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5686.

Letni program statističnih raziskovanj za leto
2005

Na podlagi 23.c 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 2005
(velja od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)

REDNE IN RAZVOJNE NALOGE
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 za
zaposlovanje Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj 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.

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: 10-Kakovost, 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).2
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 interesov.
Moduli (označeni s trimestno zaporedno številko) so:
111-Klasiﬁkacija ekonomskih dejavnosti (NACE), 112-Klasiﬁkacija proizvodov po dejavnosti (CPA), 113-Razne klasiﬁkacije itd.
Dodani moduli za kritje nacionalnih interesov se vsebinsko navezujejo na povzete module s tem, da so označeni
s petmestno številko.

Statistično raziskovanje:
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane
raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podatkov,
pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega
zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav, so pa
pomembne za uresničitev statističnega programa.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki je povzeta po Statistical Requirements
Compendium, 2004 in Statističnem programu Komisije evropskih skupnosti (Community Statistical Programme 2003
– 2007)1.

1
Decision No 2367/2002/EC of the European Parliament and
of the Council of 16 December 2002 on the Community statistical
programme 2003 to 2007 (Ofﬁcial Journal of the European Communities, Vol. 45, L 358, 31 December 2002)
2
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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Naloga:
Vsaka naloga je razvrščena v ustrezen modul in ima
zapisano ime pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko,
ime naloge, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali
dan opazovanja, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj,
obveznost poročanja, delo v tekočem letu, rok prve objave in
določitev pravnih in drugih podlag; razvojne naloge imajo tudi
podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.3
Pravne in druge podlage:
Splošna pravna podlaga za izvajanje nalog je Zakon
o državni statistiki, vendar imajo nekatere naloge dodatne
pravne in vsebinske osnove. Glede na to so naloge, določene v programu, razdeljene na: (i) naloga, vezana na
predpise/pilotne projekte; (ii) naloga, dogovorjena z različnimi institucijami; (iii) naloga, ki je ali bi lahko bila predmet
»resornih statistik«.
Obvezno ali prostovoljno poročanje podatkov poročevalskih enot:
Prostovoljno poročanje: za anketiranje oseb oziroma
gospodinjstev, ankete o poslovnih tendencah in ankete o
družinskih kmetijah.
Obvezno poročanje: za raziskovanja, določena z zakonom, za poročanje iz administrativnih virov in ankete o
podjetjih.
Razvojne naloge:
Razvojne naloge so del statistične infrastrukture, kot
statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način,
kot to velja za redne naloge LPSR-ja.
Št. 960-1/2004
Ljubljana, dne 7. decembra 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

3
V letnem programu za leto 2005 ni statističnih raziskovanj
(nalog), ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2005
(2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2004
pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih
objava končnih rezultatov bo v letu 2005 ali pozneje.

STATISTI�NA INFRASTRUKTURA

Kakovost
Kakovost
Klasifikacije
Klasifikacije ekonomskih dejavnosti
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
Razne klasifikacije
Klasifikacije na podro�ju socialnih statistik
Klasifikacije za statistike zunanje trgovine
Klasifikacije vezane na upravno-teritorialno razdelitev
Klasifikacije
Informacijske tehnologije
Informacijske tehnologije

DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE

Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Program popisov v Skupnosti
Statistika migracij
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Pla�e in stroški dela
Statisti�ni registri statistike dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika za�etnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Kultura
Statistika kulture
Varovanje zdravja
Javno zdravje

I

10
10991
11
111
112
113
115
116
117
11991
14
14991

II

31
311
312
313
32
321
322
32991
33
331
332
34
341
35
351

Kazalo - REDNE NALOGE

352
36
361
363
37
371
372
37991
37992
37993
38
381
382
38991

17
17991
18
18991
19
191
192
22
22991
25
251

Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Poraba v gospodinjstvih
Dohodek, revš�ina in socialna vklju�enost
Socialna zaš�ita
Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaš�ite: osnovni sistem
Statistika prihodkov in odhodkov socialne zaš�ite: moduli
Statistika starševskega varstva in družinskih prejemkov
Statistika socialnega varstva
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Statistika kriminalitete
Statistika volitev in referendumov

Diseminacija
Diseminacija
Statisti�no usklajevanje
Statisti�no usklajevanje
Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje in tehni�na pomo� Sloveniji
Tehni�na pomo� državam bivše Jugoslavije in drugim državam
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Varstvo podatkov in statisti�na zaupnost
Varstvo in zaš�ita podatkov
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Denar in finance
Kratkoro�ni denarni in finan�ni kazalniki
Statistika primanjkljaja in dolga države
Bilance javnega financiranja
Menjava blaga

DENARNE, FINAN�NE, TRGOVINSKE IN PLA�ILNO- BILAN�NE STATISTIKE

III.3

531
54
541
543

481
483
484
485
486
488
48991
49
491
492
50
501
502
51
511

Metodologija
Menjava storitev in pla�ilna bilanca
Pla�ilna bilanca
Neposredne naložbe in statistika menjave povezanih družb

133 / 14. 12. 2004

52
523
524
52991
53

Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoro�ne statistike podjetij
Statistika industrijske proizvodnje (vklju�no s PRODCOM)
Železo in jeklo
Statistika poslovnih subjektov
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Kratkoro�na statistika energetike
Cene energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti
Poraba energije in soproizvodnja elektri�ne in toplotne energije
Trgovina
Statistika trgovine
Transport

44
441
443
444
445
446
44991
45
451
452
454
455
456
47
471
48

Št.

Informacijski sistem o transportu
Cestni prevoz blaga
Železniški prevoz blaga
Pomorski transport
Zra�ni transport
Statistika cestnoprometnih nesre�
Druga transportna statistika
Informacijska družba
Informacijska družba
Komunikacije
Turizem
Statistika turizma
Statistika gostinstva in potovalnih agencij
Statisti�ni poslovni register
Statisti�ni poslovni register

POSLOVNE STATISTIKE

III.2
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552
553
55991

�etrtletni ra�uni
Finan�ni ra�uni
Finan�ni ra�uni transakcij
Finan�ni ra�uni stanj

407
41
411
412

Spremljanje lastnih virov
Lastni viri prora�una EU
Cene
Indeksi cen življenjskih potrebš�in in ostali kazalci dinamike in ravni
drobnoprodajnih cen
Paritete kupne mo�i
Kazalniki za dolo�anje pla� uradnikov v Evropski skupnosti
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalci

Nacionalni ra�uni
Nacionalni ra�uni: agregati
Ra�uni države
Panožni ra�uni - input/output tabele

40
402
403
405

42
423
55
551

GOSPODARSKE STATISTIKE
MAKRO - EKONOMSKE STATISTIKE

III
III.1
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KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Raba tal in podeželje
Raba tal
Raba tal
Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Kmetijski prihodki in cene
Ekonomski ra�uni za kmetijstvo
Statistika kmetijskih cen
Rastlinska pridelava
Statistika rastlinske pridelave
Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki
Statistika vinogradništva
Statistika sadjarstva
Statistika porabe reprodukcijskega materiala in mineralnih gnojil v
kmetijstvu

MEDPODRO�NE STATISTIKE

Statistike okolja in kazalniki
Statistika odpadkov in recikliranja
Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Statistika emisij
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Periodi�no poro�anje
Statistika škode zaradi elementarnih nesre�
Regionalne statistike
Klasifikacija teritorialnih enot NUTS
Regionalni ra�uni

IV

61
611
611
62
621
63
631
633
64
641
642
644
645
64991

V

71
712
714
715
717
718
71992
72
720
721

724
726
73
731
732
74
742
743
81
811

65
651
652
653
656
67
671
68
681
69
691
692
694

Razvoj regionalnih statistik
Podatkovne baze regionalnih statistik
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Geografske in lokalne informacije
Geografski informacijski sistem (GISCO)
Pod regionalni informacijski sistem (SIRE)
Gospodarske in finan�ne statistike
Ankete o poslovnih tendencah

Živinoreja
Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca preskrbe za živinorejo
Statistika mleka in mle�nih proizvodov
Druge kmetijske statistike
Druge kmetijske statistike
Statistika gozdarstva
Statistika gozdarstva
Statistika ribištva
Statistika ribiškega ladjevja
Statistika ulova
Statistika akvakultur
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SURS

10991

Standardna
Standardna klasifikacija
klasifikacija dejavnosti dejavnosti SKD temelji na
SKD
obvezni evropski statisti�ni
klasifikaciji NACE Rev. 1.1., ki
se uporablja za izkazovanje
statisti�nih podatkov v EU.
SKD se ujema z NACE do
ravni razreda, dodana je delitev
na podrazrede, ki upoštevajo
nacionalne posebnosti.
Dejavnosti so razvrš�ene v 17
podro�ij, vseh podrazredov pa
je 567.

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti

112

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti

111

111.01

Klasifikacije

11

Anketa splošne javnosti o
prepoznavnosti SURS-a in
ocene kakovosti dela SURS-a.

SKD je državni standard, ki se uporablja
pri razvrš�anju poslovnih subjektov in
njihovih delov po dejavnosti ter pri
zbiranju, obdelovanju in izkazovanju
podatkov, pomembnih za spremljanje
stanj in gibanj na ekonomskem podro�ju.

Analiza prepoznavnosti SURS-a v splošni
javnosti in ocene podatkov, ki jih splošna
javnost pozna preko medijev.

Namen

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Sodelovanje pri
Operaciji 2007 reviziji
klasifikacij
dejavnosti ISIC
(ZN) in NACE
(EU). Priprava
slovenskih
predlogov za
spremembe v teh
klasifikacijah na
podlagi povratnih
informacij s strani
uporabnikov.
Priprava revizije
SKD skladno z
revizijo NACE in
ob sodelovanju
uporabnikov ter
njihovo
obveš�anje o
poteku revizije in
spremembah v
klasifikaciji.
Revidirane
klasifikacije bodo
predvidoma
za�ele veljati leta
2007.

Priprava
metodologije,
izvedba ankete in
analiza
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

90 dni po
kon�anem
obdobju
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

10991.01 Ugotavljanje
prepoznavnosti
SURS-a

Kakovost

Kakovost

10

Vsebina

15922 /

SURS

STATISTI�NA
INFRASTRUKTURA

Raziskovanje
Ime/Oznaka

I

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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113.02

113.03

113.04

SURS

SURS

MF

Razne klasifikacije

Ekonomska
klasifikacija
javnofinan�nih
prihodkov in
odhodkov, finan�nih
terjatev in naložb,
zadolževanja in
odpla�il dolga

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

Temelji na dolo�bah tretje
izdaje Evropskega sistema
ra�unov - ESR 95, ki je
obvezen statisti�ni standard EU.
Banke in druge finan�ne
organizacije izkazujejo
dolo�ene finan�ne podatke na
osnovi šifre sektorske
pripadnosti.

Enotna klasifikacija vrst
objektov (CC-SI) temelji in je
izvedena iz Classification of
types of constructions (CC), ki
se uporablja u EU. CC-SI se
ujema z CC do ravni razreda,
dodana je delitev na
podrazrede, ki upoštevajo
nacionalne posebnosti.

NIP je nomenklatura
industrijskih proizvodov.
Temelji na evropskem seznamu
proizvodov PRODCOM.

CPA je obvezna evropska
statisti�na klasifikacija, ki
razvrš�a proizvode in storitve
po dejavnostih, kjer so
proizvedeni in se uporablja za
izkazovanje statisti�nih
podatkov v EU.

Vsebina

Uporaba pri izkazovanju javnofinan�nih
tokov po ekonomskih namenih v vseh
blagajnah javnega financiranja in podlaga
za oblikovanje enotne prora�unske in
ra�unovodske ekonomske klasifikacije
javnofinan�nih tokov za vse segmente
javnega financiranja v Sloveniji.

SKIS je obvezen nacionalni standard, ki
se uporablja pri evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju, posredovanju
in izkazovanju statisti�nih podatkov,
pomembnih za statisti�no spremljanje
gospodarskih stanj in gibanj.

Uvajanje in razvoj klasifikacije, ki se
uporablja tako v statisti�ne namene, kot
tudi druge evidence, vezane na gradbene
objekte ter spremljanje sprememb
klasifikacije v EU.

Harmonizacija NIP z letnimi
spremembami PRODCOM liste.

CPA-SI je državni standard, ki se
uporablja pri zbiranju, obdelovanju in
izkazovanju podatkov o proizvodih za
statisti�ne namene. Je identi�na evropski
klasifikaciji CPA.

Namen

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

MF

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Priprava novega
besedila uredbe in
metodoloških
navodil za
razvrš�anje,
razreševanje
spornih primerov
razvrstitve.

Zasledovanje
razvoja osnutka
evropske
klasifikacije
gradbenih
objektov in
prenos na SURS
– dopolnjevanje
pojasnil k Uredbi
CC.

Priprava NIP na
osnovi liste
PRODCOM in
dopolnitev z
nacionalnimi
šiframi.

Sodelovanje pri
reviziji CPA, ki je
pogojena s
spremembo
klasifikacije
dejavnosti
NACE. Priprava
slovenskih
predlogov za
spremembe,
obveš�anje
uporabnikov ter
priprava
slovenske verzije.
Revidirana CPA
bo predvidoma
za�ela veljati leta
2007.

Delo
v teko�em
letu

Dopolnitve
po potrebi.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Standardna
klasifikacija
institucionalnih
sektorjev
SKIS

Enotna klasifikacija
vrst objektov
CC-SI

Nomenklatura
industrijskih
proizvodov
NIP

113

113.01

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti
CPA

Raziskovanje
Ime/Oznaka

112.01

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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Standardna
klasifikacija poklicev
SKP

Klasifikacije na
podro�ju socialnih
statistik

115

Vzdrževanje in posodabljanje
SKP-ja, tehni�no upravljanje in
organiziranje SKP-ja kot
podatkovne baze v
klasifikacijskem strežniku
KLASJE; spremljanje in pomo�
pri uvajanju SKP-ja v
statisti�na raziskovanja in
administrativne evidence;
pomo� pri usklajevanju
primerljivosti poklicnih
podatkov za nazaj; tolma�enje
SKP-ja in pomo� uporabnikom
pri kodiranju s SKP-jem;
usklajevanje SKP-ja z
mednarodnimi standardi.

Nacionalna klasifikacija
pripravljena na podlagi
funkcionalne klasifikacije za
izkazovanje izdatkov državnega
prora�una po podro�jih porabe,
glavnih programih,
podprogramih in projektih.

Vsebina

SKP se uporablja kot obvezen nacionalni
standard za razvrš�anje dela v poklice v
uradnih oz. administrativnih zbirkah
podatkov in v statisti�nih raziskavah.

Uporaba pri pripravi državnega prora�una
in za analizo porabe javnofinan�nih
sredstev po posameznih podro�jih oz. po
posameznih projektih.

Namen

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

MF

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Priprave na
spremembe in
dopolnitve SKP:
prou�itev
obstoje�ega
stanja,
oblikovanje
izhodiš� za
spremembe in
dopolnitve,
prou�itev in
usklajevanje
prejetih in lastnih
pobud za
spremembe in
dopolnitve,
priprava ustreznih
gradiv. Izvajanje
ostalih rednih
nalog:
tolma�enje,
pomo�
uporabnikom,
sodelovanje pri
pripravi poklicnih
podatkov oz.
poklicne
statistike.

Delo
v teko�em
letu
Dopolnitve
po potrebi.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

115.01

Funkcionalnoprogramska
klasifikacija izdatkov
državnega prora�una

113.05

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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SURS

MF

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
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116.01

116.02

SURS

Nomenklatura držav v skladu z
Geonomenklaturo (dvomestna
alfa koda), ki temelji na
mednarodnem standardu ISO
3166 vendar z dolo�enimi
posebnostmi.
Spremljanje izvoza in uvoza po državah
trgovinskih partnericah.

Kombinirana nomenklatura
Spremljanje izvoza in uvoza blaga na
(KN) je nomenklatura blaga, ki ravni proizvodov KN, mednarodne
se uporablja v carinskih
primerjave blagovnih tokov.
postopkih in v statistiki zunanje
trgovine. Prilagajanje letnim
spremembam KN in
vzdrževanje šifranta skrajšanih
nazivov KN, ki se uporablja v
obdelavi zunanjetrgovinskih
podatkov v SURS.

Zagotavljanje statisti�no-analiti�nih orodij
za �asovno in mednarodno primerljivo
izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijskih lastnosti
enot v razli�nih statisti�nih raziskovanjih.

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Uredba Komisije,
dokumentacija Slovenskega
inštituta za standardizacijo

CURS

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Prilagoditve
teko�im
spremembam
nomenklature.

Prilagoditev
šifranta
skrajšanih
nazivov KN
letnim
spremembam
KN.

Glede na potrebe
statisti�nih
raziskovanj
(Anketa o delovni
sili, UOE
vprašalnik, idr.)
ter drugih
uporabnikov, in
sicer: priprava oz.
prilagajanje
posameznih
tehni�nooperativnih
klasifikacij za
izkazovanje
izobraževalnih
oz.
kvalifikacijskih
lastnosti
opazovanih enot,
priprava in
prilagajanje
razli�nih
prevajalnikov,
pomo� pri
uporabi in
tolma�enju
klasifikacij in
prevajalnikov.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Nomenklatura držav
ZT-DRŽAVE

Kombinirana
nomenklatura
ZT -KN

Klasifikacije za
statistike zunanje
trgovine

116

Vsebina

Razli�ne klasifikacije s Priprava oz. prilagajanje
podro�ja izobraževanja posameznih tehni�noin usposabljanja
operativnih klasifikacij za
izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijskih
lastnosti opazovanih enot
(osebe, programi itd.) v
razli�nih statisti�nih
raziskovanjih; priprava in
prilagajanje prevajalnikov med
razli�nimi klasifikacijami;
organiziranje klasifikacij in
prevajalnikov na na�in, ki je
primeren za klasifikacijski
strežnik KLASJE; pomo� pri
uporabi in tolma�enju teh
klasifikacij in prevajalnikov.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

115.02

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Uradni list Republike Slovenije

133 / 14. 12. 2004 /
Stran

15925

117.02

SURS

Nomenklatura tujih držav v
skladu z mednarodnim
standardom ISO 3166
(trištevil�na koda).

SKTE je obvezen nacionalni
standard, ki se uporablja pri
evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in izkazovanju
podatkov o teritorialni
razdelitvi Republike Slovenije.
Ravni od SKTE 0 do ravni
SKTE 3 so povzete po vzoru
ureditve v Evropski uniji
(Nomenclature des Unites
Territorielle pour Statistique NUTS - nomenklatura
statisti�nih teritorialnih enot),
preostale ravni do SKTE 10 pa
so unikatne zgolj za Slovenijo.
Podpora notranjim in zunanjim
uporabnikom pri spremljanju in
izkazovanju podatkov na ravni tujih
držav.

Zagotavljanje informacij o histori�nih in
teko�ih spremembah v teritorialni �lenitvi
ter podpora in svetovanje uporabnikom
pri dosledni in pravilni uporabi SKTE.

Prikazovanje zunanjetrgovinskih
podatkov po Standardni mednarodni
trgovinski klasifikaciji in drugih
klasifikacijah.

Namen

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Slovenski inštitut za
meroslovje
sproti - ob spremembah tujih
držav

GURS, lastni viri SURS
sproti - ob teritorialnih
spremembah

CURS, Združeni narodi (za
Standardno mednarodno
trgovinsko klasifikacijo)

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Spremljanje
agencijskih
sprememb imen
in kod tujih držav
v angleškem
jeziku ter
vzdrževanje
šifranta.
Spremljanje dela
podskupine pri
Komisiji vlade za
standardizacijo
zemljepisnih
imen, ki
pripravlja
slovenski prevod
ISO standarda
tujih držav.

Teko�e
spremljanje
teritorialnih
sprememb vzdrževanje
klasifikacije,
zagotavljanje
prevajalnikov in
veljavnih
šifrantov.

Prilagoditev
obdelave
spremembam
klasifikacij.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Nomenklatura tujih
držav - ISO 3166

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
SKTE

Klasifikacije vezane
na upravnoteritorialno razdelitev

117

Klasifikacije, ki se uporabljajo
pri izpolnjevanju carinskih
deklaracij in statisti�nih
obrazcev za Intrastat (razen KN
in klasifikacije držav),
Standardna mednarodna
trgovinska klasifikacija
(SMTK), povezovalni šifrant
med KN in drugimi
klasifikacijami, po katerih se
prikazuje statistika zunanje
trgovine; spremljanje stanja,
vklju�evanje sprememb,
povezave med klasifikacijami,
prilagajanje spremembam v
tehnološki organizaciji
klasifikacij v SURS.

Vsebina

Št.

117.01

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

116.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15926 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Klasifikacije

11991

Informacijske
tehnologije

14991

14991.01 Tehnološki vidik
modernizacije
statisti�nega procesa

Informacijske
tehnologije

14

11991.01 Strežnik za statisti�ne
klasifikacije
KLASJE

Seznam mestnih
naselij Slovenije
MNS

117.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stalni razvoj in dopolnjevanje
informacijskega sistema za
podporo statisti�nemu procesu.

Redakcija poslovnih pravil;
uveljavljanje skupnih pravil in
standardiziranih postopkov
shranjevanja, izdelovanja,
vzdrževanja, pregledovanja,
analiziranja in izpisovanja
klasifikacij, nomenklatur in
šifrantov v celotnem procesu od
zbiranja do objavljanja
podatkov.

S 1. 1. 2003 je za�ela veljati na
SURS-u oblikovana in sprejeta
statisti�na opredelitev naselij
(na mestna in nemestna).
Seznam 156 mestnih naselij je
opredeljen na podlagi štirih
meril.

Vsebina

Omogo�anje u�inkovitega in
kakovostnega dela vsem udeležencem v
statisti�nem procesu.

V notranjem okolju SURSa zagotovitev
dostopa do podatkovne (relacijske) baze
podatkov klasifikacij, nomenklatur in
šifrantov vsem producentom statisti�nih
podatkov s pomo�jo razli�nih orodij
(obdelave, vnos podatkov, podatkovna
skladiš�a, ipd) s standardiziranimi
vmesniki in na podlagi razli�nih
vsebinskih razvrstitev (vsebinske
"lastniške" skupine, generi�ni izrazi,
moduli LPSR, teme publiciranja). V
zunanjem okolju, preko doma�e spletne
strani, zagotovitev dostopa ter
pregledovanja, izpisovanja in
preiskovanja objavljenih klasifikacij z
izbiranjem natan�nosti iskanja in polja
preiskovanja tako po vseh klasifikacijah,
nomenklaturah in šifrantih kot v okviru
posami�ne klasifikacije.

Vzdrževanje seznama mestnih naselij, ki
služi izkazovanju rezultatov statisti�nih
raziskovanj po tipu naselja in popisnih
rezultatov.

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

GURS, lastni viri SURS
sproti - ob spremembah naselij

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izgradnja nove in
dograjevanje
obstoje�e
informacijske
infrastrukture: 1.
Statisti�ni registri
in vhodni sistemi
2. Sistemi za
statisti�ne
obdelave, analize
in tabelacije 3.
Diseminacijski
sistem in spletna
stran 4.
Aplikacije za
podporo
skupinskega dela

Od leta 2000 do
leta 2004 smo v
podatkovno bazo
vklju�ili 750
klasifikacij,
nomenklatur in
šifrantov v
najmanj eni
verziji ter 80
pretvornikov med
njimi
(ocenjujemo, da
je to polovica
klasifikacij,
nomenklatur in
šifrantov, ki jih
uporablja SURS).
Leta 2005 bomo s
tem delom
nadaljevali.

Vzdrževanje
seznama mestnih
naselij v skladu s
teritorialnimi
spremembami
naselij.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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17991.03 Banka statisti�nih
podatkov

17991.04 Mednarodno poro�anje Redno posredovanje statisti�nih Koordinacija, priprava in posredovanje
podatkov in informacij
stat. podatkov in informacij mednarodnim
mednarodnim organizacijam
organizacijam.

17991.05 SDDS: Standard
statisti�ne diseminacije
podatkov (Full
Subscription)

SURS

SURS

BS

Generiranje tabel preko interneta.

Metapodatki za objavo na
Izpolnjevanje sprejetega standarda IMF
spletni strani MDS, koledar
zaradi zagotavljanja transparentnosti
objav in podatki za obvezno
Slovenije.
objavo na nacionalni strani:
nacionalni ra�uni, indeks
industrijske proizvodnje,
poslovne tendence: kazalec
zaupanja, trg delovne sile,
kazalci cen, bilanca državnega
sektorja, državni prora�un, dolg
države, analiti�ni ra�uni
ban�nega sektorja, analiti�ni
ra�uni centralne banke,
obrestne mere, slovenski borzni
indeks, pla�ilna bilanca,
mednarodne rezerve in devizna
likvidnost, zunanja trgovina,
prikaz stanja mednarodnih
naložb, bruto zunanji dolg,
devizni te�aji, prebivalstvo.

Redno polnjenje obstoje�e
vsebine, dodajanje novih
vsebin.

Razširitev nabora podatkov v bazah
podatkov, ki so dostopne preko interneta.

17991.02 PC-Axis datoteke
SI-STAT

SURS

Redno polnjenje
diseminacijskih vsebin (PCAXIS, PDF, RTF) in objava na
spletnih straneh SURS-a.

Periodika
izvajanja

Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Mese�na,
�etrtletna,
Polletna,
Letna,
Enkratna

Kontinuirana

Kontinuirana

Standardizacija procesa objave podatkov
Kontinuirana
in skrajšanje �asa od priprave podatkov do
izida, ter možnost objave isto�asno na
razli�nih medijih.

Namen

Po redno osveženem
koledarju objav.

Glede na zahteve
naro�nika.

Obdobje
ali dan opazovanja

BS, MF, SURS
v skladu s koledarjem objav

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Koordinacija,
priprava in
posredovanje stat.
podatkov in
informacij
mednarodnim
organizacijam.

Aktivnosti za
zagotavljanje
uporabniku
koristnega in
prijaznega orodja.

Redno polnjenje
diseminacijskih
vsebin (PCAXIS, PDF,
RTF).

Posodobitev
priprave
statisti�nih
publikacij z
uporabo predlog,
ki so pripravljene
na osnovi
vsebinskih
standardov za
objavljanje
statisti�nih
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

17991.01 Elektronske
publikacije

Posodobitev priprave
statisti�nih publikacij z uporabo
predlog, ki so pripravljene na
osnovi vsebinskih standardov
za objavljanje statisti�nih
podatkov.

Vsebina

15928 /

SURS

Diseminacija

Diseminacija

17991

Raziskovanje
Ime/Oznaka

17

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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17991.08 Mese�na bilanca stanja Osnovna raz�lenitev bilance
BS; spletna stran
BS.

17991.09 Desetdnevna bilanca
Raz�lenitev ra�unovodske
stanja BS; spletna stran bilance BS.

17991.10 Uporaba sodobnih
pla�ilnih instrumentov
v Sloveniji; spletna
stran

17991.11 Podatki o mreži
ban�nih avtomatov,
spletna stran

17991.12 Statistika finan�nih
trgov, publikacija,
spletna stran

17991.13 Finan�ni trgi, hitra
informacija, spletna
stran

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

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
strukturi in poslovanju
finan�nih posrednikov, trgu
vrednostnih papirjev in
obrestnih merah.
Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Informiranje doma�e javnosti.

Informiranje doma�e javnosti.

Mese�na

�etrtletna

Mese�na

�etrtletna

10 dnevna

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mesec

�etrtletje

Do 7 dni po koncu 10
dni.

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

BS

BS, AZN, ATVP

Upravljavci mrež bankomatov.

BS

BS

BS

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Naslovi bankomatov in
vklju�enost v sisteme Europay
(Eurocard, Eurocheque Cirrus,
Maestro/Cirrus), VISA ter
predpla�na telefonija.

Podatki o številu in prometu s
Informiranje doma�e in tuje javnosti.
pla�ilnimi karticami, �ekih
ob�anov, potovalnih �ekih,
uporabi elektronskega denarja,
uporabi ter lokacijah
bankomatov, POS terminalov
ter terminalov za uporabo
elektronskega denarja, uporabi
storitev elektronskega
ban�ništva, uporabi drugih
tržnih poti ter prenosih denarnih
sredstev v denarnih finan�nih
institucijah.

Bilanca BS; denarni pregledkonsolidirana bilanca
denarnega sistema in glavni
denarni agregati; mednarodne
rezerve.

17991.07 Denarna statistika,
hitra informacija,
spletna stran

BS

Namen

Denarne statistike, obrestne
Informiranje doma�e in tuje javnosti.
mere, podatki s trga
vrednostnih papirjev, podatki o
sodobnih pla�ilnih
instrumentih, devizni te�aji,
statistike gospodarskih odnosov
s tujino, podatki realne in
javnofinan�ne statistike.

Vsebina

17991.06 Bilten BS/Monthly
Bulletin publikacija;
tisk in spletna stran

Raziskovanje
Ime/Oznaka

BS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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BS

17991.20 Podpora uporabnikom
evropskih statisti�nih
podatkov

SURS

19

Mednarodno
sodelovanje

Informiranje doma�e javnosti.

Informiranje doma�e javnosti.

Razvoj sistema podpore
uporabnikom statisti�nih
podatkov v diseminacijskih
bazah in na spletni strani
Eurostata.

Izpolnjevanje standarda, ki prispeva k
transparentnosti Slovenije.

Posredovanje informacij o podatkih in
metodah uporabnikom evropskih
statisti�nih podatkov.

Raz�lenitev podatkov o
Informiranje doma�e javnosti.
izpla�ilih �istih pla� in drugih
osebnih prejemkov, o
prejemkih in izdatkih poslovnih
subjektov, o pla�ilih za
investicije, o pravnih osebah z
dospelimi neporavnanimi
obveznostmi itd.

Raz�lenitev podatkov o
poslovnem izidu in
premoženjsko-finan�nem
položaju poslovnih subjektov.

Raz�lenitev prejemkov iz
storitev potovanj nerezidentov
in izdatki za storitev potovanj
rezidentov.

18991.01 Koordinacija standarda Koordinacija med MF, SURS,
statisti�nega
UMAR.
objavljanja
SDDS

Statisti�no
usklajevanje

17991.19 Podatki statisti�nih
raziskovanj, spletna
stran

AJPES

18991

17991.18 Podatki statisti�nih
raziskovanj,
publikacija, spletna
stran

AJPES

Statisti�no
usklajevanje

17991.17 Informacija o
potovanjih

BS

Ob
spremembah
in po potrebi.

Kontinuirana

Mese�na

Letna

Mese�na

Mese�na

Informiranje doma�e javnosti.

Mesec

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Mesec

Mesec

Teko�e

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti in izvajalci
pla�ilnega prometa.

Poslovni subjekti.

BS

BS

BS

BS

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Razvoj sistema
centralne
evidence
zahtevkov in
podpora
uporabnikom.

Delo
v teko�em
letu

Maj 2004.

V drugem
polletju.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004
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17991.16 Pla�ilna bilanca, tisk in Glavni agregati in opis gibanj
spletna stran
pla�ilne bilance.

BS

Mese�na

Letna

Periodika
izvajanja

Št.

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Namen

15930 /

Glavni agregati pla�ilne
bilance.

17991.15 Pla�ilna bilanca, hitra
informacija, spletna
stran

BS

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

Vsebina

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka

BS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Sodelovanje s
statisti�nimi uradi
držav �lanic EU in
OECD

Tehni�na pomo�
državam bivše
Jugoslavije in drugim
državam

191.03

192

SURS

Statisti�no svetovanje
in tehni�na pomo�
centralnim bankam

Statisti�no
raziskovanje in
metodologija

Statisti�no
raziskovanje in
metodologija

192.02

22

22991

BS

Tehni�na pomo�
državam bivše
Jugoslavije in drugim
državam

192.01

Bilateralne predstavitve in
svetovanje zainteresiranim
državam. Delavnice za ve�
držav skupaj.

Priprava in izvedba programov
pomo�i na osnovi specifi�nih
potreb in zahtev.

Izmenjava znanja in najboljših
praks; sodelovanje na izbranih
podro�jih.

Sodelovanje pri pripravi
delovnih na�rtov ter
na�rtovanje; na�rtovanje in
izvajanje programov tehni�ne
pomo�i slovenski državni
statistiki.

Sodelovanje pri pripravi
programov dela in podro�ij
sodelovanja.

Vsebina

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Pomo� pri razvoju statistike centralnih
bank teh držav.

Pomo� pri usklajevanju posameznih
statisti�nih podro�ij z zahtevami EU;
institucionalna krepitev.

Izvajanje pilotnih projektov, izvedba
posebnih študij in analiz.

Ob�asno.

Kontinuirana

Postopek sprejemanja statisti�ne
Kontinuirana
zakonodaje EU; izvajanje zakonodaje EU;
usklajevanje modulov/raziskovanj za
zakonodajo EU.

Prenos mednarodnih metodoloških in
drugih standardov in postopkov ter
zagotavljanje mednarodne primerljivosti
statisti�nih podatkov.

Namen

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a

Pooblaš�eni izvajalci

Pooblaš�eni izvajalci

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Kratkoro�na
svetovanja in
misije.

Pilotne analize,
študije, projekti,
svetovanja.

Sodelovanje v
komitoloških
odborih in drugih
telesih (SPC,
DGINS, PG, itd.)
ter v delovnih
skupinah
Eurostata in Sveta
EU. Koordinacija
stališ� 16.
skupine v
postopku
sprejemanja
zakonodaje EU.

Sodelovanje v
delovnih telesih
in konferencah;
priprava
predlogov, stališ�
in gradiv.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Sodelovanje z
Eurostatom

191.02

SURS

Mednarodno
sodelovanje z
mednarodnimi
statisti�nimi
institucijami

191.01

Mednarodno
sodelovanje in
tehni�na pomo�
Sloveniji

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

191

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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22991.01 Priprava vzor�nih
okvirov za terenske
ankete oseb in
gospodinjstev

22991.02 Priprava vzor�nih
okvirov za telefonske
ankete oseb in
gospodinjstev

22991.03 Priprava vzor�nih
okvirov za poslovne
ankete

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Priprava vzor�nih okvirov za
poslovne ankete.

Priprava in združevanje razli�nih
administrativnih virov in nekaterih
anketnih virov za vzor�ni okvir za izbor
vzorcev podjetij.
Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

�etrtletje

�etrtletje

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

DURS (baza podatkov o
davku na dodano vrednost),
AJPES (Poslovni register
Slovenije, Zaklju�ni ra�uni),
Statisti�ni register delovno
aktivnega prebivalstva in
rezultati nekaterih statisti�nih
raziskovanj.

