi o določitvi zaokroženih turističnih območij za
potrebe posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/95,
21/97, 68/99, 91/01 in 54/02) se v 3. členu v zadnji
alinei piko nadomesti s podpičjem in doda nove alinee, ki se
glasijo:
“– v 12. zaokroženo turistično območje se uvrsti Mestna občina Kranj;
– v 13. zaokroženo turistično območje se uvrsti Mestna občina Celje;
– v 14. zaokroženo turistično območje se uvrsti Občina Radenci;
– v 15. zaokroženo turistično območje se uvrsti Občina Prevalje.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/2002
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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