Obvezno

Telekom Slovenije in drugi
Obvezno
ponudniki telekomunikacijskih
storitev (fiksni telefonski
priklju�ki, Telefonski imenik
Slovenije), GURS (Register
prostorskih enot).

MNZ (Centralni register
prebivalstva), GURS (Register
prostorskih enot).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava in
združevanje
razli�nih
administrativnih
virov in nekaterih
anketnih virov za
vzor�ni okvir za
izbor vzorcev
podjetij.

Priprava in
združevanje
razli�nih
administrativnih
virov za vzor�ni
okvir za izbor
vzorcev oseb in
gospodinjstev
(telefonsko
anketiranje).
Analiza možnosti
anketiranja z
mobilnimi
telefoni.

Priprava in
združevanje
razli�nih
administrativnih
virov za vzor�ni
okvir za izbor
vzorcev oseb in
gospodinjstev
(osebno
anketiranje).

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Priprava in združevanje razli�nih
administrativnih virov za vzor�ni okvir za
izbor vzorcev oseb in gospodinjstev
(telefonsko anketiranje).

Priprava in združevanje razli�nih
administrativnih virov za vzor�ni okvir za
izbor vzorcev oseb in gospodinjstev
(osebno anketiranje).

Namen

15932 /

Priprava vzor�nih okvirov za
telefonske ankete oseb in
gospodinjstev.

Priprava vzor�nih okvirov za
terenske ankete oseb in
gospodinjstev.

Vsebina

Stran
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Varstvo in zaš�ita
podatkov

DEMOGRAFSKE IN
SOCIALNE
STATISTIKE

Prebivalstvo

Demografske
statistike in
projekcije

II

31

311

Varstvo in zaš�ita
podatkov

251

251.01

Varstvo podatkov in
statisti�na zaupnost

25

22991.04 Statisti�na
terminologija

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Celovito varstvo in zaš�ita
podatkov, koordinirano s strani
Odbora za varstvo podatkov pri
SURS-u.

SURS, zaradi specifi�ne in
pomensko strogo dosledne
statisti�ne terminologije,
potrebuje orodje, ki nudi
možnost, da statisti�ne slovarje
sproti dopolnjuje. Zelo
pomembno je, da si s pomo�jo
prevajalnega sistema zagotovi
vedno enake prevode
specifi�nih izrazov ne glede na
to, ali gre za dvojezi�no
objavljanje podatkov,
prevajanje razli�nih tekstov,
dopisov, metodologij,
klasifikacij, šifrantov in
razli�nih drugih gradiv. V letu
2004 je SURS s pomo�jo
zunanjega izvajalca tako orodje
pridobil.

Vsebina

Varovanje statisti�ne zaupnosti.

Delavci SURSa pri iskanju informacij,
urejanju �edalje ve�jih koli�in
dokumentacije, ki jo dobivajo v razli�nih
jezikih EU, predvsem pa pri študiju
metodologij in objavljanju statisti�nih
podatkov, potrebujejo znanje specifi�nih
izrazov in dobro slovarsko podporo (vsak
dnevno potrebuje svojo zbirko slovarjev).
SURS že ima zbirko elektronskih
slovarjev, ki jo lahko uporabljajo vsi
delavci urada (imajo omrežene
ra�unalnike). SURS je tej zbirki dodal še:
slovensko- angleški elektronski slovar mrežna verzija za 50 uporabnikov,
slovenski �rkovalnik UBESANA/WIN mrežna verzija za 50 uporabnikov,
elektronski tezaver EUROVOC, orodje
PRESIS-PRO (6 instalacij). SURS
potrebuje mehanizem, ki bo omogo�al
dodajanje novih prevodov v obstoje�o
zbirko in kreiranje omejenih (tematskih)
slovarjev. Omogo�eno je hranjenje,
dodajanje novih besed, besednih zvez
(fraz) ali celih stavkov, ki tako postanejo
del prevajalnega sistema in jih kasneje
lahko uporabimo (bodisi posami�no,
bodisi v razli�nih povezavah) kot del
skupnega znanja. Zato je SURS v razpisni
dokumentaciji javnega naro�ila zahteval,
da se rešitev nove terminološke baze
poveže z zbirko SURS-ovih elektronskih
slovarjev.

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja

Varovanje
osebnih podatkov
in poslovnih
skrivnosti.

Nadaljevanje
urejanja in
priredbe
terminologije,
povezane z
zbiranjem
statisti�nih
podatkov;
vklju�evanje
terminov v
podatkovno bazo.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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311.01

311.02

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Izdelava uradnih projekcij prebivalstva po
spolu in starosti; ve� variant in dolo�itev
najbolj verjetne, ki bo tudi objavljena.
Vzpostavitev sistema za pripravo
projekcij in tablic umrljivosti tudi za nižje
teritorialne enote (statisti�ne regije) od
ozemlja Republike Slovenije.

Spremljanje števila prebivalstva in
posameznih prebivalstvenih skupin ter
ažuriranje ustreznih evidenc.

Namen

Triletna

�etrtletna

Periodika
izvajanja

31.3., 30.6., 30.9.,
31.12.

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

IVZ, MNZ in strokovnjaki zunanji v Sloveniji in tujini.
4x letno SURS (objava števila
in sestave prebivalstva); ostali
sodelujo�i po naro�ilu SURS:
1-2 x letno.

Obvezno

MNZ – Centralni register
Obvezno
prebivalstva, MNZ - Direktorat
za upravne notranje zadeve
(dokler MNZ - Centralni
register prebivalstva ne zajame
vseh tujcev v RS).
Tri mesece po dnevu
opazovanja.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Spremljanje
metodologije,
spremljanje in
'prevzem' tehnik
izdelave
projekcij,
spremljanje
metodologije in
izdelav projekcij
v EU in
svetu.Objava
sledi doseženemu
stanju v
Eurostatu.

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

2005

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
(4x letno
samo za
osnovne
skupine
prebivalstva
za teritorij
Slovenije,
2x letno tudi
po starostnih
skupinah in
vseh
teritorialnih
ravneh)

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Izdelava projekcij prebivalstva
do leta 2050 po starosti in spolu
za Republiko Slovenijo in nižje
teritorialne enote (statisti�ne
regije) v sodelovanju z
Eurostatom.

Spolno-starostna struktura
prebivalstva po prebivalstvenih
skupinah (državljani RS;
državljani RS, brez tistih, ki
za�asno prebivajo v tujini;
državljani RS, ki za�asno
prebivajo v tujini; tujci s
stalnim prebivališ�em v
Sloveniji; tujci z za�asnim
prebivališ�em v Sloveniji).

Vsebina

15934 /

Projekcije prebivalstva
Republike Slovenije
po starosti in spolu

Število prebivalcev
Republike Slovenije
DEM-PREB/�L

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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SURS

311.03

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Prijava rojstva
DEM-ROJ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Namen

Podatki o vpisu v Rojstno
Zagotavljanje podatkov o rojenih in
mati�no knjigo: mati�no
naravnem gibanju prebivalstva ter
obmo�je; upravna enota; letnik, ažuriranje ustreznih evidenc.
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 ali
za�asno prebivališ�e; mesto
rojstva (sprejem matere);
porodna teža; številka poroda.
Podatki o materi: EMŠO,
datum rojstva; ime in priimek
matere; naslov prebivališ�a;
vrstni red zakonske zveze;
datum sklenitve zakonske
zveze; število otrok, ki jih je
mati doslej rodila, vsi,
živorojeni, mrtvorojeni
(zaporedni porod); število otrok
rojenih v tej zakonski zvezi;
vrsta poroda (število rojenih
otrok); zaporedje otroka;
družinska skupnost v kateri je
bil otrok rojen (zakonski stan);
državljanstvo; državljanstvo
vpisano v RMK oz. DK; poklic;
delovni status; izobrazba.
Podatki o o�etu: EMŠO oz.
datum rojstva; ob�ina
prebivališ�a; narodna
pripadnost; državljanstvo;
državljanstvo vpisano v RMK
oz. DK; izobrazba; poklic;
delovni status. Narodna
pripadnost otroka, matere in
o�eta (po 61. �lenu Ustave RS
osebi ni potrebno odgovoriti na
vprašanje, �e tega ne želi.
Izjavo za otroka podata njegova
mati in/ali o�e).

Vsebina

�etrtletna

Periodika
izvajanja

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Upravna enota (MNZ - Uprava Obvezno
za upravne notranje zadeve),
MNZ - Centralni register
prebivalstva, IVZ, zdravstvene
organizacije, statisti�ni viri.
Sproti ob dogodku. Dnevno.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Priprava na nov
na�in prevzema
podatkov,
obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu
Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(prehodni);
julija kon�ni
za
predhodno
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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SURS

311.04

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Prijava smrti
DEM-UMR

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Namen

Podatki o vpisu v Mati�no
Zagotavljanje podatkov o umrlih in
knjigo umrlih: mati�no
naravnem gibanju prebivalstva ter
obmo�je; upravna enota; letnik, ažuriranje ustreznih evidenc.
stran, zap. štev. vpisa; datum
vpisa. Podatki o umrlem:
EMŠO; priimek in ime umrlega
(za poro�ene žene tudi priimek
pred sklenitvijo zakonske
zveze); spol; datum rojstva; ura
rojstva (za umrle dojen�ke);
kraj rojstva; stalno ali za�asno
prebivališ�e; 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
o�eta/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; �as dogodka
(datum, ura, dan, interval med
dogodkom in smrtjo); zunanji
vzrok smrti; kraj smrtne
nesre�e; kje je bila nesre�a.

Vsebina

�etrtletna

Periodika
izvajanja

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

UE (MNZ - Uprava za upravne Obvezno
notranje zadeve), MNZ Centralni register prebivalstva,
IVZ, statisti�ni viri.
Sproti ob dogodku. Dnevno.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Kontrola
pravilnosti baze
podatkov o
umrlih,
tabeliranje,
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu
Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(prehodni);
septembra
kon�ni za
predhodno
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Stran

15936 /
Št.
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311.05

311.06

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Prijava sklenjene
zakonske zveze
DEM-POR

Priznanje in ugotovitev
o�etovstva, posvojitev
otroka
DEM-PRIZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Namen

Podatki o vpisu v Poro�no
Zagotavljanje podatkov o sklenjenih
mati�no knjigo: upravna enota, zakonskih zvezah ter ažuriranje ustreznih
mati�no obmo�je, naselje,
evidenc.
letnik, zap. št. vpisa; datum
vpisa sklenitve zakonske zveze;
kraj in datum sklenitve
zakonske zveze. Podatki za
ženina in nevesto: priimek in
ime; EMŠO ali datum rojstva;
datum prenehanja prejšnje
zakonske zveze; vrstni red
sklenitve zakonske zveze; kraj
rojstva; stalno ali za�asno
prebivališ�e; 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 izbran za pravni
promet. Narodna pripadnost
ženina in neveste (po 61. �lenu
Ustave RS osebi ni potrebno
odgovoriti na vprašanje, �e tega
ne želi). Podatki o o�etu/materi
ženina in neveste: priimek in
ime o�eta/matere.

Podatki o vpisu/zaznambi v
Zagotavljanje podatkov o priznanjih in
Rojstno mati�no knjigo:
ugotovitvah o�etovstva in posvojitvah
mati�no obmo�je; upravna
otrok ter ažuriranje ustreznih evidenc.
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;
uni�ena EMŠO; stalno ali
za�asno prebivališ�e. Podatki o
materi/o�etu,
posvojitelju/posvojiteljici:
EMŠO oz. datum rojstva;
priimek in ime; poklic; delovni
status; stalno ali za�asno
prebivališ�e; zakonski stan
posvojitelja/posvojiteljice; kdo
so posvojitelji.

Vsebina

�etrtletna

�etrtletna

Periodika
izvajanja

�etrtletje

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Upravna enota (MNZ- Uprava
za notranje zadeve), MNZ Centralni register prebivalstva,
statisti�ni viri.
Sproti ob dogodku. Dnevno.

Obvezno

Upravna enota (MNZ - Uprava Obvezno
za upravne notranje zadeve),
MNZ – Centralni register
prebivalstva, centri za socialno
delo, statisti�ni viri.
Sproti ob dogodku. Dnevno.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava na nov
na�in prevzema
podatkov,
obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(prehodni);
julija kon�ni
za
predhodno
leto.

Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(prehodni);
julija kon�ni
za
predhodno
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Statistika migracij

313

Podatki o osebah,
Zagotavljanje podatkov o prebivalstvu,
gospodinjstvih, stanovanjih in
gospodinjstvih, družinah, stanovanjih in
stanovanjskih stavbah (vsebina stavbah ob popisih.
je podrobno navedena v Zakonu
o popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v
letu 2002, UL RS št. 66/00 in
26/01).

Izra�unavanje pri�akovanega trajanja
življenja. Izdelava izra�unov skrajšanih
tablic umrljivosti.

Desetletna

Letna

Kriti�ni dan in ura

2003/2004

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Viri podatkov za Popis okrog
2010: DURS, MDDSZ, ZPIZ,
MOPE, GURS, MNZ, ZRSZ,
MŠZŠ, ZZZS, MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.), Inštitut za
socialno varstvo, centri za
socialno delo, izobraževalne
institucije, gospodinjstva.

Lastni viri SURS-a.
September 2005.

Okrožna sodiš�a, MNZ Centralni register prebivalstva,
statisti�ni viri.
Sproti ob dogodku. Dnevno.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava in
objava podatkov
Popisa 2002.
Priprava na Popis
prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj okoli
leta 2010.

Priprava
skrajšanih tablic
umrljivosti.

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Med letom.

September
2005.

Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(prehodni);
julija kon�ni
za
predhodno
leto.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

Verjetnost umiranja po starosti
in spolu, pri�akovano trajanje
življenja.

�etrtletna

Periodika
izvajanja

Št.

312.01

Program popisov v
Skupnosti

312

Namen

Podatki o vpisu v pravdni "P"
Zagotavljanje podatkov o razvezanih
vpisnik: okrožno sodiš�e; zap.
zakonskih zvezah ter ažuriranje ustreznih
št. vpisnika; datum vpisa; zap.
evidenc.
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. Splošni podatki: datum
in kraj sklenitve zakonske
zveze; datum pravnomo�nosti
sodbe; zadnje skupno stalno ali
za�asno prebivališ�e; ob�ina
stalnega prebivališ�a 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. Narodna pripadnost
moža in žene (po 61. �lenu
Ustave RS osebi ni potrebno
odgovoriti na vprašanje, �e tega
ne želi).

Vsebina

15938 /

SURS

Tablice umrljivosti
DEM-TAB-UMR

311.08

SURS

Razveza zakonske
zveze
DEM-RAZ

311.07

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

321.02

321.03

SURS

SURS

321

Namen

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

Možnosti prilagoditve
delovnega �asa zaposlenih
mater, o�etov in skrbnikov
zaradi njihovih potreb po
varstvu otrok (mlajših od 15
let) in starejših oseb (ki varstvo
potrebujejo) med rednim
delovnim �asom, med prazniki
in po�itnicami, v primeru
bolezni oseb, za katere skrbijo;
možnosti koriš�enja prostih ur,
pla�anega ali nepla�anega
dopusta, izrednega ali rednega
dopusta, bolniške odsotnosti;
vpliv njihove zaposlitve na
varstvo otrok oz. starejših oseb;
težave pri varstvu otrok oz.
starejših oseb zaradi zaposlitve.

Demografske zna�ilnosti;
izobraževanje/usposabljanje;
delovna aktivnost; opravljanje
dodatnega dela; brezposelnost;
iskanje zaposlitve/dela; EMŠO;
prihodek.

Zbrati podatke o stanju in spremembah na
trgu dela in prikazovanje velikosti in
zna�ilnosti aktivnega prebivalstva.

Zaposleni moški in ženske morajo imeti
enake možnosti pri koriš�enju
starševskega dopusta ali posebnih
odsotnosti za potrebe nege družinskih
�lanov v primeru bolezni ali nesre�.
Namen tega ad hoc modula je ugotoviti ali
osebe, vklju�ene na trg dela, tako želijo
glede na njihovo potrebo po varstvu otrok
ali drugih starejših oseb, ki varstvo
potrebujejo. Zbrani podatki bodo
omoga�ali analizo fleksibilnosti dela in
možnost usklajevanja delovnega in
družinskega �asa.

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

Podatki za državljane RS in tuje Spremljanje selitvenega gibanja
prebivalstvo v Sloveniji: EMŠO prebivalstva ter ažuriranje ustreznih
(ali datum rojstva in spol osebe, evidenc.
�e EMŠO ni znan); priimek in
ime; rojstni kraj; državljanstvo;
narodnost [samo s privoljenjem
posameznika]; zakonski stan;
novo in staro stalno (za�asno)
prebivališ�e; EMŠO osebe, ki
vodi gospodinjstvo; razmerje
do osebe, ki vodi
gospodinjstvo; datum prijave,
odjave, spremembe naslova.

Vsebina

Mese�na

Kontinuirana,
enkratna,
izvedena v
letu 2005

Kontinuirana,
rezultati se
objavljajo
�etrtletno in
letno

�etrtletna

Periodika
izvajanja

Mesec

Referen�no obdobje:
teden (od ponedeljka do
nedelje) pred dnevom
anketiranja;

Referen�no obdobje:
zadnji teden (od
ponedeljka do nedelje)
pred dnevom
anketiranja.

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Uporaba podatkov obstoje�ih
statisti�nih virov – registrskih
podatkov (Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva).

Reprezentativni vzorec
gospodinjstev. Na anketo
odgovarjajo vsi �lani v
gospodinjstvu. Vprašanja
dodana v vprašalnik za Anketo
o delovni sili - ADS.

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

MNZ - Centralni register
prebivalstva; MNZ Direktorat za upravne notranje
zadeve dokler MNZ Centralni register prebivalstva
ne zajame vseh tujcev v RS;
MNZ - Centralni register
prebivalstva - tedensko; MNZ
- Direktorat za upravne
notranje zadeve - �etrtletno

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Marec 2006

60 dni po
koncu
�etrtletja

Štirikrat
letno za
preteklo
�etrtletje
(predhodni);
julija kon�ni
za
predhodno
leto.

Rok prve
objave

Priprava
46 dni po
metodologije,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba redne
raziskave

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

Obdelava,
tabeliranje in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Mese�no spremljanje
aktivnega prebivalstva

ADS Ad hoc model za
leto 2005 - Uskladitev
dela z družinskim
življenjem

Anketa o delovni sili
ADS

Trg dela

Aktivno prebivalstvo

32

321.01

Prijava, odjava,
sprememba stalnega
prebivališ�a,
sprememba naslova
SEL

Raziskovanje
Ime/Oznaka

313.01

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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321.04

321.05

321.06

321.07

321.08

321.09

321.10

321.11

SURS

SURS

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Mese�no poro�ilo o
trajanju brezposelnosti

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Število brezposelnih oseb po
Spremljanje stanja na podro�ju
razredih trajanja brezposelnosti, zaposlovanja.
spolu, starosti in stopnjah
izobrazbe.

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

EMŠO brezposelne osebe, spol, Spremljanje stanja na podro�ju
naslov, datum prijave, razlog
zaposlovanja.
prijave, stopnja in vrsta
izobrazbe, poklicne izkušnje,
delovna doba.

Število realiziranih potreb po
stopnjah izobrazbe in po
podro�jih dejavnosti.

Število prijavljenih potreb po
stopnji izobrazbe in po
podro�jih dejavnosti.

Število tujcev, ki so dobili
zaposlitev po posameznih
podro�jih dejavnosti.

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Zbiranje evropsko primerljivih podatkov o �etrtletna
številu prostih in zasedenih delovnih mest
ter stopnji prostih delovnih mest.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

�etrtletje

Kriti�ni dan

Obdobje
ali dan opazovanja

ZRSZ
20. v mesecu.

ZRSZ
20. v mesecu.

ZRSZ
20. v mesecu.

Delodajalci – pravne in fizi�ne
osebe med mesecem.

Delodajalci – pravne in fizi�ne
osebe med mesecem.

ZRSZ.

ZRSZ, SURS - uporaba
podatkov obstoje�ih
statisti�nih in administrativnih
virov.
ZRSZ - do 20. v mesecu za
preteklo �etrtletje (mese�ni
podatki)

Uporaba podatkov obstoje�ih
statisti�nih virov: Statisti�ni
register delovno aktivnega
prebivalstva, Centralni register
prebivalstva.
Do konca junija za preteklo
leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Redno
zagotavljanje
�etrtletnih in
letnih podatkov o
prostih in
zasedenih
delovnih mestih
in stopnji prostih
delovnih mest

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

15 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Konec leta
2005

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Mese�no poro�ilo o
prilivih v in odlivih iz
registrirane
brezposelnosti

Mese�no poro�ilo o
Registrirano
brezposelnih osebah
RBO

Mese�no poro�ilo o
realiziranih potrebah
po delavcih in
pripravnikih

Mese�no poro�ilo o
prijavljenih potrebah
po delavcih in
pripravnikih

Mese�no poro�ilo o
tujcih, ki dobijo
zaposlitev

Periodika
izvajanja

Spremljanje mobilnosti delovno aktivnega Letna
prebivalstva.

Namen

Št.

Merjenje razlike med
povpraševanjem in ponudbo na
trgu dela, ki se odraža v številu
in stopnji prostih delovnih
mest, glede na dejavnost,
regijo, poklic; EMŠO.

Zaposlene in samozaposlene
osebe po ob�ini (statisti�ni
regiji) prebivališ�a in po ob�ini
(statisti�ni regiji) delovnega
mesta; medob�inski delovni
migranti po ob�ini (statisti�ni
regiji) prebivališ�a in ob�ini
(statisti�ni regiji) delovnega
mesta, medob�inski delovni
migranti po ob�ini delovnega
mesta, starostnih skupinah,
spolu, stopnji strokovne
izobrazbe, dejavnosti, poklicu.

Vsebina

15940 /

Statistika prostih
delovnih mest
PDM

Delovne migracije
DM

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Pla�e in stroški dela

321.16

321.17

321.18

322

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

322.01

321.15

ZRSZ

Število izdanih delovnih
dovoljenj po treh osnovnih
kategorijah dovoljenj, po
dejavnosti delodajalca, po
stopnjah izobrazbe in po
državah emigracije.

Število za�asno zaposlenih v
tujini na osnovi sklenjenih
mednarodnih sporazumov po
državah zaposlitve.

Mese�no poro�ilo o
pla�ah v podjetjih,
družbah in
organizacijah
ZAP/M

Letne potrebe po
delavcih in
pripravnikih ter
poro�ilo o
zaposlovanju v
preteklem letu

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Izpla�ane pla�e skupaj; zaostala
izpla�ila in nadure; izpla�ila 13.
pla�; število pla�anih ur skupaj
in pla�anih nadur na katere se
nanašajo izpla�ila.

Prejemniki republiških in
Zoisovih štipendij po spolu,
izobraževalnem programu, šoli,
socialni kategoriji vzdrževalca,
višini štipendije in EMŠO-ju
štipendista.

Raziskava daje vpogled v višino in
gibanje povpre�nih mese�nih pla� v
slovenskem gospodarstvu. Podatki so
pomemben vir za vodenje politike pla� in
pokojnin, pri kolektivnih pogajanjih in za
izra�unavanje razli�nih socialnih
prejemkov.

Spremljanje stanja na podro�ju politike
štipendiranja.

Obseg in struktura na�rtovanih Spremljanje stanja na podro�ju
potreb po delavcih, število
zaposlovanja.
na�rtovanih presežnih delavcev,
poro�ilo o opravljenem
pogodbenem in nadurnem delu
ter število zaposlenih invalidov.

Poro�ilo o tujih
Število zaposlenih tujih
državljanih, zaposlenih državljanov po stopnjah
v Sloveniji
izobrazbe, dejavnostih, spolu in
državah emigracije ter mati�ni
številki tujca.

Poro�ilo o izdanih
delovnih dovoljenjih
za tujce

Letno poro�ilo o
osebah, ki so se s
posredovanjem zavoda
za zaposlovanje
za�asno zaposlile v
tujino.

Število vklju�enih brezposelnih
oseb po vrstah programov.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Namen

Mese�na

Letna

Letna

Kontinuirana

Kontinuirana

Letna

Letna

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Mesec

Šolsko leto

Preteklo in teko�e leto

�etrtletje

�etrtletje

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Pravne osebe ter njihove enote
v sestavi.
Pravne osebe ter njihove enote
do 20. v mesecu za pretekli
mesec, DURS do 31.1. za
predpreteklo leto

ZRSZ
v za�etku koledarskega leta za
preteklo šolsko leto.

Delodajalci – pravne osebe
(anketa LP-ZAP)
15. 01.

Delodajalci – pravne in fizi�ne
osebe, ZZZS, MNZ
na za�etku �etrtletja za
predhodni kvartal.

ZRSZ.
na za�etku �etrtletja za
predhodni kvartal.

ZRSZ
30. 01.

ZRSZ
28. 02.

ZRSZ
v za�etku �etrtletja za
predhodni kvartal.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

15. v
mesecu oz.
1. delovni
dan

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Letno poro�ilo o
republiškem
štipendiranju

321.14

ZRSZ

Letno poro�ilo o
vklju�enih v programe
zaposlovanja

321.13

ZRSZ

Vsebina

Kvartalno poro�ilo o
Število prejemnikov denarnega
prejemnikih denarnega nadomestila in denarne pomo�i
nadomestila in denarne po spolu in stopnjah izobrazbe.
pomo�i za �as
brezposelnosti

321.12

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZRSZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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322.02

322.03

322.04

SURS,
AJPES

SURS

SURS,
AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Podatki o številu zaposlenih
oseb po višini pla�; o najmanjši
in najve�ji pla�i v podjetju oz.
organizaciji; število zaposlenih
oseb, ki so prejele minimalno
ali pla�o nižjo od minimalne
pla�e; kolektivna pogodba,
katere podpisnik je podjetje.
Spremljanje stanja na podro�ju pla�.
Letna, Za
september

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Pravne osebe ter njihove enote, Obvezno
DURS, AJPES.
Pravne osebe do 20. 10. DURS
do 31.01. za predpreteklo leto.

Zasebna podjetja z 1 in 2
Obvezno
zaposlenima osebama in
samostojni podjetniki ter
njihove enote, DURS, AJPES.
Zasebna podjetja in samostojni
podjetniki do 20. v mesecu za
pretekli mesec; DURS do
31.01. za predpreteklo leto

Pravne osebe ter njihove enote Obvezno
v sestavi podatke o pla�ah
posredujejo AJPES na
skupnem obrazcu; AJPES;
DURS.
Pravne osebe ter njihove enote
v sestavi do 30. v mesecu za
pretekli mesec. AJPES skladno
z dogovorom do 10 v mesecu
za predpretekli mesec; DURS
do 31.01. za predpreteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

AJPES skrbi za
formalno logi�no
pravilnost zbranih
podatkov, katere
skladno z
dogovorom redno
in pravo�asno
pošilja na SURS.
SURS skrbi za
seznam
poro�evalskih in
opazovanih enot,
na osnovi
katerega
poro�evalske
enote poro�ajo
podatke o pla�ah,
ter za nadzor
kakovosti
podatkov. Glede
na metodologijo
po potrebi
pripravlja ocene
za enote, ki ne
poro�ajo ter skrbi
za izkazovanje
statisti�nih
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Zaposlene osebe po
velikosti pla�e
ZAP_STRU/L

Mese�na

Periodika
izvajanja

Raziskava daje vpogled v višino in
Mese�na
gibanje povpre�nih mese�nih pla� 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
povpre�ne pla�e v Republiki Sloveniji.
Podatki so pomemben vir za vodenje
politike pla�.

Raziskava daje vpogled v višino in
gibanje povpre�nih mese�nih pla� v
slovenskem gospodarstvu. Podatki so
pomemben vir za vodenje politike pla� in
pokojnin, pri kolektivnih pogajanjih in za
izra�unavanje razli�nih socialnih
prejemkov.

Namen

Št.

Izpla�ane bruto in neto pla�e
skupaj; zaostala izpla�ila in
nadure; izpla�ila 13. pla�;
število pla�anih ur skupaj in
pla�anih nadur na katere se
nanašajo izpla�ila ter število
zaposlenih oseb, ki so prejele
pla�o, izpla�ila za nadure in
izpla�ila 13. pla�.

Izpla�ane pla�e skupaj; zaostala
izpla�ila in nadure, izpla�ila 13.
pla�; število pla�anih ur skupaj
in pla�anih nadur na katere se
nanašajo izpla�ila; število
zaposlenih oseb, ki so prejele
pla�o, izpla�ila za nadure in
izpla�ila 13. pla�.

Vsebina
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Mese�no poro�ilo o
pla�ah v zasebnih
podjetjih z 1 in 2
zaposlenima osebama
in pri samostojnih
podjetnikih
ZAP-SP/M

Mese�no poro�ilo o
pla�ah pri pravnih
osebah
Obrazec 1 - ZAP/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

322.05

322.06

322.07

322.08

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Strukturna statistika
pla�

Indeks stroškov dela
ISD/�L

Stroški dela - letne
ocene

Anketa o stroških dela
ZAP_SD/4L

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Namen

Podatki številu zaposlenih
glede na (i) lastnost podjetij oz.
njihovih enot: velikost,
dejavnost, lokacija dela, število
zaposlenih; (ii) demografske in
zaposlitvene zna�ilnosti oseb:
EMŠO, spol starost, poklic,
izobrazba, usposobljenost, vrsta
zaposlitve; (iii) strukturo pla�
zaposlenih oseb: bruto pla�a,
socialni prispevki in akontacija
dohodnine.

Celotni stroški dela; prejemki
zaposlenih oseb; delodajal�evi
prispevki za socialno varnost;
davki na izpla�ano pla�o in
subvencije; dejansko opravljene
delovne ure;
�etrtletna

Letna

Štiriletna

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na podro�ju pla�.
Letna
Dobiti vpogled v statistiko pla� po
razli�nih zaposlitvenih in demografskih
zna�ilnostih zaposlenih oseb (starost, spol,
poklic, izobrazba, strokovna
usposobljenost) in zna�ilnosti
delodajalcev (dejavnost, lokacija,
velikost).

Spremljanje gibanja �etrtletnih stroškov
dela (brez stroškov za izobraževanje in
ostalih stroškov dela: stroški kadrovanja
in stroški za obleke) lo�eno za celotne
stroške dela, pla�e, prispevke za socialno
varnost, davke in stroške dela brez
bonusov po evropsko primerljivi
metodologiji.

Bruto pla�e, nadomestila za �as Spremljanje stanja stroškov dela.
dela, premije in brezpla�ne
ugodnosti, dodatki za
nastanitev, delodajal�evi
socialni prispevki za zaposlene
osebe, delodajal�evi stroški za
poklicno usposabljanje,
delodajal�evi drugi stroški dela;
opravljene delovne ure; število
zaposlenih oseb, ki so dobile
pla�o.

Bruto pla�a; nadomestilo pla�; Spremljanje stanja stroškov dela.
premije in brezpla�ne
ugodnosti; dodatki za
nastanitev; delodajal�evi
socialni prispevki za zaposlene
osebe; delodajal�evi stroški za
poklicno usposabljanje;
delodajal�evi drugi stroški dela;
delodajal�evi stroški za
blaginjo; pla�ane in opravljene
delovne ure; število oseb, ki so
prejele pla�o ter število
zaposlenih oseb.

Vsebina

Koledarsko leto

�etrtletje

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Povezovanje obstoje�ih
administrativnih in statisti�nih
virov (Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva, DURS).
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto.

Uporabljeni obstoje�i
statisti�ni in administrativni
viri: SURSa, Uprave RS za
javna pla�ila, DURS.
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto; UJP dnevno

Uporabljeni obstoje�i
statisti�ni in administrativni
viri: SURSa, UJP, DURS.
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto.

Pravne osebe in njihove enote
na obmo�ju RS.
Maj 2005

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

70 dni po
koncu
�etrtletja

Oktober
2005

junij 2006

Rok prve
objave

Priprava
2005
metodologije in
objava rezultatov.

Priprava
metodologije in
objava rezultatov
(originalne in
desezonirane
vrednosti).

Ocena stroškov
dela za leto 2003
- ko se ne izvaja
štiriletna Anketa
o stroških dela

Izvedba ankete

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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322.09

322.10

322.11

322.12

322.13

SURS

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Podatki o izpla�ilih pla�
pravnih oseb javnega prava po
Navodilu za prikazovanje
podatkov o pla�ah (UL RS, št.
66/02).

Podatki o izpla�ilih pla�
samostojnih podjetnikov po
Zakonu o izvajanju dogovora o
politiki pla� v zasebnem
sektorju v obdobju 2004-2005.

Mese�na

Mese�na

Spremljanje višine in gibanja izpla�il pla�
vseh samostojnih podjetnikov (po regijah,
ob�inah, dejavnostih).

Mese�na

Spremljanje višine izpla�il regresa za letni Mese�na
dopust vseh pravnih oseb za zaposlene po
kolektivnih pogodbah in za zaposlene po
individualnih pogodbah (po regijah,
ob�inah, dejavnostih).

Spremljanje višine in gibanja izpla�il pla�
vseh pravnih oseb javnega prava, za
zaposlene po kolektivnih pogodbah in za
zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne
pogodbe (po posameznih skupinah
pravnih oseb javnega prava , po regijah,
ob�inah, dejavnostih).

Spremljanje višine in gibanja izpla�il pla�
pravnih oseb zasebnega sektorja, za
zaposlene po kolektivnih pogodbah in za
zaposlene po individualnih pogodbah (po
posameznih skupinah poslovnih
subjektov, po regijah, ob�inah,
dejavnostih).

Predpretekli mesec

Pretekli mesec

Predpretekli mesec

Mesec, predpretekli
mesec

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Samostojni podjetniki na
Obrazcu 1-Z.
Ob izpla�ilu pla�.

Pravne osebe na Obrazcu 3 in
izvajalci pla�ilnega prometa,
na podlagi podatkov o bruto
izpla�ilih regresa za letni
dopust, ki jih pridobijo od
poslovnih subjektov, katerih
ra�une vodijo.
Pravne osebe na Obrazcu 3: ob
izpla�ilu regresa za letni
dopust; izvajalci pla�ilnega
prometa: tedensko.

Pravne osebe javnega prava na
Obrazcu 1 in 1A in izvajalci
pla�ilnega prometa, na podlagi
podatkov o bruto izpla�ilih
pla�, ki jih pridobijo od
pravnih oseb javnega prava,
katerih ra�une vodijo.
Tedensko.

Pravne osebe zasebnega
sektorja na Obrazcu 1-Z, ob
izpla�ilu pla�, in izvajalci
pla�ilnega prometa, na podlagi
podatkov o bruto izpla�ilih
pla�, ki jih pridobijo od
poslovnih subjektov, katerih
ra�une vodijo.
Tedensko.

Uporabljeni obstoje�i
statisti�ni in administrativni
podatki: SURS, DURS, MF,
MDDSZ.
DURS, do 31. 1. za
predpreteklo leto

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije in
posredovanje
podatkov
Eurostatu in
uporabnikom.

Delo
v teko�em
letu

Do 15. v
mesecu za
izpla�ila
pla� za
pretekli
mesec

Do 15. v
mesecu za
izpla�ila
regresa za
letni dopust
v preteklem
mesecu.

Do 15. dni v
mesecu za
izpla�ila
pla� za
pretekli
mesec.

Do 15. v
mesecu za
izpla�ila
pla� za
pretekli
mesec.

Skladno s
koledarjem
Eurostatovih
objav.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Mese�no poro�ilo o
izpla�ilih pla�
samostojnih
podjetnikov

Mese�no poro�ilo o
Podatki o izpla�ilih regresa za
izpla�ilih regresa za
letni dopust pri pravnih osebah.
letni dopust pri pravnih
osebah

Mese�no poro�ilo o
izpla�ilih pla� pravnih
oseb javnega prava

Periodika
izvajanja

Primerjava držav glede na razli�ne
Letna
socialne primere na trgu dela, razli�ne tipe
družin oz. posameznikov. Izra�unavanje
nekaterih kazalnikov, ki jih zahteva
Eurostat, in jih za �lanice ra�una OECD,
ostale države pa morajo izra�unavati
same, na osnovi OECD metodologije.

Namen

Št.

Podatki o izpla�ilih pla�
pravnih oseb zasebnega
sektorja po Zakonu o izvajanju
dogovora o politiki pla� v
zasebnem sektorju v obdobju
2004-2005.

Ra�unanje kazalnikov, za
razli�ne tipe družin. Obdav�itev
pla� slabše pla�anih zaposlenih
oseb - obdav�itev pla�e, ki jo
prejema zaposlena oseba,
zaposlena v proizvodnih
dejavnostih in prejema 67 %
povpre�ne pla�e v državi;
zaposlitvena zanka (past): "unemployment trap" prejemki nezaposlene osebe;
pla�a, ki bi jo imela taka oseba,
�e bi dobila zaposlitev; - "lowwage trap" - obremenitev pla�e
zaposlene osebe pred in po
pove�anju pla�e;

Vsebina
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Mese�no poro�ilo o
izpla�ilih pla� pravnih
oseb zasebnega
sektorja

Strukturni kazalniki,
vezani na podatke o
pla�ah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statisti�ni registri
statistike dela

32991

331.02

331.03

SURS

SURS

Statisti�no poro�ilo
osnovnih šol - poro�ilo
za odrasle
ŠOL-O-ODR

Statisti�no poro�ilo
osnovnih šol - poro�ilo
za mladino
ŠOL-O

Statisti�no poro�ilo o
predšolski vzgoji v
vrtcih
ŠOL-PŠV

Statistika za�etnega
izobraževanja

331

331.01

Izobraževanje in
usposabljanje

33

32991.01 Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

Poro�ilo o izpla�anih
osebnih prejemkih pri
poslovnih subjektih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

322.14

SURS

SURS

AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Ažuriranje Statisti�nega registra delovno
aktivnega prebivalstva.

Spremljanje višine in gibanja izpla�il
�istih pla� in drugih osebnih prejemkov
poslovnih subjektov po dejavnostih,
regijah, ob�inah.

Namen

Kontinuirana

Mese�na

Periodika
izvajanja

Osnovne zna�ilnosti populacije, Spremljanje stanja na podro�ju
vklju�ene v osnovnošolsko
osnovnošolskega izobraževanja.
izobraževanje odraslih,
pedagoškem osebju in drugih
zaposlenih ter o izvajalcih tega
izobraževanja.

Osnovne zna�ilnosti populacije, Spremljanje stanja na podro�ju
vklju�ene v redno
osnovnošolskega izobraževanja.
osnovnošolsko izobraževanje,
pedagoškem osebju in drugih
zaposlenih.
Letna

Letna

Vklju�enost v predšolsko
Spremljanje stanja na podro�ju predšolske Letna
izobraževanje, razpoložljive
vzgoje.
kapacitete vrtcev, dejavnosti, ki
jih organizira vrtec ter
zaposleno osebje.

Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb po
poslovnih subjektih.

Podatki o izpla�ilih �istih pla�
in drugih osebnih prejemkov
poslovnih subjektov, zbrani iz
pla�ilnih nalogov, ozna�enih s
šiframi izdatkov za izpla�ila
osebnih prejemkov.

Vsebina

Šolsko leto

Šolsko leto

30.09.

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Ljudske univerze, ki izvajajo
osnovnošolsko izobraževanje
odraslih
12.12.

Osnovne šole
konec šolskega leta, za�etek
šolskega leta. 17.10.

Vzgojno varstveni zavodi,
osnovne šole
28.10.

Poslovni subjekti na M
obrazcih poro�ajo ZZZS
ZZZS do 5. v mesecu za
pretekli mesec

Izvajalci pla�ilnega prometa za
poslovne subjekte, katerih
ra�une vodijo
dnevno.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Teko�e ažuriranje
registra in
posredovanje
podatkov
uporabnikom.

Delo
v teko�em
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

225 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
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15945

331.04

331.05

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Šolsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

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

Obvezno

Srednje šole za mladino,
Obvezno
SURS preko MŠZŠ.
Srednje šole za mladino: konec
šolskega leta, za�etek šolskega
leta, 10.10. SURS preko
MŠZS: 01.12. za teko�e šolsko
leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba raziskave 280 dni po
in objava
koncu
rezultatov.
obdobja
opazovanja

Izvedba raziskave 280 dni po
in objava
koncu
rezultatov.
obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Vklju�enost odraslih v razli�ne Spremljanje stanja na podro�ju
programe srednješolskega
srednješolskega izobraževanja.
izobraževanja, za pridobitev
nižje ali srednje poklicne,
srednje tehniške oz. strokovne
ter srednje splošne izobrazbe. V
okviru raziskave se zbirajo
podatki o vrsti organizacij, ki
izvajajo srednješolsko
izobraževanje odraslih, o
oddelkih in udeležencih po
spolu, izobraževalnih
programih, uspešnosti,
vklju�enosti in uspešnosti
brezposelnih v izobraževanje,
zaklju�ku izobraževanja,
starostnih razredih, u�enju tujih
jezikov, ob�ini stalnega
prebivališ�a; o pedagoškem
osebju za odrasle po spolu,
delovnem �asu, urah
pou�evanja, starostnih razredih,
izobrazbi ter o drugih za
odrasle zaposlenih delavcih.

Vklju�enost mladine v razli�ne Spremljanje stanja na podro�ju
programe srednješolskega
srednješolskega izobraževanja.
izobraževanja, za pridobitev
nižje ali srednje poklicne,
srednje tehniške oz. strokovne
ter srednje splošne izobrazbe. V
okviru raziskave se zbirajo
podatki o vrsti šol, oddelkih;
dijakih po spolu, vzgojnoizobraževalnih programih,
letnikih in uspešnosti, letih
starosti, ob�ini stalnega
prebivališ�a, šolski prehrani in
u�enju tujih jezikov, zaklju�ku
izobraževanja, o dijakih s
posebnimi potrebami, o
opremljenosti šol z ra�unalniki
in vrstami internetne povezave;
o pedagoškem osebju po spolu,
delovnem �asu, urah
pou�evanja, starostnih razredih,
izobrazbi ter o drugih
zaposlenih delavcih.

Vsebina
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Statisti�no poro�ilo
srednjih šol - poro�ilo
za odrasle
ŠOL-S-ODR

Statisti�no poro�ilo
srednjih šol - poro�ilo
za mladino
ŠOL-S

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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331.06

331.07

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Statisti�no poro�ilo o
vpisu študentov na
visokošolske zavode in
višje strokovne šole
ŠOL-ŠTUD-PP

Vpisni list za študente
ŠOL-ŠTUD

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Namen

Vklju�enost prebivalstva v
Spremljanje stanja na podro�ju
razli�ne programe višješolskega terciarnega izobraževanja.
in visokošolskega
dodiplomskega in
podiplomskega študija.

S skupnim vprašalnikom
Spremljanje stanja na podro�ju
Univerze v Ljubljani, Univerze terciarnega izobraževanja.
v Mariboru, Univerze na
Primorskem, Samostojnih
visokošolskih zavodov in
SURS spremljamo vklju�enost
prebivalstva v razli�ne
programe višješolskega
strokovnega in visokošolskega
dodiplomskega podiplomskega
študija. V okviru raziskave se
zbirajo naslednji individualni
podatki:Osebni podatki
študenta (EMŠO); podatki o
stalnem in za�asnem bivališ�u;
podatki o vpisu (visokošolski
zavod, študijski program, smer
in izbirna skupina, študijsko
leto, vrsta študija, letnik študija,
na�in študija, vrsta vpisa, kraj
izvajanja študija, na katerem
visokošolskem zavodu še
študirate); podatki o prvem
vpisu (študijsko leto prvega
vpisa v ta študijski program,
študijsko leto prvega vpisa na
katerikoli visokošolski oz.
višješolski študijski program);
podatki o dokon�ani srednji
šoli; podatki o drugi dokon�ani
šoli (višji ali visoki); podatki o
prehrani in bivanju med
študijem; zaposlitvi študenta;
šolnini.

Vsebina

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Akademsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Višje strokovne šole, visoke
strokovne šole, fakultete in
umetniške akademije.
15.10. za teko�e študijsko leto.

Obvezno

Študenti višješolskega in
Obvezno
visokošolskega dodiplomskega
in podiplomskega študija ob
vpisu v katerikoli letnik ali v
absolventski staž, višje
strokovne šole, visoke
strokovne šole, fakultete,
umetniške akademije,
univerze.
15.11.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.

133 / 14. 12. 2004 /
Stran

15947

331.08

331.09

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Študenti magistrskega,
Obvezno
specialisti�nega študija ob
diplomi. Visoke strokovne
šole, fakultete, umetniške
akademije, MZ, Zdravniška
zbornica, druge institucije, ki
izvajajo podiplomske študijske
programe.
05.01 za preteklo koledarsko
leto.

Študenti višješolskega in
Obvezno
visokošolskega študija ob
diplomi. Višje strokovne šole,
samostojni visokošolski zavodi
in univerze.
Višje strok. šole in samostojni
visokošolski zavodi do 05. v
mesecu za diplomirane v
preteklem mesecu, univerze za
svoje �lanice do 06.01 za
preteklo koledarsko leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Zna�ilnosti populacije, ki je
Spremljanje stanja na podro�ju
zaklju�ila podiplomski
terciarnega izobraževanja.
magistrski in specialisti�ni
študij. Z vprašalnikom se
zbirajo naslednji individualni
podatki: Osebni podatki o
magistru oz. specialistu
(EMŠO); stalno prebivališ�e;
državljanstvo; datum
diplomiranja; ime šole,
študijski program; strokovni
naziv; na kateri šoli je kon�al
visokošolski študij (šola,
študijski program ter leto
diplomiranja); leto vpisa na
magistrski oz. specialisti�ni
študij; podro�je znanosti, iz
katerega je opravljeno
magistrsko oz. specialisti�no
delo; naslov magistrskega oz.
specialisti�nega dela; leto
odobritve teme; na�in študija;
nosilec stroškov podiplomskega
študija; zaposlitev; število
objavljenih del v zadnjih petih
letih; študijsko bivanje v tujini
v zadnjih petih letih.

Zna�ilnosti populacije, ki je
Spremljanje stanja na podro�ju
zaklju�ila višješolski strokovni, terciarnega izobraževanja.
visokošolski strokovni in
univerzitetni študij. Z
vprašalnikom se zbirajo
naslednji individualni podatki:
Osebni podatki (EMŠO); stalno
prebivališ�e; državljanstvo;
datum diplomiranja; ime šole;
študijski program; vrsta študija;
prejšnja šolska izobrazba; na�in
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 �asu študija;
nameravana zaposlitev po
diplomi.

Vsebina

15948 /

Statisti�no poro�ilo o
magistrih in
specialistih
ŠOL-MAG

Statisti�no poro�ilo o
diplomantih
univerzitetnih,
visokošolskih
strokovnih in
višješolskih programov
ŠOL-DIPL

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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331.10

331.11

331.12

331.13

331.14

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Statisti�no poro�ilo
glasbenih šol
ŠOL-GL

Namen

Spremljanje stanja na podro�ju
Podatki o vrsti in organizaciji
glasbenega izobraževanja.
šol, u�encih, inštrumentih,
uspešnosti u�encev, nastopih in
drugih glasbenih dejavnostih ter
o u�iteljih.

Osnovne informacije o
Spremljanje stanja na podro�ju vzgoje in
ustanovah, ki nudijo nastanitev, izobraževanja otrok in mladostnikov z
oskrbo, izobraževanje in
motnjami v razvoju.
usposabljanje otrokom in
mladostnikom z motnjami v
duševnem ali telesnem razvoju
in o zaposlenem osebju.

Osnovne informacije o Zavodih Spremljanje stanja na podro�ju vzgoje in
za usposabljanje otrok in
izobraževanja vedenjsko in osebnostno
mladostnikov z motnjami
motenih otrok in mladostnikov.
vedenja in osebnosti, njihovih
varovancih, socialnem ozadju
in zaposlenih v teh institucijah.

Osnovne zna�ilnosti
Spremljanje stanja na podro�ju
visokošolskega in višješolskega terciarnega izobraževanja.
pedagoškega osebja ter ostalih
zaposlenih na višjih strokovnih
šolah in visokošolskih zavodih.

Zna�ilnosti populacije, ki je v
Spremljanje stanja na podro�ju
opazovanem letu pridobila
terciarnega izobraževanja.
najvišji akademski naziv
doktorja znanosti. V okviru
raziskave se zbirajo naslednji
individualni podatki: Osebni
podatki (EMŠO); stalno
prebivališ�e; državljanstvo;
datum doktoriranja; ime šole;
študijski program; na kateri šoli
je kon�an visokošolski študij
(šola, študijski program, leto
diplomiranja magisterija oz.
specializacije); podro�je
znanosti magistrskega oz.
specialisti�nega dela; podro�je
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

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Akademsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Obvezno

Obvezno

Glasbene šole
17.10.

Obvezno

Zavodi in oddelki pri osnovnih Obvezno
šolah za usposabljanje otrok in
mladostnikov s posebnimi
potrebami; MŠZŠ.
7.02.

Zavodi za usposabljanje otrok
in mladostnikov z motnjami
vedenja in osebnosti.
7.02.

Višje strokovne šole, visoke
strokovne šole, fakultete,
umetniške akademije.
15.03.

Doktorji znanosti po uspešnem Obvezno
zagovoru doktorske disertacije.
Fakultete, umetniške
akademije, univerze, druge
ustanove, ki izvajajo
podiplomske študijske
programe.
05.01. za preteklo koledarsko
leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

220 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Izvedba
120 dni po
raziskovanja in
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Statisti�no poro�ilo
zavodov, centrov in
domov za nastanitev in
oskrbo otrok in
mladostnikom s
posebnimi potrebami
ŠOL-ZU

Statisti�no poro�ilo
zavodov za
usposabljanje otrok in
mladostnikov z
motnjami vedenja in
osebnosti
ŠOL-MVO

Statisti�no poro�ilo o
visokošolskih u�iteljih
in znanstvenih
delavcih in sodelavcih
ter o predavateljih
višjih šol in strokovnih
delavcih v višjem
strokovnem
izobraževanju
ŠOL-KP

Statisti�no poro�ilo o
doktorjih znanosti
ŠOL-DR

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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341.02

SURS

Statistika kulture

Letno poro�ilo za
serijske publikacije
ZAL-SP

Letno poro�ilo za
knjige in brošure
ZAL-KB

341

341.01

Kultura

34

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
razli�nih vrstah serijskih
publikacij, ki jih posreduje
Narodna in univerzitetna
knjižnica.

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
knjigah in brošurah, ki jih
posreduje Narodna in
univerzitetna knjižnica.
Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Vklju�enost odraslih in
Spremljanje stanja na podro�ju
odraš�ajo�ih v razli�ne splošne, nadaljnjega izobraževanja in
strokovne ali jezikovne
usposabljanja.
programe izobraževanja, s
katerimi si udeleženci ne
pridobijo višje ravni izobrazbe
temve� dodatna znanja za
potrebe dela ali za osebno rast.
Ti programi so javnoveljavni
ali brez javne veljavnosti. V
okviru raziskave se zbirajo
podatki o izvajalcu nadaljnjega
izobraževanja po statusu; o
izobraževalnih programih po
podro�jih, udeležencih po spolu
in starosti; o opremljenosti,
prostorih; zaposlenih; dohodkih
in izdatkih izvajalcev
nadaljnjega izobraževanja.

Letna

Letna

Letna

Preteklo leto

Preteklo leto

Šolsko leto

31. 12., vsako leto.

Narodna in univerzitetna
knjižnica
april 2005

Narodna in univerzitetna
knjižnica
april 2005

Ljudske univerze, druge
specializirane organizacije za
izobraževanje odraslih, enote
pri šolah in podjetjih itd.
19.04

Podjetja in druge organizacije,
ZRSZ, drugi zavodi in skladi,
ki imajo štipendiste.
18.01.

Dijaški in študentski domovi
ter druge ustanove za
nastanitev študentov.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Zbiranje in
objava podatkov.

Zbiranje in
objava podatkov

12 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

12 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Izvedba raziskave 365 dni po
in objava
koncu
rezultatov.
obdobja
opazovanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

SURS

Statisti�no poro�ilo
izvajalcev nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
ŠOL-NAD

332.01

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

332

Letna

Šolsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Št.

Spremljanje stanja na podro�ju
izobraževanja.

Letna

Periodika
izvajanja

15950 /

SURS

Poro�ilo o
Popis štipendistov vajencev,
štipendiranju vajencev, dijakov in študentov.
dijakov in študentov,
vprašalnik o
štipendistu
ŠOL-ŠTIP

331.16

Namen

Vklju�enost in osnovne
Spremljanje stanja na podro�ju dejavnosti
zna�ilnosti dijaške in
povezanih z izobraževanjem.
študentske populacije, ki je
nastanjena v dijaških in
študentskih domovih in
razpoložljive kapacitete domov.

SURS

Statisti�no poro�ilo
dijaških in študentskih
domov ter drugih
ustanov, ki nudijo
nastanitev u�encem,
dijakom ali študentom
ŠOL-ŠD

Vsebina

331.15

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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341.09

341.10

35

351

SURS

SURS

351.02

341.08

SURS

IVZ

Javno zdravje

341.07

SURS

351.01

Varovanje zdravja

341.06

SURS

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke s
podro�ja filmske produkcije.

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
dejavnosti RTV organizacij.

Statistika nalezljivih
bolezni

Statistika vzrokov
smrti

Letno poro�ilo
kulturnih domov
KU-DK

Letno poro�ilo
kinematografov
KINO

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
vzrokov smrti.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Namen

Prijavljene nalezljive bolezni,
Spremljanje stanja na podro�ju statistike
umrli zaradi nalezljivih bolezni. nalezljivih bolezni.

Starost, spol, regija, vzrok
smrti.

S poro�ilom muzejev
pridobimo osnovne statisti�ne
podatke o dejavnosti muzejev
in muzejskih zbirk, galerij in
razstaviš�.

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
dejavnosti kulturnih domov.

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
dejavnosti kinematografov.

Letno poro�ilo o uvozu Z letnim poro�ilom pridobimo
in distribuciji filmov
osnovne statisti�ne podatke s
FILM-D
podro�ja filmske distribucije.

Letno poro�ilo o
proizvodnji in izvozu
filmov
FILM-P

Letno poro�ilo RTV
organizacij
KU-RTV

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
dejavnosti filharmonije in
poklicnih orkestrov.

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
gledališki dejavnosti.

Vsebina

Letna

Letna

Triletna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Preteklo leto

Gledališka sezona

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Gledališka sezona

Gledališka sezona

Obdobje
ali dan opazovanja

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
15.04.

Mrliški pregledniki
15.04.

Muzeji, muzejske zbirke,
galerije in razstaviš�a.
2005

Kulturni domovi, zavodi za
kulturo in drugi organizatorji
kulture.
2005

Kinematografi.
2005

Distributerji filmov in
videofilmov.
2005

Producenti filmov in
videofilmov.
2005

RTV organizacije in RTV
Slovenija.
2005

Poklicni orkestri.
2005

Gledališ�a, skupine,
producenti.
2005

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Obdelava
podatkov.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Delo
v teko�em
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

470 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

IVZ

Poro�ilo muzejev in
muzejskih zbirk galerij
in razstaviš�- vsako
tretje leto od leta 2001
(zbiranje podatkov)
KU-MZ

341.05

SURS

Letno poro�ilo
filharmonije in
poklicnih orkestrov
KU-FO

341.04

SURS

Letno poro�ilo o
gledališki dejavnosti
KU-GL

341.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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351.03

351.04

351.05

351.06

351.07

351.08

351.09

351.10

351.11

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Statistika izvajalcev
zdravstvene dejavnosti

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

Število izdanih receptov po
skupina ATC klasifikacije,
število izdanih receptov po
starostnih skupinah.

Število bolnišni�nih obravnav
zaradi bolezni, poškodb in
zastrupitev, porodov, fetalnih
smrti, novorojen�kov,
bolnišni�ne obravnave zaradi
rehabilitacije, število
bolnišni�nih obravnav po
starostnih skupinah.

Število primerov in dni
bolniškega staleža, indeks
bolniškega staleža, število
poškodb pri delu, število
preventivnih obiskov, drugih
aktivnosti v medicini dela,
prometa in športa.

Število obiskov v ambulantni
specialisti�ni dejavnosti.

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov,
število napotitev k specialistu.

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
lekarniške dejavnosti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
bolnišni�ne dejavnosti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva delavcev.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
ambulantno specialisti�ne dejavnosti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva odraslih.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva šolskih otrok.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti.
15.04.

Lekarne in lekarniške
podružnice.
15.04.

Izvajalci bolnišni�ne
zdravstvene dejavnosti.
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti, delodajalci.
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni.
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni.
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Statistika lekarniške
dejavnosti

Statistika bolnišni�ne
dejavnosti

Statistika
zdravstvenega varstva
delavcev

Statistika ambulantno
specialisti�ne
dejavnosti

Statistika
zdravstvenega varstva
odraslih

Statistika
zdravstvenega varstva
šolskih otrok

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva predšolskih otrok.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva žensk.

Namen

Št.

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

Število obiskov, število
dovoljenih splavov, število
zahtevkov za prekinitev
nose�nosti, število uporabnic
hormonske kontracepcije,
število fetalnih smrti.

Vsebina

15952 /

Statistika
zdravstvenega varstva
predšolskih otrok

Statistika
zdravstvenega varstva
žensk

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statistika cepljenja

Zbirno polletno in
letno poro�ilo o
prihodkih in odhodkih
ZZZS glede obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

Zdravje in varnost
pri delu

351.12

351.13

351.14

351.15

351.16

351.17

351.18

352

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

ZZZS

ZZZS

Polletno in letno
poro�ilo o zavarovanih
osebah obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

Poraba alkohola

Statistika ustreznosti
živil

Statistika preskrbe
prebivalstva s pitno
vodo

Statistika
mikrobiološko in
fizikalno kemijske
kakovosti pitne vode

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
cepljenja.

Namen

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
ustreznosti živil.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
preskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Spremljanje prihodkov in odhodkov
ZZZS-ja.

Polletna,
Letna

Polletna,
Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Polletje

Polletje

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

ZZZS.

ZZZS (ZZZS pridobi podatke
iz M obrazcev, ki jih vlagajo
zavezanci za prijavo v
zavarovanje – pravne in fizi�ne
osebe).

SURS, proizvajalci alkoholnih
pija�.
30.03.2005

Pooblaš�eni javni zavodi in
pristojni upravni organi.
15.04.

ZZV, drugi pooblaš�eni
laboratoriji in pristojni upravni
organi.
15.04.

ZZV in drugi laboratoriji.
15.04.

Pooblaš�eni in drugi izvajalci
cepljenja.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Prihodki, odhodki po vrstah
(zdravstvene storitve, zdravila,
ortopedski in drugi tehni�ni
pripomo�ki, denarne pravice
zavarovanih oseb itd.).

Stanje in povpre�no število
Spremljanje stanja zavarovanih oseb
zavarovanih oseb obveznega
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
zdravstvenega zavarovanja po
skupinah zavarovalnih podlag
(delavci; osebe, ki v Republiki
Sloveniji samostojno opravljajo
gospodarsko ali drugo
dejavnost kot edini ali glavni
poklic; kmetje, upokojenci,
upravi�enci iz prora�una,
družinski �lani, ostali).

Spremljanje proizvodnje, uvoza Spremljanje proizvodnje, uvoza in izvoza
in izvoza alkoholnih pija� ter
alkoholnih pija� ter lastne proizvodnje
lastne proizvodnje alkoholnih
alkoholnih pija� v gospodinjstvih.
pija� v gospodinjstvih.

Število odvzetih vzorcev za
mikrobiološke in kemijske
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 podro�ju statistike
mikrobiološke in fizikalno
kakovosti pitne vode.
kemijske preiskave, število
neustreznih vzorcev v sklopu
rednih in ob�asnih preiskav,
število oskrbovanih prebivalcev
s pitno vodo, število ogroženih
prebivalcev zaradi preskrbe z
neustrezno pitno vodo.

Delež cepljenih v Sloveniji,
DTP3, Polio3, OMR, Hib3.

Vsebina
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15953

Poraba v
gospodinjstvih

361

361.01

Življenjska raven

36

SURS

Polletno in letno
poro�ilo o za�asnih
zadržanostih od dela,
glede katerih je
izpla�evalec
nadomestila ZZZS

352.03

ZZZS

Anketa o porabi v
gospodinjstvih
APG

Osnovni podatki o �lanih
gospodinjstva: EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, zakonski stan,
šolska izobrazba, poklic,
dejavnost, delovna aktivnost,
zdravje idr.; Višina
razpoložljivih sredstev po virih:
vsi prejemki za osebe
(obdav�ljivi iz dohodnine in
drugi) oz. denarna sredstva ter
vrednost lastne proizvodnje,
porabljene v gospodinjstvu vrednost naturalne porabe;
Višina porabljenih sredstev po
namenu porabe oz. potrošni in
drugi izdatki gospodinjstev;
Koli�ine porabljenih izdelkov
osebne porabe: kupljene
koli�ine in koli�ine iz lastne
proizvodnje; Vrsta in
opremljenost stanovanja, druga
stanovanja gospodinjstev.
Preskrbljenost s trajnejšimi
potrošnimi dobrinami; finan�ni
položaj gospodinjstva.

Primeri in dnevi za�asne
zadržanosti od dela po
posameznih vzrokih (bolezen,
poškodba, nega, spremstvo,
izolacija, drugo).
Polletna,
Letna

Letna

Polletna,
Letna

Periodika
izvajanja

Izra�un ravni in strukture porabljenih
Letna
sredstev gospodinjstev potrebne za
izra�un osebne porabe prebivalstva,
ponderjev za ra�unanje indeksa cen
življenjskih potrebš�in in drugih
pokazateljev življenjske ravni; distribucija
dohodka gospodinjstev in prebivalstva;
analiza revš�ine.

Spremljanje za�asne zadržanosti od dela
zaradi zdravstvenih razlogov, ki
bremenijo sredstva ZZZS.

Spremljanje poklicnih bolezni in suma na
poklicno bolezen.

Spremljanje in analiziranje vzrokov
za�asne odsotnosti z dela; predlaganje
ukrepov.

Namen

Zadnjih 12 mesecev

Polletje

Koledarsko leto

Polletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, Inštitut za socialno
varstvo, IVZ, ZPIZ, ZRSZ,
ZZZS, MKGP,
A.R.S.K.T.R.P.,MNZ,
Centralni register prebivalstva,
GURS, KDD, MF, ob�ine in
drugi nosilci administrativnih
evidenc
Najkasneje do konca teko�ega
leta.

IVZ.

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

ZZ, Zavod za zdravstveno
varstvo
do 14. v mesecu za pretekli
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poro�anja

Izvedba ankete in
objava rezultatov
prejšnje ankete.

Delo
v teko�em
letu

julij 2006

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

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

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

Vsebina

15954 /

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

352.02

IVZ

Statistika za�asne
odsotnosti z dela
zaradi bolezni,
poškodb, nege,
spremstva in drugih
vzrokov

352.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

IVZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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363.01

363.02

363.03

SURS

SURS

SURS

363

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Osnovni podatki o �lanih
gospodinjstva: EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, šolska izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost, delovna aktivnost
idr.; prejemki �lanov
gospodinjstva oz. prebivalstva
iz razli�nih virov: obdav�ljivi
viri iz dohodnine, socialni in
drugi prejemki ter drugi podatki
vezani na osebo.

Analiza revš�ine v Sloveniji s
pomo�jo dolo�itve razli�nih
pragov revš�ine glede na
razli�ne teoreti�ne pristope, pri
�emer mora biti poudarek na
statisti�nem objektivnem
merjenju in ne na dolo�anju
absolutnega praga revš�ine;
distribucija oseb po njihovih
prejemkih in izra�un izbranih
kazalnikov socialne
povezanosti.

Osnovni podatki o �lanih
gospodinjstva: (EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, državljanstvo,
šolska izobrazba, zaposlitev,
status aktivnosti, trenutno
izobraževanje, država rojstva,
zakonski stan, poklic,
dejavnost, delovna aktivnost,
zdravje idr.); prejemki �lanov
gospodinjstva iz razli�nih virov
(obdav�ljivi viri iz dohodnine,
socialni in drugi prejemki);
drugi podatki vezani na osebe
(npr. olajšave, prispevki,
davki), posojila, stanovanjski
pogoji in stroški, opremljenost
z dobrinami, mnenje o
finan�nem položaju, varstvo
otrok, lastna proizvodnja,
podatki iz mladosti izbrane
osebe idr.

Vsebina

Ugotavljanje porazdelitve dohodka med
gospodinjstva oz. osebe, glavnih virov
dohodka, analize revš�ine, kazalnik
socialne povezanosti in druge socialno
ekonomske analize.

Namen analize je dolo�iti prag revš�ine in
delež gospodinjstev, ki živi pod tako
izra�unanim pragom ter ugotoviti, katere
kategorije gospodinjstev so v relativno
slabšem položaju glede na vsa
gospodinjstva in tako tudi bolj ranljiva
glede revš�ine; subjektivno mnenje in
nekateri drugi nedenarni kazalniki
revš�ine.

EU-SILC je mednarodno harmonizirana
raziskava na podro�ju statistike dohodka
in življenjskih pogojev. Omogo�ila bo
podrobnejšo analizo življenjske ravni in
pridobitev longitudinalnih podatkov ter
izra�un kazalnikov socialne povezanosti
ter podatke za socialne analize.

Namen

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Izbrano referen�no leto

Izbrano referen�no leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, IVZ, ZPIZ, Inštitut za
socialno varstvo, MKGP,
A.R.S.K.T.R.P., ZZZS, ZRSZ,
MNZ, Centralni register
prebivalstva, GURS, KDD,
MF, UE, ob�ine in drugi
nosilci administrativnih
evidenc
Najkasneje do konca teko�ega
leta.

Gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, ZPIZ, Inštitut za socialno
varstvo, IVZ, ZZZS, ZRSZ,
MKGP, A.R.S.K.T.R.P.,
MNZ, Centralni register
prebivalstva, GURS, UE,
ob�ine in drugi nosilci
administrativnih evidenc
Najkasneje do konca teko�ega
leta.

Gospodinjstva, DURS, ZPIZ,
MNZ, Centralni register
prebivalstva,MDDSZ, centri za
socialno delo, Inštitut za
socialno varstvo, IVZ, MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
ZZZS,ZRSZ, MOPE,GURS,
KDD, MF,ob�ine, UE in drugi
nosilci administrativnih
evidenc,druga stat.raziskovanja
Gospodinjstva do konca junija
2005, drugi viri do konca
teko�ega leta (2005)

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno za
administrativne vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poro�anja

30.11. 2006

Rok prve
objave

Priprava razli�nih Oktober
kazalnikov s
2005
podro�ja dohodka
in revš�ine.

Izra�un
Oktober
kazalnikov s
2005
podro�ja dohodka
in revš�ine,
spremljanje
metodologije.

Priprava in
izvedba glavne
ankete.

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Dohodek
gospodinjstev
RAVEN-DOH

Prag revš�ine
RAVEN-PRAG

Anketa o življenjskih
pogojih
EU-SILC

Dohodek, revš�ina in
socialna vklju�enost

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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15955

Statistika
starševskega varstva
in družinskih
prejemkov

37991

Število upravi�encev do
pokojnin po vrstah pokojnin,
spolu, pokojninski dobi in
višini pokojnine.
Spremljanje stanja na podro�ju
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

Podroben prikaz izdatkov namenjenih za
socialno zaš�ito v Republiki Sloveniji in
virov financiranja le-teh.

37991.01 Starševska nadomestila Upravi�enci do starševskega
Spremljanje stanja na podro�ju
za �as starševskega
nadomestila za �as starševskega starševskega varstva.
dopusta: porodniško
dopusta.
nadomestilo,
o�etovsko
nadomestilo,
nadomestilo za nego in
varstvo otroka,
posvojiteljsko
nadomestilo
SOC-POR

Število upravi�encev
do pokojnin

372.01

Podatki o izdatkih in virih
financiranja programov
socialne zaš�ite, prikazani v
skladu z metodologijo
ESSPROS.

Anketni podatki so eden od pomembnih
virov za kratkoro�ne ekonomske
kazalnike. Iz ankete se izra�unavajo
kazalec zaupanja potrošnikov, kazalec
gospodarske klime in ravnotežja za
posamezne sklope vprašanj. Podatki so
osnova za ugotavljanje tendenc s strani
potrošnikov na razli�nih podro�jih, ki jih
zajemajo vprašanja v anketi. Podatki
služijo tudi kot osnova za primerjavo
kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev.

Namen

Letna

Letna

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

MDDSZ.
28.02.

ZPIZ.
01.11.

Obvezno

Obvezno

ZPIZ; MDDSZ; ZZZS in drugi Obvezno
izvajalci programov socialne
zaš�ite.
01. 11.

Slu�ajno izbrana gospodinjstva Prostovoljno
od 1. do 10. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Objava podatkov

Priprava
metodologije,
analiza prispelih
podatkov ter
pošiljanje le-teh
na Eurostat.

Priprava
metodologije,
analiza prispelih
podatkov ter
objava rezultatov.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

420 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
oz. se še ne
objavlja

420 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Izvajanje
15 dni po
mese�nih anket in koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

SURS

SURS

Statistika prihodkov
in odhodkov socialne
zaš�ite: moduli

372

Statistika prihodkov
in odhodkov
programov socialne
zaš�ite: osnovni
sistem

371

Evropski sistem
statistike socialne
zaš�ite: Osnovni
sistem
ESSPROS

Socialna zaš�ita

37

Harmonizirana evropska anketa
potrošnikov, na podlagi katere
se zbirajo kvalitativni podatki o
mišljenju (vrednotenju)
potrošnika, o njegovi in
nacionalni ekonomski situaciji,
finan�nem položaju, gibanju
cen in brezposelnosti,
var�evanju, ve�jih nakupih in
prenovah stanovanja.

Vsebina

Št.

371.01

Anketa o mnenju
potrošnikov
AMP

363.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15956 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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37991.04 Družinski prejemki;
otroški dodatek
SOC-OD

37991.05 Družinski prejemki;
dodatek za veliko
družino
SOC-VDR

37991.06 Družinski prejemki;
Dodatek za nego
otroka
SOC-NEGA

37991.07 Družinski prejemki;
delno pla�ilo za
izgubljeni dohodek
SOC-IZD

SURS

SURS

SURS

SURS

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

37992.02 Statisti�no poro�ilo
zavodov za vzgojo,
izobraževanje,
usposabljanje, delo in
varstvo otrok in
mladostnikov z
zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem
razvoju
SOC-ZU

37992.03 Invalidska podjetja za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
SOC-IN

SURS

SURS

SURS

Statistika socialnega
varstva

37991.03 Družinski prejemki;
pomo� ob rojstvu
otroka (zavitki)
SOC-OPR

SURS

37992

37991.02 Družinski prejemki;
starševski dodatek
SOC-SD

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Spremljanja stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Spremljanje stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Spremljanje stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Študij zakonodaje, priprava metodologije
ter objavljanje rezultatov v statisti�nih
publikacijah.

Namen

Zaposleni invalidi in invalidi na Spremljanje stanja na podro�ju
usposabljanju v podjetjih za
rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
zaposlovanje in usposabljanje
invalidov.

Spremljanje zavodov za varstvo, vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje otrok ter
mladostnikov z resnejšimi motnjami v
duševnem razvoju.

Spremljanje stanja na podro�ju socialnega
varstva.

Spremljanja stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Koledarsko leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

MDDSZ
20.03.

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

Inštitut za socialno varstvo;
centri za socialno delo in drugi
izvajalci socialnega varstva.
30.03.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objavljanje
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objava podatkov. 270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objavljanje
podatkov.

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Pravne in
druge podlage

Št.

Otroci in mladostniki po vrsti
prizadetosti, starosti in spolu,
družinskih razmerah; zaposleno
osebje.

Socialnovarstvene storitve in
javna pooblastila centrov za
socialno delo.

Upravi�enci do delnega
izpla�ila za izgubljen dohodek.

Upravi�enci do dodatka za nego Študij zakonodaje, priprava metodologije
otroka.
ter objavljanje rezultatov v statisti�nih
publikacijah.

Upravi�enci do dodatka za
veliko družino.

Upravi�enci in otroci, ki
prejemajo otroške dodatke.

Upravi�enci do pomo�i ob
rojstvu otroka (denar, zavitek).

Upravi�enci do starševskega
dodatka.

Vsebina
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37992.06 Varstveno delovni
centri oz. enote
varstveno delovnih
centrov v sestavi
drugih zavodov
SOC-VDC

SURS

37993.02 Polletno poro�ilo o
uživalcih pravic iz
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja
ZA-3

37993.03 Letno poro�ilo o
Uživalci pokojnin po vrstah
usklajevanju pokojnin pokojnin, spolu, pokojninski
z gibanjem nominalnih dobi in višini pokojnine.
pla�
ZA-4

ZPIZ

ZPIZ

Stanje in gibanje uživalcev
pravic iz naslova zavarovanja
po vrstah pravic in skupno
število izpla�il.

37993.01 Poro�ilo o
zavarovancih
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja
ZA-1, ZA-1a, ZA-2

ZPIZ

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

Varovanci varstveno-delovnih
centrov.

Varovanci posebnih
socialnovarstvenih zavodov.
Letna

Spremljanje usklajevanja pokojnin.

Spremljanje gibanja uživalcev.

Spremljanje gibanja.

Letna

Polletna

Letna

Spremljanje posebne kategorije odraslih
Letna
oseb s posebnimi potrebami (z motnjami v
razvoju in osebnosti) vklju�enih v
institucionalno varstvo.

Spremljanje stanja na podro�ju
institucionalnega varstva.

Letna

Periodika
izvajanja

Delovno- varstveni centri in
enote v sestavi drugih
zavodov.
20.02.

Posebni socialnovarstveni
zavodi.
20.02.

Domovi za starejše.
30. 2., vsako leto

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Do 30. 04. teko�ega leta. Lastni viri ZPIZ-a

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

37992.05 Posebni
socialnovarstveni
zavodi
SOC-POS

SURS

Namen

Oskrbovanci domov za starejše. Spremljanje stanja na podro�ju
institucionalnega varstva.

Vsebina

15958 /

37993

37992.04 Domovi za starejše
SOC-DOM

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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37993.04 Poro�ilo o uživalcih
pravic iz
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja
ZA-5

37993.05 Letno poro�ilo o
uživalcih pokojnin, ki
so pravico do
pokojnine prvi�
uveljavili
ZA-6

37993.06 Letno poro�ilo o
uživalcih pokojnin, ki
jim je prenehala
pravica do pokojnine
ZA-7

37993.07 Letno poro�ilo o
delovnih invalidih
ZA-8

ZPIZ

ZPIZ

ZPIZ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZPIZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Analiza stanja invalidnosti.

Spremljanje �asa uživanja pokojnine.

Letna

Letna

Letna

Triletna

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Stanje po preteku 3 let
(konec leta 2002).

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Delovni invalidi s preostalo
delovno zmožnostjo po vrsti
pravic, vzroku invalidnosti,
spolu, stopnji strokovne
izobrazbe, starostnih skupinah.
Od leta 2003 (veljavnost ZPIZ1): I, II, III kategorija
invalidnosti, trajanje
invalidnosti ter število
prejemnikov z zneski za: delno
invalidsko pokojnino, za �as
poklicne rehabilitacije, za�asno
nadomestilo za invalidnost.

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

Uživalci starostne in invalidske Spremljanje stanja pri novih upokojitvah.
pokojnine po 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 �lani), vrstah nosilcev
pravice (po zavarovancu ali po
upokojencu), po višini
pokojnine (v intervalih).

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

Vsebina
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Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2002

Statistika
kriminalitete

381.03

382

SURS

Poro�ilo o dovoljenju
za rušitev ali
spremembi
namembnosti
stanovanj
GRAD-RS/M

381.02

SURS

Statistika stanovanj

Bilanca
stanovanjskega sklada
GRAD-BSS

381.01

SURS

381

37993.10 Bilanca stanja ZPIZ
ZA-11

ZPIZ

Spremljanje stanja na podro�ju stavb in
stanovanj ter stanovanjskih pogojev v
povezavi z drugimi vidiki življenjske
ravni prebivalstva ter prikaz rezultatov po
razli�nih teritorialnih ravneh.

Izra�un bilance stanovanjskega sklada in
mednarodno poro�anje.

Spremljanje stanja na podro�ju
stanovanjskega sklada.

Spremljanje stanja sredstev in obveznosti
do virov sredstev zavoda.

Spremljanje prihodkov in ododhodkov
zavoda.

Desetletna

Mese�na

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Kriti�ni dan in ura

Mesec

Koledarsko leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Prebivalci Republike
Obvezno
Slovenije, DURS, MDDSZ,
MOPE, ZPIZ, GURS, MNZ Centralni register prebivalstva,
ZRSZ, ZZZS, MKGP, MF,
KDD, nepremi�ninske družbe,
upravniki ve�stanovanjskih
stavb, upravne enote, ob�ine in
drugi nosilci administrativnih
evidenc glede na potek
priprave podatkov

Pristojni upravni organi, ki
vodijo dokumentacijo o
rušenju in spremembah
namembnosti stanovanj.
15. v mesecu.

Lastni viri SURS-a.

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Lastni viri ZPIZ-a

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

720 dni po
preteku
opazovaneg
a leta.

420 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Priprava in
2005
objava podatkov
o osebah,
gospodinjstvih,
stavbah in
stanovanjih na
razli�nih
teritorialnih
ravneh. Priprava
na izvedbo Popisa
prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj okrog
leta 2010.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izra�un in objava
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

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

Lokacija stavbe, vzrok rušitve
ali spremembe namembnosti;
število in površina stanovanj
glede na število sob;
opremljenost z napeljavami in
pomožnimi prostori.

Število in velikost stanovanj število in površina sob,
opremljenost z napeljavami centralna kurjava, vodovod in
elektri�ni tok; opremljenost s
pomožnimi prostori kopalnica, straniš�e, kuhinja;
število stanovanj po letu
zgraditve. Podatki so objavljeni
po ob�inah.

Stanje sredstev in obveznosti
do virov sredstev.

Prihodki in odhodki po enotni
klasifikaciji prihodkov in
odhodkov.

Spremljanje reševanja zahtevkov.

Namen

Št.

Druge socialne
statistike

37993.09 Izkaz prihodkov in
odhodkov ZPIZ
ZA-l0

ZPIZ

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

Vsebina

15960 /

38

37993.08 Letno poro�ilo o
vloženih zahtevkih za
uveljavljanje pravic
zavarovancev
ZA-9

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZPIZ

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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382.01

382.02

382.03

382.04

382.05

382.06

382.07

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Namen

Podatki o anketirancu, o
Ugotavljanje obsega razširjenosti in
izkušnjah anketiranca s
strukture kriminalnega oškodovanja v
kriminaliteto: po tipu
Republiki Sloveniji z vidika žrtev.
kriminalnih dogodkov,
dodatnih zna�ilnostih
kriminalnih dogodkov (kraj
storitve, storilec, resnost
dogodka, nudena pomo�), o
prijavljanju kriminalnih
dogodkov policiji, o
zadovoljstvu z delom policije, o
ob�utku varnosti, o varnostnih
ukrepih zoper kriminaliteto, o
kaznovalni naravnanosti
anketirancev

Podatki o pravni osebi
(dejavnost, oblika lastnine),
kaznivem dejanju, postopku,
sodni odlo�bi, izre�enih
sankcijah, trajanju postopka.

Podatki o pravni osebi
(dejavnost, oblika lastnine),
kaznivem dejanju, postopku,
odlo�bi, trajanju postopka.

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva, ob�ina stalnega
bivališ�a, izobrazba), kaznivem
dejanju, sodni odlo�bi,
izre�enih sankcijah, trajanju
postopka, drugi podatki.

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva), kaznivem dejanju,
postopku, vrsti odlo�be,
trajanju postopka.

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva, ob�ina stalnega
bivališ�a, izobrazba), kaznivem
dejanju , sodni odlo�bi,
izre�enih sankcijah, trajanju
postopka, drugi podatki.

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva), kaznivem dejanju,
postopku, vrsti odlo�be,
trajanju postopka. Za neznane
storilce podatki o kaznivem
dejanju in postopku.

Vsebina

Petletna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Anketirane osebe, stare 16. let
in ve�.

Pristojna sodiš�a.
do 05. v teko�em mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
do 05. v teko�em mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna sodiš�a.
do 05. v teko�em mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
do 01.03. v teko�em letu za
preteklo leto.

Pristojna sodiš�a.
do 05. v teko�em mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
do 01.03. v teko�em letu za
preteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

Priprave v zvezi z
izvajanjem ankete

Priprava
metodologije.

Priprava
metodologije.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Anketa o žrtvah
kriminala
AŽK

Obtožene pravne
osebe, zoper katere je
kazenski postopek
pravnomo�no kon�an
SK-SPR

Pravne osebe, zoper
katere je postopek po
kazenski ovadbi in
predhodni postopek
kon�an
SK-TPR

Mladoletne osebe,
zoper katere je
kazenski postopek
pred senatom
pravnomo�no kon�an
SK-SM

Mladoletne osebe,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in pripravljalni
postopek kon�an
SK-TM

Obtožene polnoletne
osebe, zoper katere je
kazenski postopek
pravnomo�no kon�an
SK-SP

Polnoletne osebe,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in predhodni
postopek kon�an
SK-TP

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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402.02

402.03

402.04

SURS

SURS

SURS

Nacionalni ra�uni:
agregati

402

Izdatkovna struktura
BDP za izra�un BDP
po kupni mo�i
NR-KM/L

Uteži za izra�un BDP po kupni
mo�i.

Dohodkovna struktura BDP
(sredstva za zaposlene, neto
davki na proizvodnjo, bruto
poslovni presežek/raznovrstni
dohodek).

Izdatkovna struktura BDP
(izdatki gospodinjstev, NPISG
in države za kon�no potrošnjo,
bruto investicije, izvoz ter uvoz
blaga in storitev) v teko�ih in
stalnih cenah.

Proizvodna struktura BDP
(proizvodnja, vmesna
potrošnja, dodana vrednost) v
teko�ih in stalnih cenah.

Kandidati za poslance ter
rezultati volitev poslancev iz R
Slovenije v Evropski
parlament.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Spremljanje stanja na podro�ju volitev.

Objava volilnih rezultatov v publikaciji
Rezultati raziskovanj "Državnozborske
volitve 2004, Slovenija.

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Petletna

Štiriletna, oz.
ob razpisu
volitev

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Preteklo leto

Kriti�ni dan in ura

Obdobje
ali dan opazovanja

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.
Vsi do maja 2005.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.
Vsi do maja 2005.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.
Vsi do maja 2005.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.
Vsi do maja 2005.

Republiška volilna komisija.
Ob volitvah, po uradni
razglasitvi rezultatov.

Republiška volilna komisija in
okrajne volilne komisije.
Ob volitvah, po javni objavi
seznamov list kandidatov.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Objava podatkov
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

Objava podatkov
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

Delo
v teko�em
letu

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Predvidoma
v januarju
ali februarju
2005 objava
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

Predvidoma
v januarju
ali februarju
2005 objava
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Ocena BDP po
dohodkovni metodi
NR-DM/L

Ocena BDP po
izdatkovni metodi
NR-IM/L

Ocena BDP po
proizvodni metodi
NR-PM/L

Nacionalni ra�uni

40

402.01

MAKROEKONOMSKE
STATISTIKE

III.1

SURS

GOSPODARSKE
STATISTIKE

38991.02 Volitve poslancev v
evropski parlament
VO-EU-PAR

SURS

Spremljanje kandidatov in
rezultatov volitev poslancev v
Državni zbor.

Vsebina

Št.

III

38991.01 Volitve poslancev v
državni zbor
VO-DZ

Statistika volitev in
referendumov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15962 /

SURS

38991

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Ra�uni države

402.08

402.09

402.10

402.11

403

SURS

SURS

SURS

SURS

Ra�uni države

Panožni ra�uni input/output tabele

403.01

405

Anketa o samogradnji
v gospodinjstvih
SMGR/GOSP

Statisti�no
raziskovanje o
nepridobitnih
institucijah, ki
opravljajo storitve za
gospodinjstva
NR-NPISG

Poro�ilo zavarovalnic
NR-ZO

Letno DDV poro�ilo
NR-DDV/L
Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Namen

Temeljni agregati sektorja
država.

Podrobni podatki o poslih
lizinga.

Podatki o za�etku in
predvidenem koncu gradnje, o
stroških gradnje (zemljiš�e,
komunalna ureditev, arhitekt,
obrtniške in druge storitve,
material), o opravljenem
lastnem delu ter o standardu
gradnje.

Spremljanje podrobnih
kategorij prihodkov in
odhodkov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Spremljanje poslovanja lizing podjetij.

Ocena povpre�ne vrednosti in
povpre�nega trajanje tipi�ne gradnje v
lastni režiji gospodinjstev.

Neposredno ocenjevanje posameznih
kategorij nefinan�nih ra�unov sektorja
NPISG.

Podatki iz letnih ra�unovodskih Spremljanje poslovanja zavarovalnic.
izkazov in drugih poslovnih
poro�il in evidenc zavarovalnic.

Statisti�na dokumentacija za
tehtano aritmeti�no stopnjo
(TAS) DDV in kategorij
kompenzacij TAS.

Ocena zaposlenosti v skladu z
ESR 95 (evropski sistem
ra�unov).

Doma�i dohodek, nacionalni
dohodek, nacionalni
razpoložljivi dohodek,
var�evanje, neto posojanje/neto
izposojanje v teko�ih
cenah/realno.

Vsebina

Letna

Letna

Ob�asno

Ob�asno

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

2002-2005

Koledarsko leto

Koledarsko leto

2004

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

MF, AJPES, MO, MNZ, ZPIZ, Obvezno
ZZZS, UJP.

Podjetja, registrirana za
dejavnost lizinga.
Najkasneje do 31.5.2005.

V vzorec izbrana
gospodinjstva.

Izbrane neprofitne institucije
(društva, ustanove, politi�ne
stranke, sindikati in druge
osebe zasebnega prava)
Najkasneje do 31.5.2005.

Zavarovalnice, AZN
vsi najkasneje do 30.6.2005.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Priprava in
240 dni po
objava izra�unov. koncu
obdobja
opazovanja.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Priprava
statisti�nega dela
poro�ila.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Statisti�no
raziskovanje o lizing
podjetjih
NR-lizing

402.07

SURS

Ocena zaposlenosti

402.06

SURS

Ocena drugih
temeljnih agregatov
nacionalnih ra�unov
NR-TA/L

402.05

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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�etrtletno poro�ilo
gospodarskih družb za
obra�un dodane
vrednosti in bruto
investicij
NR-PODJ/�L, L

Finan�ni ra�uni

407.03

407.04

407.05

41

SURS

SURS

SURS

Ocena zaposlenosti
NR-ZAP/�L

Ocena drugih
temeljnih agregatov
nacionalnih ra�unov
NR-TA/�L

Ocena BDP po
izdatkovni metodi
NR-IM/�L

407.02

SURS

�etrtletni ra�uni

Ocena BDP po
proizvodni metodi
NR-PM/�L

407.01

407

Podatki za obra�un dodane
vrednosti (bruto vrednost
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. Preverjanje in
dolo�anje aktivnosti, glavne,
stranskih in pomožnih
dejavnosti.

Zaposlenost v skladu z ESR 95
(evropski sistem ra�unov).

Doma�i dohodek, nacionalni
dohodek, nacionalni
razpoložljivi dohodek,
var�evanje, neto posojanje/neto
izposojanje v teko�ih
cenah/realno.

Izdatkovna struktura BDP
(izdatki gospodinjstev, NPISG
in države za kon�no potrošnjo,
bruto investicije, izvoz ter uvoz
blaga in storitev) v teko�ih in
stalnih cenah.

Proizvodna struktura BDP po
dejavnostih v stalnih cenah.

Obra�un bruto doma�ega proizvoda in
izboljšanje kvalitete statisti�nega
poslovnega registra.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Namen

�etrtletna,
Letna

�etrtletna

�etrtletna

�etrtletna

�etrtletna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

�etrtletje, Preteklo in
teko�e leto

�etrtletje

�etrtletje

�etrtletje

�etrtletje

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrane gospodarske družbe,
gospodarske javne službe in
drugi poslovni subjekti, ki so
zavezani za letne
ra�unovodske izkaze po
Zakonu o gospodarskih
družbah.
1.�L 28.04.2005, 2.�L
28.07.2005, 3.�L 27.10.2005,
4.�L 10.02.2006.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
ZPIZ in lastni viri SURS-a.
Najkasneje 60 dni po koncu
�etrtletja.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
ZPIZ in lastni viri SURS-a.
Najkasneje 60 dni po koncu
�etrtletja.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in lastni
viri SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Zbiranje, priprava 75 dni po
in analiza
koncu
podatkov.
obdobja
opazovanja,
4.�L 90 dni
po koncu
obdobja
opazovanja

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava tabel.

Priprava in
objava tabel.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Simetri�na input-output tabela,
simetri�na tabela porabe uvoza.

Pretoki blaga in storitev, tabela
ponudbe, tabela porabe, tabela
porabe uvoza, tabela davkov in
tabela marž.

Vsebina

15964 /

SURS

Input-output tabele
IOT

405.02

SURS

Tabele ponudbe in
porabe

405.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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MF

BS

BS

Lastni viri prora�una
EU

Cene

Indeksi cen
življenjskih
potrebš�in in ostali
kazalci dinamike in
ravni
drobnoprodajnih cen

55

551

Lastni viri prora�una
EU

423

423.01

Spremljanje lastnih
virov

42

Finan�ni ra�uni stanj

Letni finan�ni ra�uni
stanj

412

412.01

Letni finan�ni ra�uni
transakcij

Finan�ni ra�uni
transakcij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

411.01

411

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Izpolnitev zahtev Eurostata in za potrebe
ekonomske analize, doma�e in tuje
javnosti.

Namen

Izra�un usklajene osnove iz
davka na dodano vrednost je
osnova za pla�ilo prispevka
Slovenije v prora�un EU na
osnovi DDV vira.
Opredelitev metodologije ter dolo�itev
postopkov in pristojnosti za izra�unavanje
prispevkov v prora�un EU mora biti
izvedena pred vstopom v EU.

Letni podatki o stanju finan�nih Izpolnitev zahtev Eurostata in za potrebe
terjatev in obveznosti
ekonomske analize, doma�e in tuje
institucionalnih sektorjev po
javnosti.
finan�nih instrumentih v skladu
z zahtevami Eurostata.

Letni podatki o transakcijah
finan�nih terjatev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finan�nih instrumentih v skladu
z zahtevami Eurostata.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

DURS, CURS, SURS, UJP.

1. Enote vklju�ene v S.11,
S.12, S.13 po SKIS; poro�ila
zbirata AJPES in BS 2.
Dodatno: ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

1. Enote vklju�ene v S.11,
S.12, S.13 po SKIS; poro�ila
zbirata AJPES in BS 2.
Dodatno: ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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551.01

551.02

551.03

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Vsebina

Izra�un mese�ne in letne
temeljne obrestne mere

Podatka o mese�ni in letni temeljni
Mese�na
obrestni meri se objavljata na podlagi 3.
�lena Zakona o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št.
56/2003) in na podlagi Sklepa Banke
Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni
list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mese�na

Mesec, koledarsko leto

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS – Indeks cen
življenjskih potrebš�in
Zadnji delovni dan v mesecu.

Cene in druge podatke za
pripravo uteži (koli�ine,
vrednosti) dajejo izbrane
trgovine in poslovni subjekti,
ki prodajajo izdelke in
opravljajo storitve kon�ne
porabe ali izvajajo dolo�ene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali direktno
SURS-u.
Od 01. do 31. v mesecu.

Cene in druge podatke za
pripravo uteži (koli�ine,
vrednosti) dajejo izbrane
trgovine in poslovni subjekti,
ki prodajajo izdelke in
opravljajo storitve kon�ne
porabe ali izvajajo dolo�ene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali direktno
SURS-u.
01. do 31. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

Izra�un in objava
podatkov ob
koncu vsakega
meseca.

Zadnji dan
obdobja
opazovanja.

Redne
Zadnji dan
metodološke
obdobja
spremembe t.j.
opazovanja.
vsakoletna
revizija košarice
izdelkov in
storitev za
izra�un HICŽP
ter vzorca
opazovalnih
mest;
implementacija in
upoštevanje
zahtev iz novih
uredb za to
podro�je.
Spremljanje dela
in razvoja na
pilotnem projektu
v zvezi z
lastniškimi
stanovanji
(OOH); za
potrebe projekta
preu�evanje in
ocena razli�nih
virov podatkov
kot tudi zahtev
drugih doma�ih
in tujih ustanov v
zvezi s tem
podro�jem.

Redne
Zadnji dan
metodološke
obdobja
spremembe t.j.
opazovanja
vsakoletna
revizija košarice
izdelkov in
storitev za
izra�un ICŽP ter
vzorca
opazovalnih mest.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Temeljna obrestna
mera
TOM

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
reziden�na (stalna) in tudi nereziden�na
gospodinjstva namenjajo za nakup
izdelkov in storitev za kon�no porabo na
ozemlju Republike Slovenije (doma�e
na�elo porabe).

Mese�na

Periodika
izvajanja

Št.

Skupni indeks cen življenjskih
potrebš�in, indeksi po oddelkih,
skupinah in razredih COICOP
klasifikacije ter indeksi po
namenskih potrošnih skupinah.
Indeksi so izra�unani na
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev, zbranih
na podlagi omenjenih poro�il o
cenah v dolo�enih �asovnih
obdobjih v mesecu Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu ter na podlagi
ponderacije, katere osnovni vir
so podatki iz nacionalnih
ra�unov o potrošnji
gospodinjstev.

Z ICŽP merimo spremembe
drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev
glede na strukturo izdatkov, ki jih
popre�no reziden�no gospodinjstvo
namenja za nakup izdelkov in storitev za
kon�no porabo doma in v tujini
(nacionalno na�elo porabe). Z ICŽP tako
dajemo informacije o inflacijskih pritiskih
na potrošno "košaro" doma�ega
prebivalstva.

Namen

15966 /

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebš�in
HICŽP

Indeks cen življenjskih Skupni indeks cen življenjskih
potrebš�in
potrebš�in, indeksi po oddelkih,
ICŽP
skupinah in razredih COICOP
klasifikacije ter indeksi po
namenskih potrošnih skupinah.
Indeksi so izra�unani na
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev, zbranih
na podlagi omenjenih poro�il o
cenah v dolo�enih �asovnih
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.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Cene komunalnih
storitev in najemnine
CENE-17/L

Paritete kupne mo�i

551.06

552

SURS

Povpre�ne
drobnoprodajne cene
izbranih izdelkov in
storitev CENE 11/M
do 14/M, 31/M in
HOT/M

551.05

SURS

Indeks cen na drobno
ICD

551.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Spremljanje cen komunalnih storitev in
najemnin za poslovne prostore za interne
potrebe in potrebe drugih statistik.
Letna

Mese�na

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrani poslovni subjekti.
01.04.

Cene in druge podatke za
pripravo uteži (koli�ine,
vrednosti) dajejo izbrane
trgovine in poslovni subjekti,
ki prodajajo izdelke in
opravljajo storitve kon�ne
porabe ali izvajajo dolo�ene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali direktno
SURS-u.
01. do 25. v mesecu.

Cene in druge podatke za
pripravo uteži (koli�ine,
vrednosti) dajejo izbrane
trgovine in poslovni subjekti,
ki prodajajo izdelke in
opravljajo storitve kon�ne
porabe ali izvajajo dolo�ene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali direktno
SURS-u.
Od 01. do 31. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

Teden dni
po koncu
obdobja
opazovanja.

Pregled in
Podatki se
revizija seznama ne
izbranih
objavljajo.
komunalnih
storitev in
najemnin za
poslovne prostore
ter revizija vzorca
opazovalnih mest.

Redno mese�no
spremljanje
drobnoprodajnih
cen izbranih
izdelkov in
storitev, ki so
vklju�eni v
izra�un
povpre�nih
nacionalnih cen,
ICŽP, HICP in
ICD. Redna
vsakoletna
revizija seznama
("košarice")
izdelkov in
storitev, ki so
izbrani v
spremljanje
drobnoprodajnih
cen ter vzorca
opazovalnih mest.

Redne
Zadnji dan
metodološke
obdobja
spremembe t.j.
opazovanja.
vsakoletna
revizija košarice
izdelkov in
storitev za
izra�un ICD ter
vzorca
opazovalnih mest.

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

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

Periodika
izvajanja

Z ICD merimo spremembe
Mese�na
drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev z
vidika strukture prodaje le-teh na
doma�em obmo�ju ne glede na namen
njihove nadaljnje uporabe in ne glede na
vrsto potrošnika.

Namen

Popre�ne nacionalne
Z izra�unom popre�nih nacionalnih cen
drobnoprodajne cene za okoli
dajemo informacije o absolutnih ravneh
650 izbranih izdelkov in
izbranih drobnoprodajnih cen.
storitev. Te so izra�unane na
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev, zbranih
na podlagi omenjenih poro�il o
cenah v dolo�enih �asovnih
obdobjih v Ljubljani, Mariboru,
Kopru in Novem mestu.

Skupni indeks cen na drobno in
indeksi po skupinah in
podskupinah kombinirane
klasifikacije po izvoru in
namenu proizvodov in storitev.
Indeksi so izra�unani na
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
proizvodov in storitev, zbranih
na podlagi omenjenih poro�il o
cenah v dolo�enih �asovnih
obdobjih v mesecu Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu ter na podlagi
ponderacije, katere osnovni vir
so bili podatki o strukturi
izdatkov za življenjske
potrebš�ine ter strukturi prodaje
v trgovini na drobno.

Vsebina
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15967

552.01

552.02

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Obdobje
ali dan opazovanja

April/maj oz. meseca,
opredeljena z navodili
Eurostata

Kontinuirana, Opredeljeno obdobje princip
praviloma dva meseca
drse�ega
spomladi in jeseni
referen�nega
leta

Periodika
izvajanja

Namen raziskave je zbrati in zagotoviti
Dvoletna
cene mednarodno primerljivih proizvodov
in storitev, na podlagi katerih se
izra�unavajo paritete kupne mo�i ter bruto
doma�i proizvod po kupni mo�i.

Namen raziskave je zbrati in zagotoviti
cene mednarodno primerljivih proizvodov
in storitev, na podlagi katerih Eurostat
izra�unava paritete kupne mo�i ter bruto
doma�i proizvod po kupni mo�i.

Namen

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

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

"Cene strojev in
opreme 2003":
pregled in
odobritev
kon�nih
rezultatov
(februar, marec)
"Cene strojev in
opreme 2005":
pred raziskava
(februar-avgust);
zbiranje cen
(september,
oktober),
validacija
(november,
december)

03-2 »Osebni
izgled«:
publikacija SURS
(marec); 04-1 »V
hiši«: kon�ni
rezultati (februar,
maj); publikacija
SURS (julij); 042 »Transport,
restavracije,
hoteli«: validacija
(januar-junij);
kon�ni rezultati
(oktober,
november): 05-1
»Storitve«: pred
raziskava (januar,
februar), zbiranje
cen (april-junij);
validacija
(avgust,
december);05-2
»Zdravstvo &
pohištvo«: pred
raziskava (majjulij); zbiranje
cen (november,
december);06-1
»Hrana, pija�a in
tobak««: pred
raziskava
(november,
december).

Delo
v teko�em
letu

Po objavi
Eurostata

»Osebni
izgled 2003:
marec, »V
hiši 2004«:
julij oz. po
objavi
Eurostata.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Kon�ne nabavne cene strojev in
opreme, informacije o njihovi
razpoložljivosti ter o njihovih
specifikacijah. Informacije se
zbirajo na osnovi letno
dolo�enih Eurostatovih
seznamov strojev in opreme za
investicije.

Kon�ne prodajne cene
proizvodov in storitev,
informacije o njihovi
razpoložljivosti ter o njihovih
specifikacijah. Informacije se
zbirajo na osnovi letno
dolo�enih Eurostatovih list
proizvodov in storitev za
dolo�ene skupine kon�ne
potrošnje prebivalstva oz. bruto
doma�ega proizvoda, tako, da
je v teku treh let letno pokrita
2-3 od skupno 7 potrošnih
skupin: hrana, pija�a, tobak;
obleka in obutev; oprema in
drugi proizvodi za
gospodinjstvo; zdravniška
oskrba & pohištvo; osebna
transportna oprema, restavracije
in hoteli; športna oprema,
predmeti za izobraževanje in
ostali raznovrstni proizvodi ter
goriva, energija in storitve.

Vsebina

15968 /

Paritete kupne mo�i investicije: cene
strojev in opreme
CENE-PKM-S

Paritete kupne mo�i cene potrošnja
prebivalstva
CENE-PKM-P

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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552.03

552.04

552.05

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Indeksi ravni cen agregata
kon�ne potrošnje
gospodinjstev, izra�unani kot
razmerje med PKM in
deviznimi te�aji in izraženi na
EU 25=100. Koeficienti
variacije indeksov ravni cen.

Ravni bruto doma�ega
proizvoda, izražene v SKM na
prebivalca. Ta kazalnik je
izražen v odnosu do EU-25 =
100.

Cenitev 7-8 standardnih,
fiktivnih gradbenih objektov:
stanovanjski objekti
(enodružinska hiša,
ve�stanovanjski objekt in
obnovitvena dela);
nestanovanjski objekti (npr.
proizvodna hala, poslovna
stavba, kmetijski objekt, šola),
gradbena dela (npr. asfaltna
cesta, kanalizacija, most in
športno igriš�e). 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 dolo�enih inputov v
gradbeništvu.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Mednarodna primerjava ravni cen in
cenovne konvergence.

Mednarodno primerljiv bruto doma�i
proizvod na prebivalca.

Letna

Letna

Namen raziskave je zbrati cene
Dvoletna
mednarodno primerljivih proizvodov in
storitev, na podlagi katerih se
izra�unavajo paritete kupne mo�i ter bruto
doma�i proizvod po kupni mo�i.

Namen

Koledarsko leto

Koledarsko leto

April/maj oz. meseca,
opredeljena z navodili
Eurostata.

Obdobje
ali dan opazovanja

Zunanji izvajalec po pogodbi
sklenjeni z SURS-om.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja

Pregled in
odobritev
publikacije
Eurostata
(september);
Priprava
publikacije SURS
(oktober).

Kon�ni rezultati
2002, za�asni
rezultati 2003:
priprava
publikacije
(januar); Ocena
(now-cast) 2004:
validacija in
odobritev
rezultatov
Eurostata (maj,
junij), priprava
publikacije (julij);
Kon�ni rezultati
2003, za�asni
rezultati 2004:
validacija in
odobritev
rezultatov
Eurostata
(november),
priprava
publikacije
(december).

"Cene gradbenih
objektov 2003":
pregled in
odobritev
kon�nih
rezultatov
(februar, marec)
"Cene gradbenih
objektov 2005":
pred raziskava
(februar-avgust);
zbiranje cen
(september,
oktober),
validacija
(november,
december)

Delo
v teko�em
letu

V oktobru
oz. po
objavi
Eurostata.

Januar
(kon�ni
2002,
za�asni
2003); julij
(ocena
2004);
december
(kon�ni
2003,
za�asni
2004); roki
so vezani na
objave
Eurostata

Po objavi
Eurostata

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Relativne ravni cen

Bruto doma�i proizvod
na prebivalca v
standardih kupne mo�i
(SKM)
SKM

Paritete kupne mo�i
(PKM) - investicije:
cene gradbenih
objektov in košarice
materialov za
gradbeništvo
CENE-PKM-G

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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SURS

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

55991

POSLOVNE
STATISTIKE

Statistika poslovnih
subjektov

Strukturna statistika
podjetij

III.2

44

441

55991.01 Mese�no poro�ilo o
doma�ih cenah
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcu
CENE-DOMA/M

Cene najemnin
CENE-N

Skupni indeks cen, indeksi cen
podro�ij, podpodro�ij in
oddelkov Standardne
klasifikacije dejavnosti (SKD)
ter indeksi cen za pet
namenskih skupin porabe
industrijskih proizvodov.
Indeksi se izra�unavajo na
osnovi podatkov o cenah,
zbranih z mese�nimi poro�ili o
cenah za dolo�ene
reprezentativne proizvode pri
izbranih proizvajalcih in drugih
poslovnih subjektih ter na
podlagi ponderacije.

Spremljanje tržnega segmenta
najemnin.

Vsebina

Z indeksi merimo spremembe cen
industrijskih proizvodov doma�ega izvora
v prodaji na doma�em trgu.

Za potrebe usklajevanja pla� uradnikov
EU.

Namen

Mese�na

Letna

Periodika
izvajanja

Mesec

2 dni v opredeljenem
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrani proizvajalci s podro�ij
dejavnosti gozdarstva,
rudarstva in predelovalnih
dejavnosti (A,C in D) ter
izbrani poslovni subjekti,
izvajalci energetske dejavnosti
s podro�ja energetike (E).

Agencije s podro�ja
posredovanja nepremi�nin.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Mese�no zbiranje
podatkov o cenah
ter mese�ni
izra�uni in objave
indeksov v skladu
z veljavno
metodologijo;
Dela, povezana s
prehodom na nov
na�ina vnosa,
kontrole
podatkov o cenah
(Blaise) ter
obdelave
podatkov (SAS) v za�etku leta.

Izbor agencij.
Priprava obiskov.
Sodelovanje pri
intervjujih o
cenah najemnin s
predstavnikom
Eurostata.

Delo
v teko�em
letu

7 delovnih
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Novembra
oz. po
objavi
Eurostata

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

553.01

Kazalniki za
dolo�anje pla�
uradnikov v Evropski
skupnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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SURS

553

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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441.01

441.02

441.03

441.04

441.05

SURS

SURS

SURS

SURS

AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Zagotavljanje mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z evropskimi standardi
o SSP (CR 58/97, CR1614/2002) in
Evropskim sistemom nacionalnih ra�unov
(ESR); 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 specifi�nosti posameznih
gospodarskih dejavnosti.

Namen

Podatki iz bilance stanja, iz
izkaza poslovnega izida in iz
izkaza bilan�nega dobi�ka /
bilan�ne izgube gospodarskih
družb, gospodarskih javnih
služb, zadrug ter srednjih in
velikih samostojnih
podjetnikov.

Viri financiranja za investicije;
delitev virov na pla�ana in
nepla�ana, finan�ni zakup,
nakup in prodaja zemljiš�,
tehni�na struktura investicij v
nova in rabljena osnovna
sredstva, dezinvesticije, delitev
investicij po namenu in
ob�inah, aktivirane in
nedokon�ane investicije,
investicije in izdatki za varstvo
okolja

Vrednost in koli�ina
porabljenega gradbenega
materiala.

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje premoženjsko-finan�nega
Letna
položaja in poslovnega izida gospodarskih
družb, gospodarskih javnih služb, zadrug
ter srednjih in velikih samostojnih
podjetnikov.

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obra�un makroekonomskih agregatov.

Spremljanje stanja gradbene dejavnosti z
vidika porabe gradbenega materiala.

Vrednost opravljenih gradbenih Spremljanje gradbene dejavnosti podjetij,
del skupaj, vrednost
ki opravljajo gradbena dela in izra�un
instalacijskih/zaklju�nih del in bilance stanovanjskega sklada.
vrednost vseh gradbenih del na
dokon�anem objektu od za�etka
do konca graditve po
investitorju, po vrsti del na
objektu in Enotni klasifikaciji
vrst objektov (CC-SI).

Priprava podatkov o poslovanju
podjetij v skladu z uredbo o
strukturni statistiki podjetij (CR
58/97): prihodki, odhodki,
stroški, dodana vrednost,
zaposlenost, investicije,
energenti, razdelitev prihodka,
blagovne vrste.

Vsebina

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Gospodarske družbe, družbe
gospodarskih javnih služb,
zadruge, srednji in veliki
samostojni podjetniki in druge
družbe, ki vodijo
ra�unovodske evidence po
Zakonu o gospodarskih
družbah.
do zadnjega dne v marcu.

Izbrani poslovni subjekti,
DURS (obra�un davka na
dodano vrednost).
30. 04. 2005

Poslovni subjekti s podro�ja
gradbeništva in enote drugih
poslovnih subjektov, ki
izvajajo gradbena dela.
05.05.

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

AJPES (zaklju�ni ra�uni),
DURS (Napoved za odmero
davka od dohodka iz
dejavnosti), dokumentacija
SURS, poslovni subjekti.
30.04. 2005

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Zbiranje,
priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Zbiranje,
priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov

Delo
v teko�em
letu

Pravne in
druge podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

30. 10. 2005 Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

360 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

15. 11. 2005 Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave

Št.

Letni ra�unovodski
izkazi gospodarskih
družb, gospodarskih
javnih služb, zadrug,
srednjih in velikih
samostojnih
podjetnikov ter vseh
drugih, ki vodijo
ra�unovodske evidence
po Zakonu o
gospodarskih družbah

Letno poro�ilo o
investicijah v osnovna
sredstva
INV-1

Poraba gradbenega
materiala
GRAD-PGM/L

Letno poro�ilo o
gradbenih delih na
objektu
GRAD/L

Zbirna letna statistika
o poslovanju podjetij
SSP/L

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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15971

Letni ra�unovodski
izkazi društev, ki
vodijo poslovne knjige
v skladu s SRS 33Ra�unovodske rešitve
v društvih oziroma v
skladu s SRS 40 –
Ra�unovodske rešitve
v invalidskih
organizacijah.

Statistika malih in
srednjih podjetij

441.08

441.09

441.10

443

AJPES

AJPES

AJPES

Letni ra�unovodski
izkazi ustanov,
politi�nih strank,
sindikatov in drugih
pravnih oseb
zasebnega prava, ki
vodijo ra�unovodske
evidence po Zakonu o
ra�unovodstvu

Letni ra�unovodski
izkazi posrednih
prora�unskih
uporabnikov in drugih
oseb javnega prava, ki
vodijo ra�unovodske
evidence po Zakonu o
ra�unovodstvu

Spremljanje poslovanja društev, vklju�no
z društvi s statusom invalidskih
organizacij.

Spremljanje poslovanja pravnih oseb
zasebnega prava.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Društva, ki poslujejo po
Zakonu o društvih.
Do zadnjega dne v februarju.

Ustanove, politi�ne stranke,
sindikati in druge pravne osebe
zasebnega prava.
do zadnjega dne v februarju.

Zavodi, javni zavodi, inštituti
in drugi dolo�eni uporabniki
enotnega kontnega na�rta.
do zadnjega dne v februarju.

Prora�uni, organi in
organizacije lokalnih
skupnosti, ZZZS, ZPIZ, javni
skladi in drugi uporabniki
enotnega kontnega na�rta.
do zadnjega dne v februarju.

Majhni samostojni podjetniki.
Do zadnjega dne v marcu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida.

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

Podatki iz bilance stanja, izkaza Spremljanje poslovanja dolo�enih
prihodkov in odhodkov (tudi po uporabnikov enotnega kontnega na�rta.
na�elu denarnega toka),
prihodkov in odhodkov po
vrstah dejavnosti dolo�enih
uporabnikov enotnega kontnega
na�rta ( zavodi, javni zavodi,
inštituti in druge pravne osebe
javnega prava), z obveznimi
sestavnimi deli.

Spremljanje poslovanja drugih
uporabnikov enotnega kontnega na�rta.

Spremljanje premoženjsko – finan�nega
položaja in poslovnega izida majhnih
samostojnih podjetnikov.

Namen

Št.

Podatki iz bilance stanja in
izkaza prihodkov in odhodkov
drugih uporabnikov enotnega
kontnega na�rta (prora�uni,
organi in organizacije lokalnih
skupnosti, ZPIZ, ZZZS, javni
skladi), z obveznimi sestavnimi
deli.

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida .

Vsebina

15972 /

Letni ra�unovodski
izkazi neposrednih
prora�unskih
uporabnikov, ki vodijo
ra�unovodske evidence
po Zakonu o
ra�unovodstvu

441.07

AJPES

Letni ra�unovodski
izkazi majhnih
samostojnih
podjetnikov, ki vodijo
poslovne knjige v
skladu s SRS 39Ra�unovodske rešitve
pri majhnih
samostojnih
podjetnikih
posameznikih

441.06

Raziskovanje
Ime/Oznaka

AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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444.01

444.02

444.03

444.04

SURS

SURS

SURS

Zbiranje podatkov o obsegu industrijske
proizvodnje, ki so osnova za izra�un
konjunkturnih kazalcev - indeksov novih
naro�il in poslovnega prihodka.

Zbiranje podatkov o obsegu industrijske
proizvodnje, ki so osnova za izra�un
konjunkturnih kazalcev - indeksov obsega
industrijske proizvodnje, indeksov obsega
zalog industrijskih proizvodov ter
indeksov produktivnosti v industriji.

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obra�un makroekonomskih agregatov.

Spremljanje stanja na podro�ju obrti,
statistika malih in srednjih podjetij.

Namen

Vrednost opravljenih del po
Spremljanje gradbene dejavnosti in
vrstah gradnje (stavbe,
storitev pri graditvi objektov v tujini.
inženirski objekti), od tega
vrednost porabljenega materiala
in opreme, proizvedene v
Republiki Sloveniji; vrednost
pogodb in število zaposlenih na
gradbiš�ih v tujini; vrednost
pogodb in opravljenih storitev
za projektiranje, inženiring in
tehni�no svetovanje, število
zaposlenih.

Mese�no spremljanje vrednosti Spremljanje gibanja gradbene dejavnosti
opravljenih gradbenih del in
in novih naro�il.
pogodb (nova naro�ila), po vrsti
gradnje - stavbe in inženirski
objekti in po tipu aktivnosti novogradnja, rekonstrukcija,
investicijska ter redna
vzdrževalna dela; ter �etrtletno
spremljanje števila in površin
dokon�anih in nedokon�anih
stanovanj po ob�inah.

Podatki o prihodku od prodaje z
doma�ega in tujega trga
(Euro/ne Euro obmo�je),
vrednosti novih naro�il z
doma�ega in tujega trga
(Euro/ne Euro obmo�je), ter
vrednost zalog.

Podatki o koli�inski
proizvodnji, prodaji in zalogah
proizvodov.

Tehni�na struktura investicij v
nova in rabljena osnovna
sredstva ter dezinvesticije in
investicije in izdatki za varstvo
okolja.

Pregled obratov, ki opravljajo
dejavnost na obrten ali obrti
podoben na�in in so registrirani
v Obrtnem registru Slovenije.

Vsebina

�etrtletna

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

�etrtletje

Mesec

Mesec

Mesec

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti s podro�ja
gradbeništva in enote drugih
poslovnih subjektov, ki
izvajajo gradbena dela in
storitve v tujini.
15.04., 15.07., 14.10., 16.01.

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

Poslovni subjekti s podro�ja
industrije in rudarstva in enote
drugih poslovnih subjektov, ki
se ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo.
20. v mesecu.

Poslovni subjekti s podro�ja
industrije in rudarstva in enote
drugih poslovnih subjektov, ki
se ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo.
08. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti,
DURS (obra�un davka na
dodano vrednost).
31. 05. 2005

OZS.
april 2005

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

Priprava in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu
Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

50 dni po
obdobju
opazovanja

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

30. 10. 2005 Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

290 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Št.

Gradbena dela in
projektantske storitve
v tujini
GRAD/�L

Mese�no poro�ilo
gradbeništva
GRAD/M

Mese�no poro�ilo o
prihodku od prodaje in
novih naro�ilih v
industriji
IND-PN/M

Mese�no poro�ilo
industrije
IND/M

Izvajanje in razvoj
kratkoro�ne statistike
podjetij

444

SURS

Letno poro�ilo o
investicijah v osnovna
sredstva (vklju�ene so
tudi investicije o
okolju, modul 717Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja)
INV-2

443.02

SURS

Pregled obrtnih
obratov

443.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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Statistika
industrijske
proizvodnje
(vklju�no s
PRODCOM)

445

Statistika poslovnih
subjektov

44991

Železo in jeklo

Statistika železa in
jekla
IND-Fe/L

446

446.01

Letno poro�ilo
industrije
IND/L

445.01

Spremljanje podatkov o stanju
jeklenih odpadkov in odpadkov
iz železove litine, porabi goriv
in energije, bilanci stanja
elektri�ne energije, investicijah
in o maksimalni možni
proizvodnji jekla in železa v
jeklarski industriji.

Podatki o koli�inski
proizvodnji, koli�inah
porabljenih za nadaljnjo
proizvodnjo, zalogah, o
koli�inski in vrednostni prodaji
proizvodov in storitev na
doma�em in tujem trgu.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Spremljanje stanja v jeklarski industriji.

Spremljanje stanja, sprememb in razvoja
na podro�ju industrije kot celote ter po
dejavnostih in po proizvodih.

Spremljanje gibanja poslovanja v
storitvenih dejavnostih v SKD podro�ju I
in oddelkih 72, 74 in 93.

Spremljanje gibanja izdanih uporabnih
gradbenih dovoljenj, osnova za oceno
dokon�anih in nedokon�anih stavb in
stanovanj.

Letna

Letna

Mese�na

Mese�na

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Podjetja in enote v sestavi, ki
opravljajo dejavnost 27.1.
28. 02.

Poslovni subjekti s podro�ja
industrije in rudarstva in enote
drugih poslovnih subjektov, ki
se ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo.
31.01.

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo dolo�ene dejavnosti
Standardne klasifikacije
dejavnosti, podro�je I in
oddelki 72, 74, 93.
8. v mesecu.

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

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

180 dni po
preteku
opazovaneg
a obdobja.

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
preteku
zadnjega
meseca v
�etrtletju.

45 dni po
preteku
zadnjega
meseca v
�etrtletju.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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SURS

SURS

Mese�no poro�ilo o
poslovnih in drugih
storitvenih dejavnostih
STOR/M

444.07

SURS

Periodika
izvajanja

Spremljanje gibanja izdanih gradbenih
Mese�na
dovoljenj in karakteristik stavb, osnova za
oceno dokon�anih in nedokon�anih stavb
in stanovanj.

Namen

Št.

Lokacija in velikost stavb;
število etaž v stavbi,
opremljenost stavb z
napeljavami, število in površina
stanovanj v stavbi; število sob v
stanovanju in lega stanovanja v
stavbi. Stavbe opredeljuje
Enotna klasifikacija vrst
objektov (CC-SI).

Lokacija in velikost stavb;
število etaž v stavbi,
opremljenost stavb z
napeljavami, število in površina
stanovanj v stavbi; število sob v
stanovanju in lega stanovanja v
stavbi. Stavbe opredeljuje
Enotna klasifikacija vrst
objektov (CC-SI).

Vsebina

15974 /

Poro�ilo o uporabnem
dovoljenju stavbe
GRAD-PUD/M

444.06

SURS

Poro�ilo o dovoljenju
za gradnjo stavbe
GRAD-PGD/M

444.05

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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SURS

451.01

Letno poro�ilo o
proizvodnji elektri�ne
in toplotne energije
E1-EE/L

Strukturna statistika
energetike

451

44991.03 Mese�no poro�ilo o
poslovnih subjektih z
dospelimi
neporavnanimi
obveznostmi

AJPES

Energetika in
surovine

44991.02 Mese�no poro�ilo o
prejemkih na ra�une in
o izdatkih z ra�unov
poslovnih subjektov

AJPES

45

44991.01 Mese�no poro�ilo
bank in hranilnic o
pla�ilih za investicije
iz investicijskih
kreditov
INV/POS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

AJPES

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Proizvodnja elektri�ne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah,
termoelektrarnah in jedrski
elektrarni; proizvodnja toplotne
energije; oddaja elektri�ne in
toplotne energije; poraba goriv
v termoelektrarnah za
proizvodnjo elektri�ne energije
in poraba goriv za proizvodnjo
toplotne energije, kurilnost
goriv; vrste in mo�i elektrarn;
vrste, število in mo�i strojev, ki
poganjajo generatorje; poraba
elektri�ne energije in goriv za
ogrevanje in pogon.

Podatki o poslovnih subjektih z
neporavnanimi obveznostmi
neprekinjeno nad 5 dni,
evidentirani pri izvajalcih
pla�ilnega prometa (po regijah,
ob�inah, dejavnostih).

Podatki o prejemkih na ra�une
in o izdatkih z ra�unov
poslovnih subjektov, zbrani pri
izvajalcih pla�ilnega prometa iz
pla�ilnih nalogov poslovnih
subjektov, ozna�enih s šiframi
prejemkov in izdatkov.

Spremljanje proizvodnje in oddaje
elektri�ne in toplotne energije v
elektrarnah; spremljanje tehni�nih
podatkov o energetskih napravah.

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

Spremljanje pla�il poslovnih subjektov
glede na vrsto dejavnosti – poslovanje,
naložbenje, financiranje, pobota in iz
drugih naslovov.

Pla�ila za investicije iz
Spremljanje pla�il za investicije iz
investicijskih kreditov bank in
odobrenih investicijskih kreditov.
hranilnic, odobrenih poslovnim
subjektom (po ob�inah, regijah,
po dejavnostih investitorjev in
po bankah in hranilnicah).

Vsebina

Letna

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Od 1. do zadnjega dne v
posameznem mesecu
teko�ega leta.

Od 01.01. do zadnjega
dne v ustreznem mesecu
teko�ega leta
(kumulativa).

Do 8. v mesecu za
preteklo kumulativno
obdobje

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektri�ne
energije.
do 12.02.

Izvajalci pla�ilnega prometa,
za poslovne subjekte, katerih
ra�une vodijo.
dnevno.

Izvajalci pla�ilnega prometa;
banke, hranilnice in Uprava
RS za javna pla�ila, BS.
04. delovni dan, BS – za
pla�ila v/iz tujine 20. v mesecu
.

Banke in hranilnice, ki
odobravajo investicijska
posojila poslovnim subjektom–
investitorjem.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

10 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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15975

451.02

451.03

451.04

451.05

451.06

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

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

Nabava in oddaja elektri�ne
energije na nivoju
distribucijskega omrežja;
izgube v distribucijskem
omrežju; dobava elektri�ne
energije kon�nim odjemalcem
po sektorjih; vrste in mo�i
lastnih elektrarn; poraba
elektri�ne energije in goriv za
ogrevanje in pogon.

Nabava in oddaja elektri�ne
energije na nivoju prenosnega
omrežja; uvoz in izvoz, izgube
v prenosnem omrežju; koni�na
mo� v sistemu, dan in ura
nastopa koni�ne mo�i.

Spremljanje podatkov o trgovini z
naftnimi proizvodi.

Spremljanje podatkov o distribuciji
elektri�ne energije.

Spremljanje podatkov o prenosu
elektri�ne energije.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

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

Obvezno

Poslovni subjekti za
Obvezno
distribucijo elektri�ne energije.
do 12.02.

Poslovni subjekti za prenos
elektri�ne energije
do 12.02.

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

Poslovni subjekti, ki poleg
svoje osnovne dejavnosti
proizvajajo tudi elektri�no
energijo za lastne potrebe in
prodajo.
do 12.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Letno poro�ilo o
trgovini z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/L

Letno poro�ilo o
distribuciji elektri�ne
energije
E5-EED/L

Letno poro�ilo o
prenosu elektri�ne
energije
E4-EEP/L

Spremljanje proizvodnje, prodaje in
porabe toplotne energije po sektorjih;
spremljanje tehni�nih podatkov o
energetskih napravah.

Spremljanje proizvodnje, porabe in
prodaje elektri�ne in toplotne energije pri
samoproizvajalcih; spremljanje tehni�nih
podatkov o energetskih napravah.

Namen

Št.

Proizvodnja toplotne energije
po vrstah goriva; nabava
toplotne energije; poraba in
kurilnost goriv za proizvodnjo
toplotne energije; prodaja
toplotne energije po sektorjih;
omrežje daljinskega ogrevanja
in investicije; poraba elektri�ne
energije.

Proizvodnja elektri�ne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah in
termoelektrarnah; proizvodnja
toplotne energije; poraba in
prodaja elektri�ne in toplotne
energije; poraba goriv v
termoelektrarnah za
proizvodnjo elektri�ne energije
in poraba goriv za proizvodnjo
toplotne energije, kurilnost
goriv; vrste in mo�i elektrarn;
vrste, število in mo�i strojev, ki
poganjajo generatorje.

Vsebina
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Letno poro�ilo o
oskrbi s toplotno
energijo
E3-TOP/L

Letno poro�ilo
samoproizvajalcev
elektri�ne in toplotne
energije
E2-SP/L

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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452.01

452.02

452.03

452.04

SURS

SURS

SURS

Mese�no poro�ilo o
prenosu elektri�ne
energije
E4-EEP/M

Nabava in oddaja elektri�ne
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; koli�ine in
vrednosti prodane toplotne
energije.

Proizvodnja elektri�ne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah in
termoelektrarnah; proizvodnja
toplotne energije; poraba in
prodaja elektri�ne in toplotne
energije; poraba goriv v
termoelektrarnah, kurilnost in
zaloge goriv, cene goriv na
enoto.

Proizvodnja elektri�ne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah,
termoelektrarnah in jedrski
elektrarni; proizvodnja jedrske
toplotne energije v reaktorju;
proizvodnja toplotne energije;
oddaja elektri�ne 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 elektri�ne energije in
goriv.

Uvoz, nakup, lastna poraba in
izgube zemeljskega plina;
prodaja zemeljskega plina po
sektorjih; uvoz, izvoz, nakup,
lastna poraba uteko�injenega
naftnega plina; prodaja
uteko�injenega naftnega plina
po sektorjih; omrežje in
investicije.

Vsebina

Mese�na

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
koli�inskih in vrednostnih podatkov o
prenosu elektri�ne energije.

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
proizvodnje in nabave toplotne energije,
koli�inskih in vrednostnih podatkov o
prodaji toplotne energije ter porabe in
zalog goriv.
Mese�na

Mese�na

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
Mese�na
proizvodnje in oddaje elektri�ne in
toplotne energije, porabe in zalog goriv ter
cen goriv pri samoproizvajalcih.

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
proizvodnje in oddaje elektri�ne in
toplotne energije, porabe in zalog goriv v
termoelektrarnah ter cen goriv.

Spremljanje podatkov o proizvodnji
premoga; spremljanje podatkov o
produktivnosti.

Spremljanje podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in uteko�injenim
naftnim plinom; spremljanje podatkov o
omrežju.

Namen

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti za prenos
elektri�ne 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 elektri�no
energijo za lastne potrebe in
prodajo.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektri�ne
energije.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Poslovni subjekti s podro�ja
pridobivanja rjavega premoga
in lignita.
Do 12.02.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti za oskrbo z
Obvezno
zemeljskim plinom in
uteko�injenim naftnim plinom.
Do 12.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
5 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Mese�no poro�ilo o
oskrbi s toplotno
energijo
E3-TOP/M

Mese�no poro�ilo
samoproizvajalcev
elektri�ne in toplotne
energije
E2-SP/M

Mese�no poro�ilo o
proizvodnji elektri�ne
in toplotne energije
E1-EE/M

Kratkoro�na
statistika energetike

452

SURS

Letno poro�ilo o
pridobivanju premoga
E11-TG/L

451.08

SURS

Letno poro�ilo o
oskrbi s plini
E9-PL/L

451.07

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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452.05

452.06

452.07

452.08

452.09

452.10

452.11

452.12

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Mese�no poro�ilo o
pridobivanju premoga
E11-TG/M

Mese�na

Periodika
izvajanja

Spremljanje kratkoro�nih gibanj na
podro�ju oskrbe z zemeljskim plinom in
uteko�injenim naftnim plinom.

Izpolnjevanje mednarodnih vprašalnikov
za energetiko.

Spremljanje kratkoro�nih gibanj v
trgovini z naftnimi proizvodi in cenah
naftnih proizvodov.

Proizvodnja, prodaja, izvoz,
zaloge in vsebnost žvepla za
rjavi premog in lignit.

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
proizvodnje premoga.

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Spremljanje kratkoro�nih gibanj podatkov Mese�na
o proizvodnji naftnih proizvodov.

Nabava, prodaja po sektorjih,
Spremljanje kratkoro�nih gibanj v
uvoz, izvoz, zaloge, kurilnost in trgovini s trdnimi gorivi.
vsebnost žvepla trdnih goriv
(�rni premog in antracit, koks,
rjavi premog, lignit, briketi,
šota, les in lesni odpadki).

Uvoz, izvoz , nakup, in prodaja
zemeljskega plina in
uteko�injenega naftnega plina;
cene zemeljskega plina za
gospodinjstva in industrijo ter
cene uteko�injenega naftnega
plina.

Obvezne rezerve naftnih
proizvodov, ki se nahajajo v
skladiš�ih na teritoriju
Republike 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.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti s podro�ja
pridobivanja rjavega premoga
in lignita.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

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

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti za oskrbo z
Obvezno
zemeljskim plinom in
uteko�injenim naftnim plinom.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

MG.
50 dni po koncu obdobja
opazovanja.

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.

Rafinerija.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Poslovni subjekti za
Obvezno
distribucijo elektri�ne energije.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
3 mesece po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja,
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Mese�no poro�ilo o
trgovini s trdnimi
gorivi
E10-TGT/M

Mese�no poro�ilo o
oskrbi s plini
E9-PL/M

Mese�no poro�ilo o
obveznih zalogah
naftnih proizvodov

Mese�no poro�ilo o
trgovini z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/M

Mese�no poro�ilo
proizvajalcev naftnih
proizvodov
E7-NP/M

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
koli�inskih in vrednostnih podatkov o
distribuciji elektri�ne energije.

Namen

Št.

Proizvodnja, uvoz, izvoz, lastna Spremljanje kratkoro�nih gibanj podatkov Mese�na
poraba in zaloge surove nafte,
o delovanju rafinerije.
plinskega kondenzata, aditivov
in drugih ogljikovodikov;
proizvodnja, nakup, uvoz,
lastna poraba in prodaja
zemeljskega plina.

Nabava in oddaja elektri�ne
energije na nivoju
distribucijskega omrežja;
izgube v distribucijskem
omrežju; koli�ina in vrednost
dobave elektri�ne energije
kon�nim odjemalcem.

Vsebina
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Mese�no poro�ilo o
proizvodnji in oskrbi s
surovo nafto,
zemeljskim plinom,
petrokemi�nimi
surovinami, aditivi in
drugimi ogljikovodiki
E6-NAF/M

Mese�no poro�ilo o
distribuciji elektri�ne
energije
E5-EED/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Polletno poro�anje o
cenah zemeljskega
plina in elektri�ne
energije

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

454.03

454.04

454.05

455

SURS

SURS

SURS

Cene elektri�ne energije za
standardne porabniške skupine.
Spremljajo se cene za
gospodinjstva in industrijo.

Proizvodnja, uvoz, izvoz in
zaloge teko�ih goriv
(uteko�injen naftni plin,
motorni bencini, dizelsko
gorivo, kurilno olje, druga
teko�a goriva).

Vsebina

Polletno poro�anje o cenah
elektri�ne energije in
zemeljskega plina za
standardne porabniške skupine.

Mese�no spremljanje cen
toplotne energije za ogrevanje
stanovanjskih prostorov
(gospodinjstvo).

Mese�no spremljanje cen
zemeljskega plina za
standardne porabniške skupine
(gospodinjstvo in industrija).

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

Spremljanje cen energentov - toplotna
energija za gospodinjstva.

Spremljanje cen energentov (zemeljski
plin) za standardne porabniške skupine.

Spremljanje cen energentov (naftni
proizvodi - teko�a goriva).

Spremljanje cen elektri�ne energije za
standardne porabniške skupine.

Kratkoro�na statistika teko�ih goriv;
izpolnjevanje mednarodnega vprašalnika
za teko�a goriva.

Namen

Polletna

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Kriti�ni dan, 1.1. in 1.7.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Lastni viri SURS.

Ceniki za posamezne tarifne
skupine toplote.
Po objavi.

Poslovni subjekti za oskrbo z
zemeljskim plinom, internetne
strani in Uradni listi RS.
Po objavi.

Ceniki naftnih proizvodov.
Po objavi.

Izbrani proizvajalci s podro�ij
dejavnosti gozdarstva,
rudarstva in predelovalnih
dejavnosti (A,C in D) ter
izbrani poslovni subjekti,
izvajalci energetske dejavnosti
s podro�ja energetike (E) ter
pridobljeni podatki iz spletne
strani poslovnih subjektov za
distribucijo elektri�ne energije
in uradnih listov.

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti, ki
Obvezno
trgujejo z naftnimi proizvodi in
rafinerija.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

1.3. in 1.9.

1.3. in 1.9.

1.3. in 1.9.

do 25. v
mesecu
ocena za
pretekli
mesec in
izboljšana
ocena za
predpretekli
mesec.

Rok prve
objave

Priprava
podatkov,
poro�anje.

1.3. in 1.9.

Prevzem
1.3. in 1.9.
podatkov,
prera�un cen za
porabniško
skupino in objava
rezultatov.

Prevzem
podatkov,
prera�un cen za
porabniške
skupine in objava
rezultatov

Prevzem
podatkov, objava
rezultatov.

Prevzem
podatkov,
prera�un cen za
porabniške
skupine in objava
rezultatov

Priprava
podatkov,
poro�anje.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Mese�no spremljanje
cen toplotne energije

Mese�no spremljanje
cen zemeljskega plina
(glej modul 452)

Mese�no spremljanje
Mese�no spremljanje cen
cen naftnih proizvodov naftnih proizvodov: NMB 98oktanski, NMB 95-oktanski,
D2-plinsko olje, EL-kurilno
olje.

454.02

SURS

Cene energije

Mese�no spremljanje
cen elektri�ne energije

454

454.01

Mese�no poro�ilo JODE

452.13

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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471.02

SURS

�etrtletno poro�ilo
trgovine
TRG/�L

Mese�no poro�ilo o
trgovini na drobno,
prodaji motornih vozil
in goriva ter o
vzdrževanju in
popravilih motornih
vozil
TRG/Ma, TRG/Mb

471

471.01

Trgovina

Statistika trgovine

47

SURS

Mese�no poro�ilo o
porabi energije, goriv
in izbranih naftnih
proizvodov
E-PE/M

Poraba energije in
soproizvodnja
elektri�ne in toplotne
energije

456

Namen

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje gibanja poslovanja trgovine.

�etrtletna

Mese�na

Z raziskovanjem zbiramo podatke o
Mese�na
porabi posameznih energentov v
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.
Raziskava pomeni nadaljevanje zbiranja
podatkov, ki so se v preteklosti zbirali v
okviru raziskave IND-1.

Prihodek od prodaje blaga za
Spremljanje dejavnosti trgovine.
velika in srednje velika podjetja
(na doma�em trgu, od izvoza),
DDV, zaloge, prodajalne in
osebe, ki delajo v trgovini na
drobno, trgovini na debelo in
pri posredništvu; promet na
drobno po na�inu pla�evanja,
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.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Mese�no spremljanje porabe
elektri�ne in toplotne energije,
goriv in izbranih naftnih
proizvodov v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih in
gradbeništvu. Zbira se podatke
o kurilnosti trdnih goriv,
energetski in neenergetski rabi
goriv in naftnih proizvodov ter
zalogah ob koncu meseca.

Struktura trga z elektri�no
Poro�anje Eurostatu; spremljanje
energijo; proizvodnja elektri�ne odpiranja trgov z elektri�no energijo v
energije in oskrba odjemalcev
Evropi.
elektri�ne energije.

Vsebina

�etrtletje

Mesec

Mesec

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Ve�ji poslovni subjekti in
reprezentativni mali, ki
opravljajo trgovinsko
dejavnost: Standardna
klasifikacija dejavnosti 50
(razen 50.2), 51, 52 (razen
52.62 in 52.7).
05.02., 15.04., 15.07., 15.10.

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

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja industrije, rudarstva
in gradbeništva.
Do 18 v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno
Poslovni subjekti s podro�ja
proizvodnje, oskrbe in
trgovanja z elektri�no energijo.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov
na letnem nivoju.

Priprava
podatkov,
poro�anje.

Delo
v teko�em
letu

80 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

6 mesecev
po zaklju�ku
koledarskeg
a leta

13 mesecev
in pol po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

456.01

Kazalniki
konkuren�nosti

455.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15980 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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481.02

481.03

SURS

SURS

Letno poro�ilo o
cestah in objektih
TR-CES-IG/L, TRCES-IL/L

Namen

Dolžina javnega cestnega
omrežja po kategorijah cest in
vrsti vozne površine; število in
dolžina cestnih objektov.

Prevozna sredstva po
inventarnem stanju; delo in
izkoriš�enost prevoznih
sredstev; linije in omrežje;
prevoz potnikov po razdaljah;
nabava in poraba pogonskega
goriva; prihodki.

Število in zmogljivost
prevoznih sredstev po vrstah;
prevožena pot prevoznih
sredstev; notranji in
mednarodni prevoz potnikov število potnikov in potniški
kilometri.

Spremljanje zakonodaje s
podro�ja trgovine in priprava na
izvedbo popisa prodajaln v
sodelovanju z MG in UE.

Spremljanje stanja cestnega omrežja.

Spremljanje cestnega javnega potniškega
prevoza (vklju�no s prevozi v mestnem
prometu).

Spremljanje cestnega javnega potniškega
prevoza (vklju�no s prevozi v mestnem
prometu).

Priprava na izvedbo popisa prodajnih
zmogljivosti z uporabo nestatisti�nih
administrativnih virov, prijav
obratovalnega �asa prodajaln, zbranih na
UE.

Prihodek od prodaje blaga za
Spremljanje malih podjetij v dejavnosti
mala podjetja (na doma�em
trgovine.
trgu, od izvoza), DDV, zaloge,
prodajalne in osebe, ki delajo v
trgovini na drobno, trgovini na
debelo in pri posredništvu;
promet na drobno po na�inu
pla�evanja, po blagovnih
skupinah, prihodek od prodaje
preko elektronskih medijev;
promet na debelo po vrstah
kupcev, po blagovnih skupinah;
promet od posredništva pri
prodaji.

Vsebina

Letna

Letna

Mese�na

Petletna

Letna

Periodika
izvajanja

Kriti�ni dan, kriti�ni
dan, 31.12.

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Kriti�ni dan

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Direkcija RS za ceste.
10.03.

Obvezno

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
cestni javni prevoz potnikov.
10.03.

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

Izbrani poslovni subjekti –
mala podjetja, ki opravljajo
trgovinsko dejavnost:
Standardna klasifikacija
dejavnosti 50 (razen 50.2), 51,
52 (razen 52.62 in 52.7).
05.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Seznanitev s
spremembami
zakona o trgovini
in drugih aktov,
povezovanje z
MG in UE glede
pridobivanja
podatkov o
prijavah
obratovalnega
�asa prodajaln.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja objava
združenih
podatkov za
velika,
srednja in
mala
podjetja
(TRG/�L in
TRG/L).

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Letno poro�ilo o
cestnem javnem
potniškem prevozu
TR-CES-P/L

Mese�no poro�ilo o
cestnem javnem
potniškem prevozu
TR-CES-P/M

Informacijski sistem
o transportu

481

481.01

Transport

48

SURS

Popis prodajnih
zmogljivosti v trgovini
na drobno
TRG-POPIS

471.04

SURS

Letno poro�ilo
trgovine za mala
podjetja
TRG/L

471.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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Cestni prevoz blaga

483

483.01

481.07

SURS

SURS

Letno poro�ilo o
prekladanju v
pristaniš�ih in na
drugih prekladnih
mestih
TR-PRE/L

481.06

SURS

Tedensko poro�ilo o
cestnem blagovnem
prevozu
TR-CES-B/T

Mese�no poro�ilo o
prekladanju
intermodalnih
transportnih enot v
kombiniranem prevozu
TR-PRE-KOMB/M

Spremljanje stanja v registru motornih
vozil in prikolic MNZ.

Namen

Spremljanje dejavnosti prekladanja
intermodalnih transportnih enot v
kombiniranem prevozu.

Tedensko spremljanje
Spremljanje cestnega blagovnega javnega
dejavnosti v vzorec izbranega
prevoza in prevoza za lastne potrebe.
vozila; podatki o vozilu, vrsti
prevoza, porabi goriva in
obratovanju; spremljanje števila
voženj, koli�ine in vrste
prepeljanega blaga ter oblike
tovora; podatki o relacijah
glede na za�etek in kon�ni cilj
notranjih in mednarodnih
prevozov; spremljanje prevozov
nevarnih snovi. Raziskovanje je
usklajeno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1172/98 z dne 25. maja 2003
o statisti�nih poro�ilih v zvezi s
cestnim prevozom blaga (UL
RS 163 z dne 6. 6. 1998, stran
1-12).

Število in zmogljivost
Spremljanje dejavnosti prekladanja in
prekladalnih sredstev po vrstah; skladiš�enja.
izkoriš�enost 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;
zaposlene osebe.

Prekladanje in direktno
prekladanje intermodalnih
transportnih enot v
kombiniranem prevozu.

Tedenska

Letna

Mese�na

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Teden

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Kriti�ni dan, 31.12.

Kriti�ni dan, zadnji dan
v mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
cestni javni prevoz blaga in
prevoz blaga za lastne potrebe,
MNZ, Urad za upravne
notranje zadeve
08. koledarski dan po koncu
izbranega tedna.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
dejavnost prekladanja in
skladiš�enja.
10.03.

Izvajalci kombiniranih
prevozov.
10. v mesecu.

MNZ - Urad za upravne
notranje zadeve.
30.05.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

60 dni po
koncu
�etrtletja.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

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

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

Vsebina

15982 /

Letno poro�ilo o
registriranih cestnih
motornih vozilih in
prikolicah
TR-CES-V/L

481.05

SURS

Mese�no poro�ilo o
prvi� registriranih
cestnih motornih
vozilih in prikolicah
TR-CES-V/M

481.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Letno poro�ilo o
prometu potnikov in
blaga na železniških
postajah
TR-ŽEL-POS/L

Pomorski transport

484.03

485

SURS

Namen

Spremljanje železniškega prometa na
postajah.

Letna

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Slovenske železnice.
20.04.

Slovenske železnice.
20.04.

Slovenske železnice.
20. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Odpotovali potniki, nakladanje
in razkladanje blaga po vrstah
pošiljk na železniških postajah
ter po vrstah blaga na izbranih
železniških postajah glede na
obseg prometa.

Letno poro�ilo o
Dolžina železniške mreže;
Spremljanje železniškega transporta.
železniškem transportu inventarno stanje vle�nih vozil
in vagonov; notranji in
TR-ŽEL/L
mednarodni prevoz potnikov potniki in potniški kilometri;
prevoz potnikov po razdaljah in
državah; prevoz spremljanih
avtomobilov; 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 koli�ina
prepeljanega blaga; poraba
goriva in maziva; prihodki;
zaposlene osebe; prometne
nezgode. Raziskovanje je delno
usklajeno z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št.
91/2003 z dne 16. decembra
2002 o statistiki železniškega
transporta (UL RS 14 z dne 21.
1. 2003, stran 1-15).

484.02

SURS

Vsebina

Mese�no poro�ilo o
Notranji in mednarodni prevoz Spremljanje železniškega transporta.
železniškem transportu potnikov in blaga - potniki in
TR-ŽEL/M
potniški kilometri, tone in
tonski kilometri. Raziskovanje
je delno usklajeno z Uredbo
Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 91/2003 z dne
16. decembra 2002 o statistiki
železniškega transporta (UL RS
14 z dne 21. 1. 2003, stran 115).

484.01

Železniški prevoz
blaga

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

484

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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486.02

SURS

Zra�ni transport

Letno poro�ilo o
zra�nem transportu
TR-ZRA/L

Mese�no poro�ilo o
zra�nem transportu
TR-ZRA/M
Spremljanje zra�nega transporta.

Število letal po vrstah in
Spremljanje zra�nega transporta.
zmogljivostih; linije in omrežje;
notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga ter
izkoriš�enost potniških mest
oziroma nosilnosti; delo letal;
nabava in poraba goriva;
zaposlene osebe; prihodki.

Delo letal; notranji in
mednarodni prevoz potnikov in
blaga - potniki in potniški
kilometri, tone in tonski
kilometri.

Spremljanje pomorskega transporta.

Spremljanje pomorskega transporta.

Letna

Mese�na

Letna

Mese�na

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
zra�ni prevoz potnikov in
blaga.
20.03.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
zra�ni prevoz potnikov in
blaga.
10. v mesecu.

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

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

Uprava RS za pomorstvo.
05. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

486.01

486

Prevozna sredstva po vrstah in
zmogljivostih; izkoriš�enost
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 koli�ina
prepeljanega blaga ter prevoz
transportnih sredstev; nakup in
poraba pogonskega goriva ter
maziva; prihodki in odhodki.

Stanje prevoznih sredstev
konec meseca; prevožena pot
po vrstah prevoznih sredstev;
notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga - potniki in
potniške milje, tone in tonske
milje.

Mese�na

Periodika
izvajanja

Št.

SURS

Letno poro�ilo o
pomorskem transportu
TR-POM/L

485.03

SURS

Namen

Promet ladij v linijski in prosti Spremljanje pristaniškega prometa.
plovbi po številu, BT, NT in
DWT; promet ladij po vrstah,
zastavah in državah priplutja in
odplutja; promet potnikov po
državah vkrcanja in izkrcanja
ter promet blaga po državah
nalaganja in razlaganja, vrstah
blaga in vrstah tovora.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta (ES) št. 95/64 z
dne 8. decembra 1995 o
statisti�nih poro�ilih v zvezi s
pomorskim prevozom blaga in
potnikov (UL RS 320 z dne 30.
12. 1995, stran 25-40).

Vsebina

15984 /

Mese�no poro�ilo o
pomorskem transportu
TR-POM/M

485.02

SURS

Prijava prihoda/odhoda
ladje v/iz pristaniš�a
TR-PRI-P/M,
TR-PRI-O/M

485.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Druga transportna
statistika

48991

48991.01 Mese�no poro�ilo o
prevozu potnikov z
ži�nicami
TR-ŽI�/M

Letno poro�ilo o
cestnoprometnih
nesre�ah
TR-NES-C/L

488.01

Statistika
cestnoprometnih
nesre�

488

Namen

Spremljanje podatkov o prometnih
nesre�ah v cestnem prometu.

�as obratovanja ži�nic,
Spremljanje dejavnosti ži�nic.
prepeljani potniki, letni podatek
o porabljeni elektri�ni energiji.

Cestnoprometne nesre�e in
posledice.

Letališke površine in sredstva
Spremljanje prometa na letališ�ih.
za delo; promet doma�ih in
tujih letal na letališ�ih; promet
potnikov in blaga po vrstah
prometa in prevoznikih
(doma�i, tuji); prihodki; poraba
elektri�ne energije, goriva in
maziva; zaposlene osebe.
Promet doma�ih in tujih letal
po vrstah prometa; promet
potnikov in blaga.
Raziskovanje je delno
usklajeno z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št.
437/2003 z dne 27. februarja
2003 o statisti�nih poro�ilih v
zvezi z zra�nim prevozom
potnikov, tovora in pošte (UL
RS 66 z dne 11. 3. 2003, stran
1-8).

Promet doma�ih in tujih letal
Spremljanje letališkega prometa.
po vrstah prometa; promet
potnikov in blaga.
Raziskovanje je delno
usklajeno z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št.
437/2003 z dne 27. februarja
2003 o statisti�nih poro�ilih v
zvezi z zra�nim prevozom
potnikov, tovora in pošte (UL
RS 66 z dne 11. 3. 2003, stran
1-8).

Vsebina

Mese�na

Letna

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mesec

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Upravljavci ži�nic.
10. v mesecu.

MNZ – Policija.
30. 05.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
letališke storitve.
20.03.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

90 dni po
koncu
�etrtletja

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Letno poro�ilo o
prometu na letališ�ih
TR-LET/L

486.04

SURS

Mese�no poro�ilo o
prometu na letališ�ih
TR-LET/M

486.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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Uporaba informacijsko
komunikacijske
tehnologije v
gospodinjstvih / po
posameznikih
IKT-GOS

Komunikacije

491.02

492

SURS

Uporaba informacijsko
komunikacijske
tehnologije v podjetjih
IKT-PODJ

491.01

Informacijska družba

SURS

Informacijska družba

Spremljanje obmejnega cestnega prometa. Mese�na

Dostop do izbranih
informacijsko komunikacijskih tehnologij
(fiksni telefon, mobilni telefon,
osebni ra�unalnik, ro�ni
ra�unalnik, televizija, konzola
za igre, internet), uporaba
ra�unalnika (kje in kako
pogosto izbrana oseba
uporablja ra�unalnik ter katere
dejavnosti pri tem izvaja),
uporaba interneta (poslovanje,
kupovanje - kaj, težave pri tem
oziroma razlogi za
nekupovanje.
Spremljanje uporabe IKT v
gospodinjstvih in pri posameznikih.

Letna

Uporaba informacijsko Spremljanje opremljenosti in uporabe IKT Letna
komunikacijske tehnologije v
v podjetjih.
podjetju, dostop do interneta,
uporaba interneta za ban�ne
storitve, komuniciranje z organi
države, lastna spletna stran,
varnostne zaš�ite, varnostne
težave v povezavi z IKT,
elektronsko poslovanje po
internetu in drugih mrežah.

Število potniških vozil po
vrstah in ocena števila
potnikov; ocena strukture vozil
in potnikov po državah
registracije vozil; število
tovornih vozil; število tovornih
vozil in koli�ina prepeljanega
blaga glede na državo, v kateri
so vozila registrirana (le za
mejo s Hrvaško).

Periodika
izvajanja

Spremljanje mednarodnega in
Mese�na
meddržavnega cestnega mejnega prometa.

Namen

�etrtletje, preteklo leto

�etrtletje, preteklo leto

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izbrana oseba v gospodinjstvu. Prostovoljno
April 2005

Izbrana podjetja.
14. dan po koncu obdobja
opazovanja

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

november
2005

november
2005

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

491

48991.03 Mese�no poro�ilo o
cestnih mejnih
prehodih, obmejni
promet
TR-MEJ-CO/M

SURS

Število potniških vozil po
vrstah in ocena števila
potnikov; ocena strukture vozil
in potnikov po državah
registracije vozil; število
tovornih vozil; število tovornih
vozil in koli�ina prepeljanega
blaga po državah, v katerih so
vozila registrirana (le za mejo s
Hrvaško).

Vsebina

15986 /

49

48991.02 Mese�no poro�ilo o
cestnih mejnih
prehodih, mednarodni
in meddržavni promet
TR-MEJ-CM/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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492.01

492.02

492.03

492.04

492.05

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Letno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah- fiksna
telefonija
KO-TEL-F/L

�etrtletno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - fiksna
telefonija
KO-TEL-F/�L

Letno poro�ilo enote
poštnega omrežja
KO-POŠ-E/L

Letno poro�ilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/L

Mese�no poro�ilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Telekomunikacijsko omrežje
(število glavnih telefonskih
linij), število internet
naro�nikov, število DSL
naro�nikov, odstotek glavnih
linij namenjenih za uporabo
gospodinjstvom, število minut
uporabe Interneta, investicije
ter prihodki in odhodki v fiksni
telefoniji.

Telefonski promet v fiksni
telefoniji: notranji in
mednarodni promet (v fiksna in
v mobilna omrežja), telefonski
priklju�ki in kanali (PSTN,
ISDN, CTX).

Pisemske in paketne pošiljke
sprejete za notranji in
mednarodni promet ter prispele
iz mednarodnega prometa,
telegrami sprejeti za notranji in
mednarodni promet ter prispeli
iz mednarodnega prometa,
število pošt v ob�ini.

Poštno omrežje (stalne,
za�asne, mobilne pošte, število
poštnih nabiralnikov, število
poštnih predalov), investicije,
kvaliteta storitev ter prihodki in
odhodki.

Pisemske in paketne pošiljke
sprejete za notranji in
mednarodni promet ter prispele
iz mednarodnega prometa,
sprejeta vpla�ila in izpla�ila,
telegrami sprejeti za notranji in
mednarodni promet ter prispeli
iz mednarodnega prometa.

Vsebina

Letna

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - Letna
fiksna telefonija.

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - �etrtletna
fiksna telefonija.

Spremljanje poštnih in telegrafskih
storitev ter števila pošt v ob�ini.

Spremljanje poslovanja poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo
poštnih storitev.

Spremljanje poštnih in telegrafskih
storitev ter storitev v denarnem prometu.

Namen

Preteklo leto

�etrtletje

Preteklo leto

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve fiksna telefonija.
31.03.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve –
fiksna telefonija.
20.04., 20.07., 20.10., 20.01.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
poštne storitve.
31.03.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
poštne storitve.
31.03.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
�etrtletja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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501.02

SURS

Podatki o prebivalcih, ki so ali
niso šli na turisti�no potovanje
ali na izlet v tujino, podatki o
zna�ilnostih potovanj (kdaj,
kam, kako ipd.) ter o izdatkih
na potovanjih in izletih. To
raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 95/57/ES z dne
23. novembra 1995 o zbiranju
statisti�nih podatkov na
podro�ju turizma (UL RS št.
291 z dne 6.12.1995 stran 3239).

Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in preno�itve turistov
po državah, od koder turisti
prihajajo, po vrstah in
kategorijah nastanitvenih
objektov. To raziskovanje je
usklajeno z Direktivo Sveta
95/57/ES z dne 23. novembra
1995 o zbiranju statisti�nih
podatkov na podro�ju turizma
(UL RS št. 291 z dne 6.12.1995
stran 32-39).
Spremljanje podatkov o turisti�nih
potovanjih in izletih v tujino doma�ega
prebivalstva.
�etrtletna

Spremljanje nastanitvenih zmogljivosti ter Mese�na
prihodov in preno�itev turistov.

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - Letna
mobilna telefonija.

�etrtletje

Mesec

Preteklo leto

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Izbrani �lani v gospodinjstvih,
stari 15 let ali ve�.
Prvi trije tedni po �etrtletju

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

Prostovoljno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve mobilna telefonija.
31.03.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve –
mobilna telefonija.
20.04., 20.07., 20.10., 20.01.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004

Anketa o potovanjih
doma�ega prebivalstva
TU-�AP

Mese�no poro�ilo o
prihodih in
preno�itvah turistov
TU/M

501

501.01

Turizem

Statistika turizma

50

Periodika
izvajanja

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - �etrtletna
mobilna telefonija.

Namen

Št.

Investicije, prihodki in odhodki
v mobilni telefoniji.

Telefonski promet v mobilni
telefoniji: notranji in
mednarodni promet (v lastnem
ali drugih mobilnih omrežjih
oziroma v fiksna telefonska
omrežja), gostovanja
uporabnikov v mobilnih
omrežjih drugih operaterjev
oziroma gostovanja
uporabnikov drugih mobilnih
omrežij v operaterjevem,
število SMS, število sprejetih
zahtev za SMS-Info, število
odposlanih MMS, število
naro�nikov mobilnih storitev
(NMT, število SIM kartic za
GSM, UMTS) in število
predpla�niških kartic.

Vsebina

15988 /

SURS

Letno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/L

492.07

SURS

�etrtletno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/�L

492.06

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Statisti�ni poslovni
register
SPR/L

Statisti�ni poslovni
register

511

511.01

Statisti�ni poslovni
register

51

Spremljanje obiska v izbranih turisti�nih
znamenitostih, kopališ�ih, igralnicah.

Namen

Statisti�ni poslovni register je
interna baza individualnih
podatkov o pravnih enotah,
aktivnih podjetjih in njihovih
delih na podro�jih dejavnosti
C-K. Baza je vzpostavljena in
vzdrževana na podlagi EU
zahtev (CR 2186/93, CR
696/93) ter metodoloških
priporo�il EU za vzpostavitev
in vodenje statisti�nih
poslovnih registrov.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Statisti�ni poslovni register omogo�a
obdelavo in izkazovanje podatkov o
predpisanih enotah v podro�jih dejavnosti
C-K v skladu z evropsko zakonodajo na
tem podro�ju.

Spremljanje gibanja poslovanja
gostinstva.

Število potovalnih agencij,
Spremljanje dejavnosti potovalnih
število doma�ih in tujih turistov agencij.
ter njihovih preno�itev, ki so
jim potovanje organizirale
slovenske potovalne agencije
po državah in mesecih.

Zmogljivosti (površina
Spremljanje navti�nega turizma.
akvatorija, število privezov,
dolžina obale, prostor za
shranjevanje plovil na kopnem),
število plovil v marini po
zastavi in po dolžini plovila ter
po mesecih, število plovil
nameš�enih na kopnem, število
dni postanka prehodnih plovil v
marini.

Doma�i in tuji obiskovalci
turisti�nih znamenitosti,
igralnic, obiskovalci kopališ�,
dnevi poslovanja, po mesecih
�etrtletja.

Vsebina

Letna

Mese�na

Letna

Letna

�etrtletna

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Preteklo leto

Preteklo leto

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

AJPES (Poslovni register ,
Zaklju�ni ra�uni), DURS
(Napoved za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti),
poslovni subjekti in SURS
(Statisti�ni register delovno
aktivnega prebivalstva in
druga dokumentacija).
Teko�e ali po potrebi.

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo dejavnost 55 po
Standardni klasifikaciji
dejavnosti.
8. v mesecu.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve potovalnih agencij.
31.03.

Marine.
31.01.

Upravljavci objektov turisti�nih znamenitosti,
igralnic in kopališ�.
05. v mesecu po �etrtletju.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Iz obstoje�ega
Oktober
Poslovnega
2005
registra in drugih
razpoložljivih
administrativnih
in statisti�nih
virov in metod
izpeljati pravne
enote, podjetja in
njihove dele na
podro�jih
dejavnosti C-K za
referen�no leto
2004.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Mese�no poro�ilo o
poslovanju podjetij, ki
so registrirana za
gostinsko dejavnost
GO/Ma GO/Mb

502.02

SURS

Letno poro�ilo o delu
potovalnih agencij
TU-AGEN

502.01

Statistika gostinstva
in potovalnih agencij

502

SURS

Letno poro�ilo o
zmogljivosti in
prometu v marinah
TU-MARINE

501.04

SURS

�etrtletno poro�ilo o
obiskovalcih
turisti�nih
znamenitosti, igralnic
in kopališ�
TU/�L

501.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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523.02

523.03

BS

Kratkoro�ni denarni
in finan�ni kazalniki

523

BS

Denar in finance

52

Pregled nekaterih
povpre�nih aktivnih
obrestnih mer za
kredite neban�nemu
sektorju (AOM)
Pregled nekaterih
povpre�nih pasivnih
obrestnih mer za
kredite neban�nemu
sektorju (POM)

Poro�ilo o aktivnih in
pasivnih obrestnih
merah

Poro�ilo o
knjigovodskem stanju
ra�unov
KNB

DENARNE,
FINAN�NE,
TRGOVINSKE IN
PLA�ILNOBILAN�NE
STATISTIKE

III.3

Namen

Letna

Periodika
izvajanja

Povpre�ne efektivne obrestne
mere bank v skladu s
predpisanimi navodili.

"Deklarirane" obrestne mere
posameznih aktivnih in
pasivnih finan�nih
instrumentov.
Statistika denarnih finan�nih posrednikov, �etrtletna
nadzor denarnih finan�nih posrednikov.

Statistika denarnih finan�nih posrednikov. Mese�na

Statistika denarnih finan�nih posrednikov, Letna
Stanje vseh ra�unov bank po
kontnem okvirju konec meseca. nadzor denarnih finan�nih posrednikov.

Zbiranje in analiza podatkov o Spremljanje populacije aktivnih podjetij,
statusnih in drugih spremembah rojstev, smrti, preživetja in rasti podjetij.
poslovne populacije v skladu z
evropskimi zahtevami (osnutek
aneksa št. 9 k Council
Regulation 58/97, Commission
Regulation 2700/98) in
priporo�ili.

Vsebina

�etrtletje

Mesec

Mesec

V skladu z EU
zahtevami

Obdobje
ali dan opazovanja

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Poslovni subjekti, podatkovne
baze in druga dokumentacija
SURS-a.
Teko�e ali po potrebi.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

Izvedba raziskave Oktober
in objava
2005
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

523.01

Demografija podjetij
SPR-DEM/L

511.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15990 /

BS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Statistika
primanjkljaja in
dolga države

524

Bilance javnega
financiranja

52991

52991.01 SDDS: standard o
diseminaciji
statisti�nih podatkov
mednarodnega
denarnega sklada

Poro�ilo o
primanjkljaju in dolgu
države

524.01

Ekonomska analiza, povratno
informiranje obveznikov poro�anja.

Namen

Mese�na

�etrtletna

Periodika
izvajanja

Poro�anje o primanjkljaju in dolgu države
Evropski komisiji za presojo
izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev.

Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Letna

Statistika denarnih finan�nih posrednikov. Mese�na

Objavljanje podatkov na spletni Izpolnjevanje sprejetega mednarodnega
strani MF: konsolidirana
standarda MDS in ve�ja transparentnost
globalna bilanca javnega
javnih financ.
financiranja po ekonomskih
namenih; bilanca državnega
prora�una po ekonomskih
namenih; stanje dolga
Republike Slovenije po
instrumentih in valutah.

Izra�un primanjkljaja in dolga
države v skladu z metodologijo
ESA 95 in priro�nikom za
pripravo poro�ila o
primanjkljaju in dolgu države.

Efektivne obrestne mere novih
posojil.

Agregatne bilance stanja
Ekonomska analiza, diseminacija.
denarnih finan�nih posrednikov
po ustreznih metodologijah.

Ve�namenske in enonamenske
pla�ilne kartice; poravnava
pla�il za mednarodne pla�ilne
kartice izdane v tujini, pri
njihovi uporabi v Sloveniji;
�eki in potovalni �eki; ban�ni
avtomati, POS terminali in
terminali za uporabo
elektronskega denarja,;
elektronski denar; poravnava
pla�il s karti�no obliko
elektronskega denarja izdanega
v tujini, pri njegovi uporabi v
Sloveniji; storitve
elektronskega ban�ništva;
prenos denarnih sredstev;
brezgotovinska pla�ila blaga in
storitev preko drugih sodobnih
tržnih poti.

Vsebina

Preteklo leto

Teko�e leto in pretekla
štiri leta

Mesec

�etrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

MF, ob�ine, ZPIZ, ZZZS.

MF, ob�ine, ZPIZ, ZZZS,
javni skladi, javne agencije,
javni zavodi in druge enote
sektorja države

Vzorec bank.

Lastni viri BS.

Izdajatelji instrumentov (banke
in nefinan�na podjetja).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

Najkasneje
do konca
obdobja za
preteklo
obdobje.

Dvakrat
letno do
1.marca in
do prvega
septembra.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

MF

MF

Poro�ilo o efektivnih
obrestnih merah.

523.06

BS

Statisti�ne bilance
denarnih finan�nih
posrednikov

523.05

BS

Sodobni pla�ilni
instrumenti

523.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

BS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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Stran

15991

SURS

531.01

Menjava blaga med
državami �lanicami
INTRASTAT

Menjava blaga

Metodologija

Vrednostni in koli�inski
podatki o blagovni menjavi z
drugimi državami �lanicami EU
(fakturna vrednost, statisti�na
vrednost, neto masa, koli�ina v
dodatni merski enoti); država
namena, država, ki je blago
poslala, država porekla; šifra
blaga po Kombinirani
nomenklaturi (KN), Standardni
mednarodni trgovinski
klasifikaciji (SMTK),
Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD), namenu
porabe blaga in stopnji
predelave, po širokih
ekonomskih kategorijah (BEC);
statisti�ni kontingent, obdobje
poro�anja, vloga dokumenta,
vrsta posla; vrsta transporta na
meji, pogoji dobave, skupno
število postavk, zaporedna
številka postavke, dav�na
številka podjetja, dav�na
številka tretje osebe-deklaranta.
Spremljanje blagovnih tokov med
državami �lanicami EU z vidika vrednosti
in koli�in, �asovne dinamike, strukture in
regionalne usmerjenosti; informacijska
podpora za tržne analize in za spremljanje
skupnega trga, vir podatkov za nacionalne
ra�une in pla�ilno bilanco.

Spremljanje statistike oddanih javnih
naro�il v javnem sektorju po Zakonu o
javnih naro�ilih na podlagi sklenjenih
pogodb s ponudniki.

Podatki iz enotnega obrazca za
sporo�anje podatkov o oddanih
javnih naro�ilih.

Mese�na

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mesec

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poro�evalske enote, CURS
Obvezno
(Carinski urad Nova Gorica)
SURS-u, DURS.
Poro�evalske enote: najkasneje
do 15. v mesecu za pretekli
mesec; CURS (Carinski urad
Nova Gorica) SURS-u: do 05.
v mesecu za predpretekli
mesec; DURS: vsaj enkrat
mese�no

Naro�niki javnih naro�il
do 30.04. za preteklo
koledarsko leto.

MF in javni viri, ob�ine, ZPIZ
in ZZZS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Agregatni
podatki 40
dni,
podrobni
podatki 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

531

52991.03 Poro�ilo o oddanih
javnih naro�ilih

AJPES

Teko�e spremljanje gibanj v javnih
financah, informiranje doma�e in tuje
javnosti.

Namen

Izkazovanje prejemkov in
izdatkov po ekonomskih
namenih za konsolidirano
globalno bilanco javnega
financiranja, državni prora�un,
ZPIZ, ZZZS in lokalne
skupnosti; izkazovanje stanja
dolga RS po vrstah kreditorjev,
instrumentih in valutah;
izkazovanje stanja jamstev RS
glede na ro�nost, valutno
strukturo in po dejavnostih,
pregled izdaj kratkoro�nih in
dolgoro�nih vrednostnih
papirjev; pregled nekaterih
makroekonomskih kazalcev.

Vsebina

15992 /

53

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka

MF

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Indeksi povpre�nih
vrednosti izvoza in
uvoza
ZT-IPVIU/�L

Kakovost, registri in
novi kazalniki

531.03

532

SURS

Izvoz in uvoz blaga
(države ne�lanice)
EXTRASTAT
ZT-IUB/M

531.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Merjenje dinamike izvoznih in uvoznih
cen, za oceno fizi�nih (realnih) gibanj
izvoza in uvoza (kot deflatorji).

Spremljanje blagovnih tokov z državami
ne�lanicami EU z vidika vrednosti in
koli�in, �asovne dinamike, strukture in
regionalne usmerjenosti; informacijska
podpora za pripravo tržnih analiz ter
pogajanjem v okviru skupne trgovinske
politike; vir podatkov za nacionalne
ra�une in pla�ilno bilanco.

Namen

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.
Do 05. v mesecu za
predpretekli mesec.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja

Obdelave
podatkov za
izra�un indeksov,
kontrola
pravilnosti
rezultatov in
priprava
podatkov za
diseminacijo.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

91 dni po
preteku
zadnjega
�etrtletja

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
za agregatne
in podrobne
podatke

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Izra�un indeksov povpre�nih
vrednosti izvoza in uvoza po
sektorjih in odsekih Standardne
mednarodne trgovinske
klasifikacije (SMTK), po
podro�jih, podpodro�jih in
oddelkih Standardne
klasifikacije dejavnosti (SKD),
po klasifikaciji Širokih
ekonomskih kategorij (BEC).

Vrednostni in koli�inski
podatki o blagovni menjavi z
državami ne�lanicami EU
(statisti�na vrednost, neto masa,
koli�ina v dodatni merski
enoti); namembna država,
država porekla, država
odpreme; šifra blaga po
Kombinirani nomeklaturi (KN)
za izvoz, šifra blaga po 10mestnem TARIC-u za uvoz, po
Standardni mednarodni
trgovinski klasifikaciji
(SMTK), Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD),
po namenu porabe blaga in
stopnji predelave, po širokih
ekonomskih kategorijah (BEC);
statisti�ni kontingent in
podkontingent, carinski
postopek, vrsta posla;
ugodnosti; kvota; valuta
transakcije; vrsta prevoza na
meji in v notranjosti, država
prevoznega sredstva ob
prehodu meje, dobavni pogoji,
zabojnik, bruto masa, vrsta
skladiš�a, številka skladiš�a;
carinarnica, številka Enotne
upravne listine (EUL), skupno
število postavk, zaporedna
številka postavke, datum
sprejema EUL, datum, ki se
uporablja za ukrepe trgovinske
politike, �e je razli�en od
datuma sprejema EUL; dav�na
številka izvoznika, uvoznika,
zastopnika; carinska vrednost
blaga, vrednost popustov in
znižanj; carinska osnova in
dajatve.

Vsebina
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Stran

15993

SURS

Trgovinski register
ZT-REG

Analize in
diseminacija

533

Raziskovanje
Ime/Oznaka

532.01

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Kot splošni trgovinski register
vsebuje informacije o poslovnih
subjektih, ki trgujejo z
državami �lanicami in
ne�lanicami EU ter subjekte, ki
nastopajo kot tretje osebe oz.
deklaranti, ki v imenu podjetij,
zavezanih poro�anju za
Intrastat, posredujejo zahtevane
podatke. Vsebina: dav�na
številka (DŠ), mati�na številka
(MŠ), statisti�ni identifikator
(SID), naziv poslovnega
subjekta, njegov naslov (ulica,
hišna številka in dodatek,
poštna številka, naziv pošte),
šifra ob�ine in naselja, datum
za�etka poslovanja, glavna
dejavnost po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD),
pravnoorganizacijska oblika,
status (aktiven/ni aktiven),
indikator toka blaga, tip
poro�evalske enote, posli
oplemenitenja, statisti�na
vrednost menjave z vsemi
državami, statisti�na vrednost
menjave z državami �lanicami
EU, oznaka, ali je poslovni
subjekt nad vklju�itvenim
pragom in/ali je nad posebnim
pragom, šifra velikosti
poslovnega subjekta po
slovenskih merilih in merilih
EU, oznaka pomembnosti
poslovnega subjekta (prioriteta
obravnavanja poslovnega
subjekta), leto in mesec vstopa
v register.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Register je bistveni element za izvajanje
Kontinuirana
raziskovanja Intrastat. �eprav vsebuje tudi
poslovne subjekte, ki trgujejo z državami
ne�lanicami EU, je poudarek predvsem na
poslovnih subjektih, ki trgujejo z
državami �lanicami EU. Prek tega registra
je možna povezava statistike blagovne
menjave z drugimi poslovnimi
statistikami.

Namen

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poslovni register, informacije s Obvezno
strani poslovnih subjektov,
DURS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Redno
vzdrževanje
ažurnosti
podatkov v
registru, polnjenje
registra s podatki,
pridobljenimi s
strani DURS-a.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Stran

15994 /
Št.
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541.02

541.03

541.04

BS

BS

BS

Pla�ilna bilanca

541

Priprava podatkov za razli�ne
baze zunanjetrgovinskih
podatkov (COMEXT v
Eurostatu, COMTRADE pri
ZN, BSP (SURS) na internetu,
InterIspo (CVI) na intranetu,
druge baze zunanjetrgovinskih
podatkov v SURS-u (SI-STAT)
in drugih institucijah, kontrola
podatkov in diseminacija
podatkov iz baz v pristojnosti
SURS-a.

Vsebina

Prijava odobrenega kredita,
sprememba, storno;
specifikacija; plan in realizacija
koriš�enja in odpla�il.

Poro�ilo o poslih z
vrednostnimi papirji po zakonu
o deviznem poslovanju (z
nerezidenti).

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg.

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg;
statistika finan�nih trgov.

10 dni po
dogodku.

Mese�na

Mese�na

Mesec

Mesec

Rezidenti.

Pooblaš�eni udeleženci trga
vrednostnih papirjev, banke,
zavarovalnice, pokojninske
družbe, družbe za upravljanje,
investicijske družbe, vzajemni
skladi, vzajemni pokojninski
skladi, Kapitalska družba,
Slovenska odškodninska
družba, izdajatelji dolžniških

Pravne osebe.

Banke.

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
podatkov za
razli�ne baze.

Delo
v teko�em
letu
skupni
podatki
(Extrastat in
Intrastat) 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja,
samo
Extrastat
podatki 42
dni po
koncu
obdobja
opazovanja,
samo
Intrastat
podatki 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

133 / 14. 12. 2004 /

Krediti - odobreni in
najeti v tujini

Transakcije z
vrednostnimi papirji v
poslovanju s tujino

Poro�ilo o prometu in stanjih na Pla�ilna bilanca.
ra�unih v tujini.

Mese�na, 10
dnevna

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Št.

Pla�ilni promet na
ra�unu v tujini

Periodika
izvajanja

Izboljšati diseminacijo zunanjetrgovinskih Mese�na,
podatkov (dostopnost, hitrost informacije, Letna
podatki v elektronski obliki).

Namen

Pla�ilni promet s tujino Poro�ila o stanju in prometu
Pla�ilna bilanca.
(vrsta posla 00), poro�ilo o
stanju po državah (01),
specifikacija prometa za ra�un
(06 in 07), obvestilo o prilivu iz
tujine (60), nalog za pla�ilo v
tujino (70), splošni devizni
nalog (66 in 77).

Menjava storitev in
pla�ilna bilanca

54

541.01

Baze
zunanjetrgovinskih
podatkov
ZT-BAZE/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

533.01

BS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15995

543.02

543.03

543.04

BS

BS

543

BS

541.09

AJPES

543.01

Neposredne naložbe
in statistika menjave
povezanih družb

541.08

BS

BS

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

541.07

BS

Zagotovitev podatkov pla�ilne
bilance v SIT in EUR.

Izpolnitev mednarodnih priporo�il in
zagotovitev boljše primerljivosti pla�ilne
bilance.

Anketa poslovanja
prosto – carinskih
prodajaln in mejnih
trgovin

Stanje mednarodnih
naložb in obveznosti

Stanje mednarodnih naložb in obveznosti.

Podatki prilagoditev zaobjema
blaga in izvoz potovanj v
pla�ilni bilanci.

Pla�ilna bilanca.

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

Poro�ilo o stanju in prometu s
povezanimi podjetji in stanju
pogodbene naložbe.

Stanje mednarodnih naložb in obveznosti,
komercialna posojila; bruto zunanji dolg.

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

Mese�na

Letna

Letna

Mese�na

Letna

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

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

Lastni viri BS

Banke in podjetja.

Podjetja.

Gospodarske družbe, ki imajo
poslovne odnose s tujino.

Lastni viri BS.

Lastni viri BS.

Lastni viri BS.

Rezidenti.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poro�anja
Delo
v teko�em
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Poro�ilo o naložbah
(SN11, SN22, SN33
(JV), SN44 in SN55)

Statistika komercialnih Poro�ilo o stanju in
kreditov
spremembah terjatev in
obveznosti do tujine.

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

Geografska razdelitev Zagotovitev raz�lenitve postavk Izpolnitev zahtev Eurostata in ECB;
teko�ega ra�una
teko�ega ra�una pla�ilne
ekonomska analiza.
pla�ilne bilance po
bilance po državah partnericah.
državah in ekonomskih
grupacijah

Izra�un pla�ilne
bilance v SIT in EUR

Ekonomska analiza, diseminacija.

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg.

Namen

Št.

Pla�ilna bilanca Slovenije po
ustreznih metodologijah in v
skladu z mednarodnimi
priporo�ili (IMF BOP manual
V. edition, BOP Vademecum).

Garancije in druge oblike
zavarovanj med rezidenti in
nerezidenti.

Vsebina

15996 /

Pla�ilna bilanca

541.06

BS

Zbirno poro�anje;
drugi finan�ni
instrumenti

541.05

Raziskovanje
Ime/Oznaka

BS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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SURS

SURS

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

Struktura in
tipologija kmetij

621

621.01

Kmetijske strukture

62

611

Statisti�ni GIS
pokrovnosti tal
Slovenije 2005
StatGIS2005
GIS-POK-TAL

Raba tal in podeželje

Raba tal

61

611.01

KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

Raziskovanje
Ime/Oznaka

IV

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Površina in raba zemljiš�, ki jih
kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izra�une jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izra�un SGM
koeficientov in drugih
izra�unanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi, GVŽ).
Raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 571/88
z dne 29. februarja 1988 o
organizaciji statisti�nih
raziskovanj Skupnosti o
strukturi kmetijskih
gospodarstev (UL RS 56 z dne
2.3.1988) dopolnjeno z
Odlo�bo Komisije 115/2000 z
dne 24.11.1999.

Izdelava karte pokrovnosti tal
in izra�un statistik po
statisti�nih regijah

Vsebina

Spremljanje strukture kmetijskih
gospodarstev; zagotovitev primerljivih
podatkov o kmetijskih gospodarstvih z
drugimi državami EU.

Ocena splošne pokrovnosti tal in osnova
za oceno �asovnih sprememb pokrovnosti
tal

Namen

Desetletna

Štiriletna

Periodika
izvajanja

1.6. teko�ega leta in 1.6.
- 31.5. - obdobje enega
leta pred kriti�nim
datumom

�asovni presek GIS

Obdobje
ali dan opazovanja

DURS; MKGP (in
A.R.S.K.T.R.P.); vsa
kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06. do 30.06.

Eurimage, MOPE, MKGP
december 2005

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja
Rok prve
objave

Priprave na
naslednji popis,
ki bo predvidoma
potekal v letu
2010.

V letu 2005
ne bo objav.

Izbor in nabava
November
satelitske scene,
2006
georeferenciranje
in tvorba mozaika
Slovenije,
klasifikacija,
dodajanje slojev
drugih
georeferenciranih
administrativnih
podatkov

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo

631

Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo

Kmetijski prihodki in
cene

63

Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo so satelitski ra�uni
nacionalnih ra�unov, izdelani
po metodologiji ERK/ERG 97,
ki temelji na Evropskem
sistemu ra�unov ESR 95.
Podatki o proizvodnji, dodani
vrednosti, faktorskem dohodku,
bruto investicijah, zaposlenosti,
so osnova za izra�un
dohodkovnih indikatorjev
kmetijstva in podatkovni vir za
modeliranje. Omogo�ajo
mednarodno primerjavo ter
primerjavo z drugimi
dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.
Celoten sistem ra�unov vsebuje
ra�un proizvodnje, ustvarjanja
dohodka, podjetniški ra�un
dohodka in okrnjen ra�un
akumulacije.

Površina in raba zemljiš�, ki jih
kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izra�une jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izra�un SGM
koeficientov in drugih
izra�unanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi, GVŽ).
Raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 571/88
z dne 29. februarja 1988 o
organizaciji statisti�nih
raziskovanj Skupnosti o
strukturi kmetijskih
gospodarstev (UL RS 56 z dne
2.3.1988) dopolnjeno z Uredbo
Komisije 143/2002 z dne
24.1.2002.

Vsebina

2 do 3 letna;
v skladu s
programom
Skupnosti o
raziskovanjih
strukture
kmetijskih
gospodarstev

Periodika
izvajanja

Kmetijski ra�uni so kompleksen
Letna
informacijski sistem za kmetijstvo. Njihov
osnovni namen je spremljanje
ekonomskega položaja kmetijstva, v
okviru Evropske unije se uporabljajo za
spremljanje in ocenjevanje skupne
kmetijske politike. Postavke ra�una
proizvodnje (dodana vrednost),
ustvarjanja dohodka (poslovni
presežek/raznovrstni dohodek),
podjetniškega dohodka ter ra�una
akumulacije (bruto investicije) omogo�ajo
analiziranje položaja kmetijstva,
posameznih postavk v primerjavi z
drugimi dejavnostmi znotraj nacionalnega
gospodarstva ter z drugimi državami.

Spremljanje strukture kmetijskih
gospodarstev; zagotovitev primerljivih
podatkov o kmetijskih gospodarstvih z
drugimi državami EU.

Namen

Preteklo in teko�e leto

1.6. teko�ega leta in 1.6.
- 31.5. - obdobje enega
leta pred kriti�nim
datumom

Obdobje
ali dan opazovanja

KIS, MKGP, Sklad kmetijskih
zemljiš�, A.R.S.K.T.R.P.,
DURS in lastni viri SURS.
Vezan na objavo letnih
podatkov kmetijskih statistik,
zunanjetrgovinskih statistik,
proizvodnih statistik....

DURS; MKGP (in
A.R.S.K.T.R.P.); Kmetijska
gospodarstva (izbrana z
vzorcem), ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo.
01.06. do 30.06.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativne vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Obveznost
poro�anja

V letu 2005 so
ERK dobili
zakonsko
podlago, po kateri
se pripravljajo
naslednji izra�uni
: - prva ocena
realnega dohodka
iz kmetijstva, za
teko�e leto konec novembra;
- druga ocena
realnega dohodka
iz kmetijstva, za
preteklo leto konec februarja; za�asni kon�ni
podatki ERK, za
preteklo leto konec septembra.

Priprava in
izvedba
raziskovanja.
Obdelava
podatkov in
objava za�asnih
rezultatov za leto
2005; priprava na
izra�un
koeficientov
SGM, priprava
preverjenih mikro
podatkov
Eurostatu v obliki
Eurofarm;
predstavitev
rezultatov na
internetu.

Delo
v teko�em
letu

Prva ocena december,
druga ocena
- marec,
za�asni
kon�ni
podatki oktober

Oktober
2005 za�asni
podatki,
junij 2006 kon�ni
podatki

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

631.01

Raziskovanje strukture
kmetijskih
gospodarstev
KME-JUNSTRK/3L

621.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

15998 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Mese�no poro�ilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov na živilskih
trgih
KME-TRGI/M

Rastlinska pridelava

Statistika rastlinske
pridelave

633.03

633.04

64

641

SURS

SURS

Mese�no poro�ilo o
odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa
KME-ODK/M KMELES/M

Mese�no poro�ilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov
KME-PRO/M

633.02

SURS

Cene inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

633.01

Statistika kmetijskih
cen

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

633

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Koli�ine kmetijskih pridelkov ,
ki so jih pridelovalci prodali na
živilskih trgih, ter povpre�ne
cene teh pridelkov.

Nakup oz. prevzem kmetijskih
pridelkov in lesa v koli�ini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov od zasebnih
kmetijskih pridelovalcev.

Prodaja kmetijskih pridelkov v
koli�ini in vrednosti po
pridelkih in skupinah pridelkov
kmetijskih podjetij.

Cene proizvodov in storitev za
teko�o porabo in investicije v
kmetijstvu.

Vsebina

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Spremljanje prodaje kmetijskih pridelkov. Mese�na

Spremljanje cen in koli�in kmetijskih
pridelkov in lesa pri zasebnih
pridelovalcih.

Spremljanje cen in koli�in kmetijskih
pridelkov pri kmetijskih podjetjih.

Spremljanje gibanja cen proizvodov in
storitev za teko�o porabo in investicije v
kmetijstvu.

Namen

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
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.

Izbrane trgovske organizacije,
proizvodno-trgovske,
storitvene organizacije,
dokumentacija SURS-a,
elektrodistribucijska podjetja,
Veterinarska zbornica
Slovenije.
do 7. v mesecu za pretekli
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

6 tednov po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Izvedba
Letni
raziskovanja,
podatki v
objava rezultatov. Statisti�nem
letopisu in
Rezultatih
raziskovanj
ob koncu
teko�ega
leta

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Izvedba
6 tednov po Naloga,
raziskovanja,
opazovanem dogovorjena z
objava rezultatov. obdobju
razli�nimi
institucijami

Izvedba
6 tednov po Naloga,
raziskovanja,
opazovanem dogovorjena z
objava rezultatov. obdobju
razli�nimi
institucijami

Obdelava
podatkov; objava
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu
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15999

641.01

641.02

641.03

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Letna

Koledarsko leto

Koledarsko leto

1.6.

Obdobje
ali dan opazovanja

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
05.09.

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
15.08.

MKGP (A.R.S.K.T.R.P.);
Kmetijska gospodarstva
(izbrana z vzorcem), ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Raziskovanje je
združeno z
raziskovanjem
KME-JUNSTRK
(621.01). V
teko�em letu bo
potekala priprava
metodoloških
navodil,
vprašalnika,
preverjanje in
obdelava
podatkov ter
objava prvih
predhodnih
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Januarja po Naloga, vezana
opazovanem na
letu
predpise/pilotne
projekte

December
teko�ega
leta

Oktober
2005 za�asni
podatki,
junij 2006 kon�ni
podatki

Rok prve
objave

133 / 14. 12. 2004

Pri�akovani pridelki
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in grozdja. To
raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih moramo
zagotoviti v okviru Uredbe
Sveta (EGS) št. 837/ 90 z dne
26. marca 1990 o statisti�nih
podatkih, ki jih države �lanice
posredujejo o proizvodnji žit
(UL RS št. 88 z dne 3.4.1990)
in Uredbe Sveta(EGS) št.
959/93 z dne 5. aprila 1993 o
statisti�nih podatkih o
poljš�inah razen žit, ki jih
posredujejo države �lanice (UL
RS št. 98 z dne 24.4.1993).

Doseženi pridelki pšenice,
drugih strnih žit in zgodnjega
sadja. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe Sveta
(EGS) št. 959/93 z dne 5. aprila
1993 o statisti�nih podatkih o
poljš�inah razen žit, ki jih
posredujejo države �lanice (UL
RS št. 98 z dne 24.4.1993).

Letna

Periodika
izvajanja

Št.

Poro�ilo o
pri�akovanih pridelkih
poznih posevkov, sadja
in grozdja - stanje 05.
september
KME-POZP-P/L
KME-POZP-K/L

Namen

Površine posevkov na njivah,
Spremljanje rastlinske in živalske
trajnih travnatih površin, trajnih pridelave.
nasadov; število govedi,
praši�ev. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS .št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993). Z raziskovanjem
pridobimo tudi druge podatke
potrebne za vsakoletno
ugotavljanje kmetijske
proizvodnje.

Vsebina

16000 /

Poro�ilo o doseženih
pridelkih zgodnjih
posevkov in zgodnjega
sadja - stanje 15.
avgust
KME-ZGK-P/L KMEZGK-K/L

Vzor�no raziskovanje
posejanih površin in
števila živine - stanje
01.junij
KME - JUN

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

642

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

Statistika
vinogradništva

642.01

644

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

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

Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki je
osnova za ekonomske ra�une za
kmetijstvo.

Spremljanje tržne vrtnarske pridelave.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Namen

Letna

Triletna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

01.07.2003, 01.07.2006

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Lastni viri SURS-a.

Obvezno

Vsi tržni vrtnarski pridelovalci. Obvezno
1.7.
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Kmetijska svetovalna služba
pri KGZS.
15.01.

Kmetijska podjetja, kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
10.11.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izra�uni kon�nih
bilanc
prehodnega leta
in izra�uni
za�asnih bilanc
teko�ega leta.

Priprave na
raziskovanje v
letu 2006.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

Skladno s
�asovnim
planom
Eurostata

7 mesecev
po
opazovanem
obdobju

15. 4. 2006

15. 4. 2006

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Popis vrtnarstva
POPIS-VRT/3L

641.06

SURS

Doseženi pridelki poznih
posevkov, poznega sadja in
grozdja. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993).

Vsebina

Poro�ilo o doseženih
Doseženi pridelki južnega
pridelkih južnega sadja sadja. To raziskovanje
KME-JUŽSAD-K/L
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993).

641.05

SURS

Poro�ilo o doseženih
pridelkih poznih
posevkov sadja in
grozdja - stanje 10.
november
KME-POZK-P/K
KME-POZK-K/L

641.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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65

Živinoreja

64991.02 Uvoz mineralnih gnojil Uvoz mineralnih gnojil za
Spremljanje porabe mineralnih gnojil v
KME-UMG
potrebe kmetijske dejavnosti po kmetijstvu.
vrstah in vsebnosti rastlinskih
hranil.

SURS

Spremljanje porabe reprodukcijskega
materiala v kmetijskih podjetjih.

Spremljanje pridelave v intenzivnih
sadovnjakih.

64991.01 Letno poro�ilo
poslovnih subjektov o
uporabi
reprodukcijskega
materiala
KME-PMG

Poraba reprodukcijskega
materiala: energije in gnojil.

Jabolka in hruške po sortah,
letu sajenja, številu dreves,
sadilni razdalji; koš�i�asto
sadje in oljke po sortah, letu
sajenja, številu dreves, sadilni
razdalji; jagodi�evje po sortah
in velikosti zemljiš�; podrobni
podatki o tehnoloških
zna�ilnostih nasadov. To
raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 2001/109/ES z
dne 19.12.2001 o statisti�nih
raziskovanjih, ki jih izvedejo
države �lanice, da ugotovijo
pridelovalno zmogljivost
intenzivnih sadovnjakov
nekaterih vrst sadnega drevja
(UL RS št. 13 z dne 16.1.2002,
str. 21).

Spremljanje vinogradništva.

Namen

Letna

Letna

Petletna

Desetletna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

2007

Kriti�ni dan

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti, ki uvažajo
mineralna gnojila
07.04.

Kmetijska podjetja in z
vzorcem izbrane družinske
kmetije.
07.03. za podjetja in november
za družinske kmetije

MKGP, Kmetijska podjetja in
individualni pridelovalci sadja
v intenzivnih sadovnjakih.
2007

Prevzem podatkov iz Registra
pridelovalcev grozdja in vina
(MKGP).
31.8.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativne vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Obvezno

Obveznost
poro�anja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Prevzem in
obdelava
podatkov ter
priprava ocene
porabe v
kmetijstvu.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Avgusta za
Naloga,
preteklo leto dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Izvedba
120 dni po
raziskave, analiza koncu
podatkov.
obdobja
opazovanja

Priprave na
naslednje
raziskovanje.
Analiza
primernosti
podatkov
administrativnega
vira (MKGP) za
statisti�ni namen.

Priprave na
naslednje
raziskovanje.

Delo
v teko�em
letu
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SURS

Statistika porabe
reprodukcijskega
materiala in
mineralnih gnojil v
kmetijstvu

64991

Statistika sadjarstva

Popis intenzivnih
sadovnjakov
POPIS-SAD/5L

645

Površina vinogradov, trsnic in
mati�njakov ter števila trt;
ugotavljanje starosti
vinogradov in sort. To
raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 357/79
z dne 5. februarja 1979 o
statisti�nih raziskovanjih
vinogradov (UL RS št. 208 z
dne 16.7.1982).

Vsebina

Št.

645.01

Popis vinogradov
POPIS-VIN/10L

644.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

16002 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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SURS

Letno poro�ilo o
živinoreji in posejanih
površinah v jesenski
setvi
KME-DEC

Statistika živalskih
proizvodov

652

Statistika živinoreje

Raziskovanje
Ime/Oznaka

651.01

651

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Število živine po vrstah in
kategorijah na dan 1.12.,
bilanca živine, živalska prireja,
posejane površine v jesenski
setvi, pridelki pomembnejših
kmet. kultur, strniš�ni posevki
v opazovanem letu ter druge
spremenljivke pomembne za
na�rtovanje kmetijske politike.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 93/23/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
praši�ereji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/24/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v govedoreji (UL
RS št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/25/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih o staležu ovac in
koz (UL RS št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
97/77/ES z dne 16. decembra
1997 o spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Vsebina

Spremljanje števila živine na dan 1.12.,
spremljanje nekaterih podatkov rastlinske
proizvodnje, ki niso zajeti v drugih
raziskovanjih, spremljanje nekaterih
drugih podatkov.

Namen

Letna

Periodika
izvajanja

Kriti�ni dan

Obdobje
ali dan opazovanja

Z vzorcem izbrana kmetijska
gospodarstva.
1.12.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poro�anja

Izvedba
raziskovanja v
letu 2005,
priprava
vprašalnika in
metodološkega
gradiva. Analiza
in objava
rezultatov
raziskovanja
izvedenega v letu
2004.

Delo
v teko�em
letu

15.2.2006

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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16003

Mese�no poro�ilo o
zakolu živine v
klavnicah
KME- ZAKOL/M

Bilanca preskrbe za
živinorejo

652.02

653

SURS

Obra�un živalske
prireje
KME-ŽIV/L

652.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Mesec

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Vse registrirane klavnice v RS. Obvezno
06. v mesecu.

�ebelarske zveze Slovenije in
lastni viri SURS-a.
Letni podatki.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
vprašalnika in
okrožnic za
mese�no
spremljanje
podatkov;
mese�no zbiranje
podatkov in
mese�na
obdelava in
objava podatkov;
objava podatkov
ob koncu leta za
celo leto skupaj.

Priprava
podatkov in
izra�un. Objava
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

15.2.predhodni
podatki za
preteklo
leto; 1.10.kon�ni
podatki za
preteklo leto

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Mese�na

Letna

Periodika
izvajanja

16004 /

Število zaklane živine po vrstah Spremljanje zakola živine v klavnicah.
in kategorijah, masa zaklane
živine ter zakol živine iz uvoza.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 93/23/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
praši�ereji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/24/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v govedoreji (UL
RS št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/25/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih o staležu ovac in
koz (UL RS št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
97/77/ES z dne 16. decembra
1997 o spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Prirast živine po vrstah živine, Spremljanje podatkov živinoreje.
prireja mesa, mleka, jajc, volne
in medu. Raziskovanje je
usklajeno z Direktivo Sveta
93/23/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v praši�ereji (UL RS
št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/24/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
govedoreji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/25/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih o
staležu ovac in koz (UL RS št.
149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 97/77/ES z dne
16. decembra 1997 o
spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Vsebina

Stran
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Letno poro�ilo o
gospodarjenju z
gozdovi
GOZD-GOSP/L

681

681.01

Statistika gozdarstva

Statistika gozdarstva

68

Druge kmetijske
statistike

671

Statisti�ni register
kmetijskih
gospodarstev
SRKG

Druge kmetijske
statistike

67

671.01

Statistika mleka in
mle�nih proizvodov

Statistika mleka in
mle�nih proizvodov

656

656.01

Bilanca preskrbe za
živinorejo
KME-BIL-ŽIV/L

653.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Bilanca preskrbe za živinorejo je osnova
za ekonomske ra�une za kmetijstvo.

Namen

Gojitvena in varstvena dela v
gozdu, posek po vrstah gozdov
in vrstah dreves, redne ter
sanitarne se�nje, proizvodnja in
prodaja gozdnih sortimentov v
vseh gozdovih, stranski gozdni
proizvodi, gozdne prometnice,
lo�eno po lastništvu gozdov.

Statisti�ni register kmetijskih
gospodarstev je statisti�ni
register, ki vsebuje za vzor�enje
pomembne podatke o
kmetijskih gospodarstvih.
Podatki v tem registru se
osvežujejo dvakrat letno
(september in februar) in sicer
iz statisti�nih virov in
administrativnih virov
podatkov.

Spremljanje gospodarjenja z gozdovi.

Statisti�ni register kmetijskih
gospodarstev je predvsem vir podatkov za
pripravo vzor�nih okvirjev iz katerih
izberemo vzorce za statisti�na
raziskovanja s podro�ja kmetijstva. V
Statisti�nem registru kmetijskih
gospodarstev so tudi zgodovinski podatki
kmetijskih gospodarstev od leta 2000
naprej.

Spremljanje podatkov o
Zagotovitev podatkov, ki jih dolo�a EU
kakovosti in koli�ini mleka in
zakonodaja in zagotovitev podatkov za
mle�nih proizvodih.
vodenje kmetijske politike.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 96/16/ES z dne
19. marca 1996 o statisti�nih
raziskovanjih mleka in mle�nih
proizvodov (UL RS št. 78 z dne
28.3.1996) ter Direktivo Sveta
2003/107 z dne 5. decembra
2003, ki spreminja omenjeno
osnovno direktivo.

Razdelitev prireje in porabe
mesa in proizvodov po metodi,
harmonizirani z EU zahtevami.

Vsebina

Mesec in leto

Preteklo in teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Letna

Preteklo in teko�e leto

Register se
Osveževanje registra
osvežuje
poteka v septembru
dvakrat letno. (prva polovica) in v
Februarju (druga
polovica).

Mese�no,
letno in
triletno

Letna

Periodika
izvajanja

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut, Sklad
kmetijskih zemljiš� in gozdov,
MKGP.
15.04.

MKGP (tudi ARSKTRP),
DURS, GURS (Register
teritorialnih enot), MNZ
(Centralni register
prebivalstva) in lastni viri
SURS-a.
�asovno so viri razli�ni
(razli�na obdobja v letu).

GIZ-mlekarstvo, lastni viri
SURS-a.
Mese�no.

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
rezultatov za
objavo.

Priprava
podatkov iz
statisti�nih in
administrativnih
virov za polnjenje
registra ter
osveževanje
registra.

Redno izvajanje
raziskovanja ter
mese�no
objavljanje
podatkov.
Nadaljnji razvoj
raziskovanja v
smeri popolne
prilagoditve
poro�anja
Eurostatu.

Priprava bilance.

Delo
v teko�em
letu

V
statisti�nem
Letopisu

Do 15. v
mesecu za
predpretekli
mesec

Skladno z
zahtevami
Eurostata

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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16005

Statistika ribištva

Statistika ribiškega
ladjevja

681.05

69

691

SURS

SURS

Poro�ilo o
zdravstvenem stanju
gozdov
GOZD-ZDRV/L

681.04

SURS

Morsko ribištvo delovno aktivne osebe,
ribiška plovila in
oprema
RIB-MOR/L

Statistika ulova

691.01

692

Letno poro�ilo o
upravljanju s prosto
žive�im živalstvom
LOV/L

Spremljanje gozdnih požarov.

Namen

Podatki o delovno aktivnih
osebah v morskem ribištvu
(gospodarski ribolov in
marikultura), ribiških plovilih
in opremi ter o proizvodnih
zmogljivostih v marikulturi.

Osutost drevesnih krošenj,
prirastek po stopnjah osutosti,
foliarne in talne analize.

Struktura odstrela po ekoloških
enotah, ocena števil�nosti vrst,
lovski objekti, lovne površine,
lovci, ohranitev, obnova in
izboljšanje habitatov.

Spremljanje stanja v gospodarskih
dejavnostih morskega ribištva glede
števila in strukture delovno aktivnih oseb
ter njihovih proizvodnih zmogljivosti.

Spremljanje zdravstvenega stanja gozdov.

Spremljanje upravljanja populacij divjih
živali.

Letna

Petletna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Vsi poslovni subjekti s
podro�ja morskega ribištva.
Marec.

Gozdarski inštitut.
15.04.

Zavod za gozdove, poslovni
subjekti s podro�ja lovstva,
lovske družine, pristojni
upravni organi.
31.05.

Poslovni subjekti, ki izvajajo
gozdna dela.
15.03.

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

V
statisti�nem
Letopisu

Rok prve
objave

310 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

V
statisti�nem
Letopisu

Priprava in
Konec aprila
izvedba
raziskovanja;
objava rezultatov.

Priprava
rezultatov za
objavo.

Priprava
rezultatov za
objavo.

Izvedba
V
raziskovanja,
statisti�nem
objava rezultatov. Letopisu

Priprava
rezultatov za
objavo.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Opremljenost s stroji, poraba
Spremljanje porabe energije in
energije in struktura opravljenih opravljenih gozdnih del.
delovnih ur po vrsti gozdnih
del, se�nja, prevoz in dodelava
gozdnih sortimentov.

Opožarjena površina po vrstah
gozdov, vzroki požarov, izguba
lesne mase; lo�eno po
lastništvu gozdov.

Vsebina

16006 /

Letno poro�ilo o
mehanizaciji in porabi
energije v gozdarstvu
GOZD-MEHAN/L

681.03

SURS

Letno poro�ilo o
gozdnih požarih
GOZD-POŽAR/L

681.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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SURS

SURS

Letno poro�ilo o
sladkovodnem ribištvu
RIB-SLV/L

Statistika
akvakulture

694

694.01

Mese�no poro�ilo o
morskem ribištvu
RIB-MOR/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

692.01

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Ribogojstvo: delovno aktivne
Spremljanje sladkovodnega ribištva.
osebe, prireja tržnih rib in
mladic in odkupne cene rib ter
drugi podatki potrebni za
spremljanje ribogojstva in
proizvodnih zmogljivosti.
Športni ribolov: turisti�nošportni ribolov po vrstah rib,
sonaravna vzreja rib, vložek rib
v športno-ribolovne vode ter
drugi podatki pomembni za
spremljanje športnega ribolova.
Raziskovanje je usklajeno z
Zakonom o morskem ribištvu,
UL RS 58/02, ki ureja
vprašanja zbiranja podatkov o
ulovu in akvakulturi, Uredbo
Sveta (ES) št. 2597/ 95 z dne
23. oktobra 1995 o predložitvi
statisti�nih podatkov o
nominalnem ulovu držav �lanic,
ki lovijo na dolo�enih obmo�jih
izven Severnega Atlantika (UL
RS št. 270, str. 1-33 z dne
13.11.1995) in Uredbo Sveta
(ES) št. 788/96 z dne 22. aprila
1996 o predložitvi statisti�nih
podatkov držav �lanic o
ribogojni proizvodnji (UL RS
št. 108 str. 1-7 z dne 1.5.1996).

Ulov plavih rib, drugih rib,
Spremljanje morskega ribolova in
rakov, mehkužcev in školjk in
marikulture.
gojenih rib in školjk.
Raziskovanje je usklajeno z
Zakonom o morskem ribištvu,
UL RS 58/02, ki ureja
vprašanja zbiranja podatkov o
ulovu in akvakulturi, Uredbo
Sveta (ES) št. 2597/ 95 z dne
23. oktobra 1995 o predložitvi
statisti�nih podatkov o
nominalnem ulovu držav �lanic,
ki lovijo na dolo�enih obmo�jih
izven Severnega Atlantika (UL
RS št. 270, str. 1-33 z dne
13.11.1995) in Uredbo Sveta
(ES) št. 788/96 z dne 22. aprila
1996 o predložitvi statisti�nih
podatkov držav �lanic o
ribogojni proizvodnji (UL RS
št. 108 str. 1-7 z dne 1.5.1996).

Vsebina

Letna

Mese�na

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti s podro�ja
Obvezno
ribogojstva, Zavod za ribištvo
RS in ribiške družine Ribiške
zveze Slovenije, Statistika dela
na SURS.
30.04.

Poslovni subjekti s podro�ja
Obvezno
ribištva.
MKGP
20. v mesecu za pretekli mesec

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja,
obdelava in
objava podatkov.

Priprava in
izvedba
raziskovanja.
Objava mese�nih
rezultatov.

Delo
v teko�em
letu

31. avgust

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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16007

712.05

714

SURS

714.01

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

712.04

SURS

Poro�ilo o izkoriš�anju
voda in varstvu voda
pred onesnaževanjem
VOD-UVI

Poro�ilo o zbranih
komunalnih odpadkih
KO-Z

Letno poro�ilo o
predelavi/odstranjevanj
u odpadkov
ODP-P

Izkoriš�anje voda glede na
vodni vir, uporaba vode po
namenu, ponovno uporabljena
in recirkulacijska voda,
odplake, pre�iš�evanje odplak,
naprave za pre�iš�evanje,
uporaba blata iz �istilnih
naprav.

Odlagališ�a odpadkov.
Pripeljane koli�ine odpadov na
odlagališ�a po vrstah
odpadkov, izvoru zbiranja in
na�inih ravnanja.

Javni odvoz komunalnih
odpadkov ter na�ini ravnanja z
njimi. Zbrani komunalni
odpadki po vrstah, virih
nastanka in na�inih ravnanja z
njimi.

Predelovanje ali odstranjevanje
odpadkov, prevzetih od drugih
imetnikov. Koli�ine zbranih ali
prevzetih odpadkov in koli�ine
namenjene predelavi in
odstranjevanju odpadkov po
vrstah odpadkov.

Zbiranje odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti. Vrste in koli�ine
odpadkov, zbranih ali prevzetih
od drugih in na�ini ravnanja s
temi odpadki.

Nastajanje odpadkov v
proizvodnih in storitvenih
dejavnostih. Koli�ine nastalih,
predelanih, oddanih in
odstranjenih odpadkov po
vrstah odpadkov.

Spremljanje stanja izkoriš�anja vodnih
virov, uporabe vode ter odvajanja in
pre�iš�evanja odplak v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih in oskrbi z
elektriko, plinom in vodo.

Pridobivanje podatkov o koli�inah
odpadkov pripeljanih na odlagališ�e ter o
na�inih ravnanja z njimi.

Pridobivanje podatkov o javnem zbiranju
in odvozu komunalnih odpadkov po
vrstah odpadkov ter po ob�inah in o
na�inih ravnanja z zbranimi odpadki.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah predelanih/odstranjenih
odpadkov ter o na�inih
predelave/odstranjevanja.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah od drugih zbranih - prevzetih
odpadkov ter njihovih nadaljnjih tokovih.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah odpadkov ter o na�inih ravnanja
z njimi.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja
Obveznost
poro�anja

Poslovni subjekti s podro�ja
rudarstva, predelovalnih
dejavnosti, oskrbe z elektriko,
plinom in vodo.
Do 15.03.

Poslovni subjekti, ki so
upravitelji odlagališ�.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Poslovni subjekti, ki jim je
ob�ina dodelila pravico
izvajanja javne gospodarske
službe zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Poslovni subjekti, ki imajo
koncesijo oz. dovoljenje za
predelavo ali odstranjevanje
odpadkov. Sodelovanje z
ARSO.
Do konca februarja.

Poslovni subjekti, ki imajo
koncesijo oz. dovoljenje za
zbiranje odpadkov.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
proizvodne ali storitvene
dejavnosti. Sodelovanje z
ARSO.
Do konca februarja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Revizija
vprašalnika in
izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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SURS

Poro�ilo o koli�inah
odpadkov pripeljanih
na odlagališ�a
KO-U

712.03

SURS

Letno poro�ilo o
zbiranju odpadkov
ODP-Z

712.02

SURS

Letno poro�ilo o
nastajanju odpadkov v
proizvodnih in
storitvenih dejavnostih
ODP

Statistika odpadkov
in recikliranja

712

Namen

Št.

712.01

Statistike okolja in
kazalniki

71

Vsebina

16008 /

SURS

MEDPODRO�NE
STATISTIKE

Raziskovanje
Ime/Oznaka

V

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Statistika emisij

715

Izdatki za varstvo
okolja
OKI

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

717

717.01

Podatki o
onesnaževanju zraka

715.01

Podatki o investicijah, teko�ih
izdatkih in prihodkih od
aktivnosti v zvezi z varstvom
okolja po panogah dejavnosti
investitorja in po namenu
(varstvo zraka in klime,
upravljanje odpadnih voda,
ravnanje z odpadki, varstvo in
izboljšava tal, podatalnice in
površinskih voda, varstvo pred
hrupom in vibracijami, varstvo
biotske raznovrstnosti in
pokrajine, raziskave in razvoj).

Zbiranje izra�unanih podatkov
o emisijah toplogrednih plinov
na osnovi podatkov o koli�ini
proizvedenega ali porabljenega
proizvoda v posamezni
dejavnosti glede na emisijske
koeficiente, ki so dani na enoto
porabe ali proizvodnje po
podro�jih (energija, industrijski
procesi, uporaba premazov in
ostalih proizvodov, kmetijstvo,
gozdarstvo in sprememba rabe
zemljiš� in odpadki).

Obra�unavanje makroekonomskih
agregatov; mednarodno poro�anje,
izpolnjevanje SBS uredbe.

Letna

Spremljanje onesnaževanja zraka glede na Letna
izbrano metodologijo.

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Vse pravne in fizi�ne osebe ter
drugi investitorji zbrani po
vzorcu.
Maj za preteklo leto.

Dokumentacija SURS-a,
ARSO in drugih organov.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki upravljajo Obvezno
namakalne in osuševalne
sisteme.
Do 25.03.

Poslovni subjekti s podro�ja
kanalizacije in delovanja
�istilnih naprav.
Do 10.03.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in
distribucijo vode ter upravljajo
javni vodovod.
01.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Izvedba
raziskovanja in
priprava na
objavo

Priprava
podatkov in
objava.

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Izvedba
10 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
10 mesecev
raziskovanja,
po koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poro�ilo o namakalnih Površine zemljiš�, število
Spremljanje namakalnih in osuševalnih
in osuševalnih sistemih uporabnikov in leto zgraditve
sistemov.
VOD-N
namakalnih in osuševalnih
sistemov, zajemanje vode glede
na vodni vir, namakalni objekti
in naprave, namakana
zemljiš�a, osuševane površine
in objekti.

Spremljanje odplak.

714.04

Odplake, pre�iš�evanje in
izpust odplak; kanalizacijsko
omrežje, naprave in objekti na
kanalizacijskem omrežju,
�istilne naprave, uporaba blata
iz �istilnih naprav.

SURS

Poro�ilo o javni
kanalizaciji
VOD-K

Spremljanje porabe pitne vode.

714.03

Število in izdatnost vodnih
virov, na�in transportiranja
pitne vode, dobavljene koli�ine
pitne vode, vodovodno
omrežje, objekti in naprave na
vodovodnem omrežju.

Namen

SURS

Poro�ilo o javnem
vodovodu
VOD-V

Vsebina

714.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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16009

718.01

718.02

718.03

718.04

718.05

718.06

718.07

718.08

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Podatki o površini, globini,
nadmorski višini, obsegu in
prostornini jezer in vodnih
akumulacij po velikosti.

Podatki o imenih jam, njihovih
dolžinah, globinah, nadmorski
višini vhoda, po naseljih in
ob�inah.

Razred kakovosti vode po
fizikalno-kemijski analizi, po
bakteriološki in saprobiološki
analizi ter skupna ocena.

Podatki o uvozu in izvozu
snovi, ki škodljivo delujejo na
ozonski plaš�.

Radioaktivnost v
življenjskem okolju

Podatki o stanju jedrske in
sevalne varnosti v RS. Podatki
o izpustih radioaktivnosti in
obremenitvah delavcev in
prebivalcev RS.

Podatki o popre�ni vlažnosti,
število dni z dežjem, s snegom,
z nevihto, s to�o ali sodro in
snežno odejo, popre�na
obla�nost, število jasnih in
obla�nih dni, število ur
son�nega obsevanja, smer in
pogostost vetra.
Spremljanje podatkov o izpustih
radioaktivnosti v okolje, prejete doze
sevanja, itd.

Spremljanje vlažnosti, padavin,
obla�nosti, son�nega obsevanja in vetra.

Podatki o popre�nih mese�nih
Spremljanje temperature in padavin.
temperaturah zraka in o
padavinah v letu poro�anja, za
obdobje 1961-1990 in 19811990, popre�ne 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.

Spremljanje stanja naravnih, regijskih in
krajinskih parkov, naravnih rezervatov in
spomenikov.

Spremljanje stanja jezer in vodnih
akumulacij.

Spremljanje evidence urejenih jam.

Spremljanje kakovosti vode v površinskih
vodotokih.

Spremljanje koli�in ozonu škodljivih
snovi (Montrealski protokol).

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Uprava RS za jedrsko varnost
8 mesecev po koncu obdobja
opazovanja.

ARSO.
September za preteklo leto

ARSO.
Maj za preteklo leto.

ARSO.
Maj za preteklo leto.

ARSO.
30. avgust.

Slovenska akademija znanosti
in umetnosti-Inštitut za
raziskovanje Krasa.
Maj za preteklo leto.

ARSO.
30.avgust

ARSO.
September za preteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Delo
v teko�em
letu

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Objava v
Sloveniji v
številkah

Objava v
Sloveniji v
številkah

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Objava v
Sloveniji v
številkah

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Vlažnost, padavine,
obla�nost, vetrovi

Temperature in
padavine

Stanje zavarovanih
Podatki o številu, površini,
obmo�ij parkov narave mednarodnem in varstvenem
- naravnih parkov
statusu (skupaj in posamezno).

Jezera in vodne
akumulacije

Urejene jame

Kakovost vode v
slovenskih rekah

Ozonu škodljive snovi

Periodi�no poro�anje

Vsebina

Št.

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

16010 /

718

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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Statistika škode
zaradi elementarnih
nesre�

71992

Razvoj regionalnih
statistik

724

Regionalni ra�uni

BDV za regije

721

721.01

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

720.01

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

720

Spremljanje evidence o potresih.

Namen

BDV po regijah.

Klasifikacijo teritorialnih enot
za statistiko sestavljajo imena
in kode na treh teritorialnih
ravneh (NUTS 1, NUTS 2,
NUTS 3) za �lanice EU.

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

NUTS je skupna evropska statisti�na
klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila
potrjena v parlamentu EU 26. maja 2003.
Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil
Eurostat (Statisti�ni urad Evropskih
skupnosti), da bi tako zagotovil celovito
in dosledno �lenitev teritorialnih enot,
potrebno za zbiranje, razvoj in
usklajevanje regionalnih statistik v
Evropski uniji.

Znesek ocenjene škode na
Obra�unavanje makroekonomskih
poškodovanih in uni�enih
agregatov.
sredstvih po vrsti materialnih
dobrin, sektorju lastnine,
podro�jih dejavnosti in vzrokih
nastanka škode (poplava,
potres, požar, suša, neurje, to�a,
pozeba, žled, drsenje tal in
snega, epidemije nalezljivih
bolezni pri ljudeh, epizootije
(bolezni živali), škoda zaradi
razli�nih škodljivcev in bolezni,
ekološke nesre�e in drugo.

Podatki o številu potresov,
mo�i, datumu po naseljih in
ob�inah.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Teko�e leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Dokumentacija in registri
SURS-a.

GURS, Eurostat, lastni viri
SURS
sproti - v skladu s
spremembami.

Ob�ine, državne in regijske
komisije za oceno škode,
MOPE. Sodelovanje z Upravo
RS za zaš�ito in reševanje.
do 31. maja.

MOPE – ARSO.
September za preteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Regionalni BDV
za leto 2003

Izvajanje NUTS
klasifikacije,
spremljanje
sprememb,
posredovanje
teritorialnih
sprememb in
teritorialnih
informacij
Eurostatu v
skladu z Uredbo
EU 1059/2003.

Oblikovanje
podatkov in
objava

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Delo
v teko�em
letu

11 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Objava v
Statisti�nem
letopisu.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Regionalne statistike

72

71992.01 Letno poro�ilo o oceni
škode, ki so jo
povzro�ile elementarne
nesre�e
ELNES

Potresi

718.09

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
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16011

Diseminacijska baza
izbranih regionalnih
statisti�nih podatkov
za bazo SI-STAT

Znanost in
tehnologija

Statistika
raziskovalno
razvojne dejavnosti

726.03

73

731

SURS

Katalog regionalnih
delitev Slovenije in
njegovo sprotno
dopolnjevanje na
spletni strani SURS

726.02

SURS

Podatkovno skladiš�e
regionalnih statisti�nih
podatkov
SURS RDB

Podatkovne baze
regionalnih statistik

726

Izboljšanje kakovosti regionalnih
statisti�nih podatkov (to�nost,
zanesljivost, pravo�asnost...), in EU
primerljivosti.

Namen

Priprava urejenih �asovnih vrst
izbranih regionalnih statisti�nih
podatkov na ravni statisti�nih
regij in ob�in za zadovoljevanje
povpraševanja po statisti�nih
podatkih in tematskih kartah
preko interneta. Nenehno
izpopolnjevanje segmenta
teritorialnega izkazovanja
statisti�nih podatkov,
opremljenih s primernimi,
uporabniku lahko razumljivimi
metapodatki.

Vodenje ra�unalniškega
kataloga razli�nih upravnih in
funkcionalnih �lenitev ozemlja
Republike Slovenije na
regionalni in pod-regionalni
ravni; spremljanje razvoja
pravnih podlag teh �lenitev,
prostorskih sprememb, ter
grafi�ni in tekstualni prikaz na
internetni strani SURS-a.
Diseminacijska baza na spletu naj bi
omogo�ila hiter in enostaven dostop do
izbranih regionalnih podatkov
uporabnikom razli�nih profilov iz
poslovne, izobraževalne ter upravne sfere.

Podpora analizam (modeliranju)
preoblikovanja regionalnih �lenitev,
podpora analizi regionalnih razlik.

Koordinacija administriranja
Zagotavljanje podatkov iz podro�ja
mikro-baze in makro-baze RDB regionalnih statistik za �asovno obdobje
ter uporabniškega orodja
od leta 1995 dalje.
Discoverer.

Usklajevanje metodologij,
definicij in metapodatkov ter
ocena kakovosti vhodnih virov
za regionalne statistike.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Preteklo in teko�e leto

Koledarsko leto

Teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a.

GURS, institucije, katerih
pristojnosti so regionalizirane,
lastni viri SURS-a.
Sproti - ob spremembah.

Lastni viri SURS.

EUROSTAT, lastni viri
SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava izbranih
statisti�nih
podatkov na ravni
ob�in in
statisti�nih regij
za objavo v bazi
SI-STAT na
Internetu.
Priprava
tematskih kart na
ravni ob�in in
statisti�nih regij
za
najpomembnejše
kazalnike.

Dopolnjevanje,
ažuriranje
kataloga na
spletni strani
SURS-a.

Umestitev
podatkovnega
skladiš�a
regionalnih
statisti�nih
podatkov v širši
koncept
statisti�ne
infrastrukture.

Usklajevanje
metodologij,
definicij in
metapodatkov ter
ocena kakovosti
vhodnih virov za
regionalne
statistike.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

726.01

RESCO (Regional
statistics coordinatiorEurostat)
RESCO

724.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

16012 /

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Stran
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731.01

731.02

731.03

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Letno poro�ilo
zasebnih raziskovalcev
o raziskovalnorazvojni dejavnosti
R-RD-ZR

Letno poro�ilo o
državnih prora�unskih
sredstvih za
raziskovalno-razvojno
dejavnost
R-RD-D

Letno poro�ilo
gospodarskih družb in
podjetij o raziskovalno
razvojni dejavnosti
R-RD-PS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Pridobivanje podatkov o višini planiranih
in realiziranih državnih prora�unskih
sredstvih za RR po sektorjih, vedah ter
družbeno-ekonomskih ciljih.

Spremljanje stanja na podro�ju
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
poslovnem sektorju.

Namen

Raziskovanje temelji na
Ugotavljanje stanja na raziskovalnousklajenih konceptih in
razvojnem podro�ju v zasebnem
definicijah iz najnovejše
nepridobitnem sektorju.
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o raziskovalno-razvojni
dejavnosti zasebnih
raziskovalcev, ki predstavljajo
jedro zasebnega nepridobitnega
sektorja. Zasebni raziskovalci
odgovarjajo na vprašanja o
državljanstvu, o podro�ju oz.
znanstveno-tehnološki
disciplini na kateri delujejo, o
dokon�anih in nedokon�anih
delih, o objavljenih znanstvenih
in strokovnih �lankih, ter o
izumih in patentih. Pridobljena
finan�na sredstva za
raziskovalno-razvojno
dejavnost prikazujejo po virih
in namenih porabe. Uporabljene
so klasifikacije o ravneh
izobrazbe, o vrstah raziskovanj
po znanstveno-tehnoloških
disciplinah in družbenoekonomskih ciljih.

V skladu s Fraskatsko
metodologijo se s tem
raziskovanjem meri višina
planirane in realizirane državne
podpore raziskovalno-razvojni
dejavnosti.

Raziskovanje temelji na
usklajenih konceptih in
definicijah iz najnovejše
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
raziskovalno-razvojnem
podro�ju, bruto izdatkih za RR
po virih in namenih,
dokon�anih in nedokon�anih
raziskovalnih delih.
Uporabljene so klasifikacije po
gospodarskih panogah,
znanstveno-tehnoloških
disciplinah, vrsti raziskovanj,
družbeno-ekonomskih ciljih,
poklicih, ravneh izobrazbe, ter
po državljanstvu vklju�no z
mobilnostjo.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Teko�e leto

Preteklo in teko�e leto

Teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Zasebni raziskovalci, ki
opravljajo raziskovalnorazvojno dejavnost kot
zasebniki in so vpisani v
register zasebnih
raziskovalcev, ki jih vodi
ministrstvo, pristojno za
znanost.
April 2005.

Vsa ministrstva.
April 2005.

Gospodarske družbe in
podjetja z registrirano RR
dejavnostjo (SKD 73),
podjetja, ki imajo
raziskovalno-razvojno
dejavnost organizirano v
posebni enoti, oddelku,
skupini, ter podjetja, ki so v
preteklem letu prejele državne
subvencije za RR dejavnost.
April 2005.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Pošiljanje
vprašalnikov
poro�evalskim
enotam, obdelava
podatkov.

18 mesecev
po
opazovanem
obdobju

Obdelava, objava. 18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Pošiljanje poro�il
poro�evalskim
enotam, obdelava
podatkov.

Delo
v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Statisti�no poro�ilo
visokošolskih zavodov
o raziskovalnorazvojni dejavnosti
R-RD-VŠZ

Statistika inovacij

731.05

732

SURS

Letno poro�ilo
zavodov in ustanov o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti
R-RD-JRZ

731.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.
Namen

Letna

Teko�e leto

Teko�e leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Javni visokošolski zavodi
Obvezno
(univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne
šole) ter samostojni
visokošolski zavodi.
April 2005

Zavodi in ustanove vseh oblik
(zavodi, javni zavodi, zavodi s
pravico javnosti, skupnosti
zavodov in javni raziskovalni
zavodi).
April 2005.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Delo
v teko�em
letu

18 mesecev
po
opazovanem
obdobju.

18 mesecev
po
opazovanje
m obdobju.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Spremljanje stanja na
znanstvenoraziskovalnem podro�ju v
visokošolskem sektorju.

Letna

Periodika
izvajanja

16014 /

Raziskovanje temelji na
usklajenih konceptih in
definicijah iz najnovejše
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
znanstvenoraziskovalnem
podro�ju, bruto izdatkih za RR
po virih financiranja in po
namenih porabe, dokon�anih in
nedokon�anih raziskovalnih
delih, objavljenih znanstvenih
in strokovnih �lankih in
znanstvenih monografijah.
Uporabljene so klasifikacije po
podro�jih znanosti, ter
znanstvenih disciplinah, vrsti
raziskovanj, družbenoekonomskih ciljih, poklicih,
znanstvenih nazivih, ravneh
izobrazbe, ter po državljanstvu
vklju�no z mobilnostjo.

Raziskovanje temelji na
Spremljanje stanja na podro�ju
usklajenih konceptih in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
definicijah iz najnovejše
državnem sektorju.
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o
znanstvenoraziskovalni in
raziskovalno-razvojni
dejavnosti v državnem sektorju.
Z vprašalnikom se zbirajo
podatki o kadrovskem
raziskovalno-razvojnem
potencialu državnega sektorja,
bruto izdatkih za RR po virih in
namenih, dokon�anih in
nedokon�anih raziskovalnih
delih, objavljenih strokovnih
�lankih in znanstvenih
monografijah. Uporabljene so
klasifikacije o znanstvenotehnoloških disciplinah, o
vrstah raziskovanj, o družbenoekonomskih ciljih, poklicih,
ravneh izobrazbe, znanstvenih
nazivih, državljanstvu vklju�no
z mobilnostjo.

Vsebina

Stran
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SURS

SURS

SURS

Pod regionalni
informacijski sistem
SIRE (Infra-regional
information system)
SIRE

Gospodarske in
finan�ne statistike

Ankete o poslovnih
tendencah

743.01

81

811

Pod regionalni
informacijski sistem
(SIRE)

743

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

742

Tematska kartografija

Geografske in lokalne
informacije

74

742.01

Poro�ilo o inovacijski
dejavnosti v
predelovalni dejavnosti
in izbranih storitvenih
dejavnostih
INOV-P-S

Raziskovanje
Ime/Oznaka

732.01

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Pod regionalni informacijski
sistem SIRE na Eurostatu
vsebuje klasifikacijo lokalnih
administrativnih enot (LAU) in
popisnih podatkov na tej
teritorialni ravni za �lanice EU.

Prikazovanje statisti�nih
podatkov na tematskih kartah
za potrebe oddelkov SURS in
zunanje naro�nike

Raziskovanje je v skladu z
OECD metodologijo Oslo in
mednarodnimi priporo�ili
Eurostata. Raziskava zajema
inovacije, ki so jih podjetja
uvedla v opazovanem obdobju.

Vsebina

Spremljanje klasifikacije na nižjih
teritorialnih ravneh, ki niso predmet
Uredbe NUTS in zagotavljanje popisnih
podatkov na teh ravneh.

Publikacije SURS, naro�ila uporabnikov.

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.

Namen

Po naro�ilu.

Dvoletna

Periodika
izvajanja

Teko�e leto; leta, ko so
bili izvedeni popisi
prebivalstva

Pretekla tri oz. dve leti

Obdobje
ali dan opazovanja

GURS, lastni vir SURS

Zunanji naro�niki in lastni viri
SURS.

Vsa podjetja, ki imajo 10 in
ve� zaposlenih in se uvrš�ajo
po SKD v dejavnosti podro�ij
C-K.
April 2005.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Posredovanje
morebitnih
sprememb na
nižjih teritorialnih
ravneh (upravne
enote, ob�ine)
Eurostatu,
izvrševanje
dolo�be NUTS
Uredbe
1059/2003, ki je
vezana na 'manjše
administrativne
enote'.

Prikazovanje
statisti�nih
podatkov na
tematskih kartah
za potrebe
oddelkov SURS
in zunanje
naro�nike.

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Delo
v teko�em
letu
18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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811.01

811.02

811.03

811.04

SURS

SURS

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Anketa o poslovnih
tendencah v trgovini
PA-TRG/M

Anketa o poslovnih
tendencah - investicije
PA-INV/PL

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
predelovalnih dejavnostih in kazalca
gospodarske klime, ki vklju�uje poleg
kazalca zaupanja v predelovalnih
dejavnostih tudi kazalec zaupanja pri
potrošnikih in kazalec zaupanja v trgovini
na drobno.

Namen

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mese�no: ocena poslovnega
položaja, obsega zalog in
finan�nega položaja,
pri�akovani poslovni položaj,
pri�akovano zaposlovanje,
pri�akovano povpraševanje,
sedanje in pri�akovane
prodajne cene, pri�akovani
obseg skupne nabave, ocena
trenutne konkuren�nosti, ravni
in gibanja prodaje ter glavne
ovire za izboljšanje sedanjega
položaja.

Polletno - investicije v
industriji: na�rtovana in
uresni�ena investicijska
vlaganja v osnovna sredstva,
sedanja in na�rtovana struktura
investicij, razlogi za
neinvestiranje, sedanje in
pri�akovano poslovno stanje,
pretežno lastništvo podjetja,
sedanji in pri�akovani vplivi
povpraševanja, razpoložljivosti
finan�nih virov in
pri�akovanega dobi�ka ter
tehni�nih in drugih dejavnikov
na investicije.
Polletna

Mese�no pridobivanje informacij o
Mese�na
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
trgovini na drobno in kazalca gospodarske
klime, ki vklju�uje poleg kazalca zaupanja
v trgovini na drobno tudi kazalec zaupanja
pri potrošnikih in kazalec zaupanja v
predelovalnih dejavnostih.

Pridobivanje informacij o obsegu in
strukturi investicijskih vlaganj, vplivih
razli�nih dejavnikov na investiranje in
poslovnem stanju podjetij.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja trgovine na drobno
(oddelka SKD: 50, 52).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ij C, D, E (oddelki
SKD: 10-41).
do 10. v mesecu opazovanja.

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD: 1536).
do 10. v mesecu opazovanja.

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD: 1536).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Prostovoljno

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

12 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

�etrtletno: omejitveni dejavniki �etrtletno pridobivanje informacij o
�etrtletna
v proizvodnji, ustreznost
glavnih ekonomskih kazalcih, pomembnih
proizvodnih zmogljivosti glede za analizo poslovnega cikla.
na pri�akovano povpraševanje,
stopnja izkoriš�enosti
zmogljivosti, konkuren�ni
položaj na doma�em trgu, trgih
držav �lanic EU in na trgih
zunaj EU, obseg novih naro�il.

Mese�no: ocena gibanja
proizvodnje, raven izvoznih in
skupnih naro�il, raven zalog
kon�nih izdelkov, proizvodna
pri�akovanja, pri�akovane cene,
pri�akovano zaposlovanje,
pri�akovana izvozna naro�ila in
skupno povpraševanje, število
mesecev zagotovljene
proizvodnje.

Vsebina

16016 /

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/�L

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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811.05

811.06

SURS

SURS

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Anketa o poslovnih
tendencah v storitvenih
dejavnostih
PA-STOR/M

Anketa o poslovnih
tendencah v
gradbeništvu
PA-GRAD/M

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Mese�no: ocena poslovnega
položaja, sedanje in
pri�akovano povpraševanje,
sedanje in pri�akovano
zaposlovanje ter cenovna
pri�akovanja.

Mese�no: ocena obsega
gradbenih del, tujih, doma�ih in
skupnih naro�il, pri�akovana
naro�ila, sedanje in
pri�akovano zaposlovanje,
sedanje in pri�akovane cene,
tehni�ne zmogljivosti glede na
pri�akovano povpraševanje,
zagotovljeno delo, poslovno
stanje ter omejitveni dejavniki v
gradbeništvu.

Vsebina

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
storitvenih dejavnostih.

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev v gradbeništvu in ocenitev
njihovega gibanja v naslednji mesecih.
Rezultati anket so osnova za izra�un
kazalca zaupanja v gradbeništvu.

Namen

Mese�na

Mese�na

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Izbrani poslovni subjekti s
Prostovoljno
podro�ja storitvenih dejavnosti
(oddelki SKD: 55, 60, 61, 62,
63.3, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 90, 93).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja gradbeništva
(oddelek SKD: 45).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

Delo
v teko�em
letu

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Kakovost
Kakovost
Klasifikacije
Klasifikacije na podro�ju socialnih statistik
Izobraževanje statistikov
Razvoj programa za izobraževanje statistikov
Elektronska obdelava podatkov
Elektronski statisti�ni vprašalniki

DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE

Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Pla�e in stroški dela
Statisti�ni registri statistike dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika za�etnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Register kvalifikacij
Kultura
Statistika kulture
Varovanje zdravja

R10
R10991
R11
R115
R12
R12991
R13
R13991

RII

R31
R311
R32
R321
R322
R32991
R33
R331
R332
R33991
R34
R341
R35

R351
R352
R36
R361
R363
R37
R372
R37992
R38
R381
R383
R39
R391

R14
R14991
R17
R17991
R22
R22991
R25
R251

Javno zdravje
Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Poraba v gospodinjstvih
Dohodek, revš�ina in socialna vklju�enost
Socialna zaš�ita
Statistika prihodkov in odhodkov socialne zaš�ite: moduli
Statistika socialnega varstva
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
Varstvo potrošnikov
Statistika varne hrane

Informacijske tehnologije
Informacijske tehnologije
Diseminacija
Diseminacija
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Varstvo podatkov in statisti�na zaupnost
Varstvo in zaš�ita podatkov

Št.

STATISTI�NA INFRASTRUKTURA

16018 /

RI

Kazalo

LETNI PROGRAM STATISTI�NIH RAZISKOVANJ
RAZVOJNE NALOGE za leto 2005

Stran
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�etrtletni ra�uni
Finan�ni ra�uni
Finan�ni ra�uni transakcij
Finan�ni ra�uni stanj

R407
R41
R411
R412

Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Razvoj strukturne statistike podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoro�ne statistike podjetij
Statistika industrijske proizvodnje (vklju�no s PRODCOM)
Železo in jeklo
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Obnovljivi viri energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti

R456
R48
R481
R484
R49
R491
R492
R50
R501
R51
R511

Poraba energije in soproizvodnja elektri�ne in toplotne energije
Transport
Informacijski sistem o transportu
Železniški prevoz blaga
Informacijska družba
Informacijska družba
Komunikacije
Turizem
Statistika turizma
Statisti�ni poslovni register
Statisti�ni poslovni register

Satelitski ra�uni
Satelitski ra�uni za turizem
Satelitski ra�uni za okolje
Satelitski ra�uni za zdravje
Cene
Indeksi cen življenjskih potrebš�in in ostali kazalci dinamike in ravni
drobnoprodajnih cen
R552
Paritete kupne mo�i
R55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih

R43
R431
R432
R433
R55
R551

R52
R521
R52991
R53
R531

Denar in finance
Evro in statistika
Bilance javnega financiranja
Menjava blaga
Metodologija

R532
R54
R541
R544

Kakovost, registri in novi kazalniki
Menjava storitev in pla�ilna bilanca
Pla�ilna bilanca
Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev

Št.

RIII.3 DENARNE, FINAN�NE, TRGOVINSKE IN PLA�ILNO - BILAN�NE STATISTIKE

R44
R441
R442
R443
R444
R445
R446
R45
R451
R453
R455

RIII.2 POSLOVNE STATISTIKE

Nacionalni ra�uni
Nacionalni ra�uni: agregati
Ra�uni države
Ra�uni institucionalnih sektorjev
Panožni ra�uni - input/output tabele
Bilan�ni ra�uni (vklju�no s stanjem osnovnih sredstev)

R40
R402
R403
R404
R405
R406

RIII GOSPODARSKE STATISTIKE
RIII.1 MAKRO - EKONOMSKE STATISTIKE

Uradni list Republike Slovenije

133 / 14. 12. 2004 /
Stran

16019

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Raba tal in podeželje
Raba tal
Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Kmetijski prihodki in cene
Sektorska proizvodnja in model prihodkov v kmetijstvu
Rastlinska pridelava
Napoved pridelka
Živinoreja

MEDPODRO�NE STATISTIKE

Statistike okolja in kazalniki
Okolje in podro�ne statistike
Statistika odpadkov in recikliranja
Regionalne statistike
Klasifikacija teritorialnih enot NUTS
Razvoj regionalnih statistik
Urbana statistika
Podatkovne baze regionalnih statistik
Statistika spremljanja nepremi�nin

RIV

R61
R611
R62
R621
R63
R634
R64
R643
R65

RV

R71
R711
R712
R72
R720
R724
R725
R726
R72991

Št.

Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Kazalniki in indeksi pritiska
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Geografske in lokalne informacije
Geografski informacijski sistem (GISCO)

Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca krme
Druge kmetijske statistik
Druge kmetijske statistike
Prehranska bilanca
Statistika gozdarstva
Ekonomski ra�uni za gozdarstvo

16020 /

R714
R716
R717
R73
R731
R732
R74
R742

R651
R652
R654
R67
R671
R67991
R68
R682
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Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u

Klasifikacije

Klasifikacije na
podro�ju socialnih
statistik

R10991.03

R11

R115

SURS

Anketa uporabnikov
spletne strani SURS-a

R10991.02

SURS

Kakovost

Merjenje kakovosti
podatkov v statisti�nih
raziskovanjih

R10991

R10991.01

Kakovost

R10

SURS

STATISTI�NA
INFRASTRUKTURA

RI

Pregled kakovosti
omogo�a izboljšanje
le-te v fazah zbiranja
in obdelave podatkov.

Namen

Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u.

Analiza zadovoljstva
zaposlenih z razli�nimi
aspekti dela na SURSu (organizacija,
preglednost, delovni
pogoji, itd.).

Priprava in izvedba web ankete Izboljšanje spletne
uporabnikov spletne strani
strani SURS-a po meri
SURS-a ter analiza rezultatov. uporabnikov.

Vpeljava standardnih metod za
merjenje kakovosti podatkov v
vseh fazah zbiranja in obdelave
podatkov.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
Sodelujejo

Dvoletna

Letna

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Zaposleni na
SURS-u.

Prostovoljno

Uporabniki spletne Prostovoljno
strani SURS-a,
prostovoljni
pristop

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba web
ankete, analiza
rezultatov in
priprava
strategije
sprememb.

Priprava in
izvedba web
ankete
uporabnikov
spletne strani
SURS-a ter
analiza
rezultatov.

Priprava samoocenjevalnih
vprašalnikov
DESAP in
poskusno
izvajanje samotestiranja, širša
uvedba
standardnih
poro�il o
kakovosti, razvoj
kazalnikov
kakovosti in
umestitev le-teh
v proces zbiranja,
obdelave in
izkazovanja
podatkov.

Delo v teko�em
letu

90 dni po
kon�anem
obdobju
opazovanja

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Uskladitev statisti�nih
klasifikacij na podro�ju
socialnih stanj

Izobraževanje
statistikov

Razvoj programa za
izobraževanje
statistikov

R115.02

R12

R12991

SURS

Klasifikacijski sistem
izobraževanja

R115.01

SURS

MDDSZ, ZRSZ, MNZ,
MŠZŠ.

MŠZŠ , MDDSZ ,
Center RS za poklicno
izobraževanje,
Andragoški center RS,
Center Vlade RS za
informatiko, GZS ,
OZS, ZRSZ .

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Usklajevanje in
priprava
nacionalnih
klasifikacij na
osnovi
mednarodnih
standardov.

Dodelava
konceptualno
metodološke
zasnove in
strukture
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja na
podlagi sprejetih
pripomb iz
strokovne
razprave.
Priprava
informacijskotehnološke in
organizacijske
zasnove oziroma
modela
postavitve in
vzdrževanja
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja.
Zasnova in
priprava pravnih
predpisov za
uvedbo
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja.

Delo v teko�em
letu
Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

Zagotavljanje
statisti�no-analiti�nih
klasifikacijskih orodij
za �asovno in
mednarodno
primerljivo
izkazovanje podatkov
na podro�ju socialnih
stanj.

Razvoj
klasifikacijskega
sistema izobraževanja,
ki se bo uporabljal kot
obvezen nacionalni
standard pri
evidentiranju,
analiziranju in
izkazovanju
izobraževalne
dejavnosti in
izobraževalnih izidov izobrazbene strukture
prebivalstva v
statisti�nih
raziskovanjih in
uradnih oz.
administrativnih
evidencah.

Namen

16022 /

Spremljanje stanja ustreznosti
razli�nih statisti�nih
klasifikacij na podro�ju
socialnih stanj (klasifikacija
poklicev, izobraževanja,
statusa v zaposlitvi, migracij,
aktivnosti prebivalstva itd.), še
posebej njihove usklajenosti z
mednarodnimi standardi.
Priprava predlogov ukrepanj in
aktivnosti za uskladitev
statisti�nih klasifikacij na
podro�ju socialnih stanj.

Izgradnja sistema klasifikacij s
podro�ja izobraževanja,
temelje�ega na obstoje�em
nacionalnem sistemu
izobraževanja in usposabljanja
ter ob upoštevanju oz.
omogo�anju primerljivosti z
mednarodnim standardom
ISCED-1997.Medresorno
projektno organizirano delo v
ve� aktivnostih in fazah:
konceptualno metodološko:
oblikovanje in dolo�itev
spremenljivk in njihovih
vrednosti, uskladitev definicij;
strokovni in politi�ni konsenz o
prevajanju nacionalnih
kategorij izobraževanja v
mednarodne, itd.; operativno:
nabor programov, njihovo
opremljanje z vrednostmi
spremenljivk,.itd.; dolgoro�no:
organiziranje sistema
klasifikacij kot podatkovne
baze, ki se bo polnila iz
uradnih - administrativnih baz
na tem podro�ju.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Razvoj in priprava globalnega
in detajlnega programa (po
podpodro�jih) za razli�ne
skupine uporabnikov
statisti�nih podatkov.

Razvoj in priprava globalnega
in podrobnega programa (po
podpodro�jih) za razli�ne
profile statistikov.

Elektronsko pridobivanje Razvoj novih tehnologij
podatkov od
omogo�a hitrejše in bolj
poro�evalskih enot
u�inkovito zbiranje statisti�nih
podatkov od poro�evalskih
enot (zlasti podjetij in javne
uprave). Naloga vklju�uje tri
korake: modularni pristop k
graditvi vprašalnikov, razvoj
tehnologije za spletno
poro�anje (web obrazci ali
varno pošiljanje datotek) in
razvoj tehnologije za polnjenje
vhodnih baz (ne glede na na�in
poro�anja).

Elektronski statisti�ni
vprašalniki

R13991

R13991.01

Elektronska obdelava
podatkov

R13

SURS

Razvoj programa za
izobraževanje
uporabnikov statisti�nih
podatkov

R12991.02

SURS

Razvoj programa za
izobraževanje statistikov

R12991.01

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Zmanjšanje bremena
poro�evalskih enot,
hitrejše in bolj
kakovostno zbiranje in
obdelovanje primarnih
podatkov in njihova
pravo�asna objava

Izobraževanje
uporabnikov
statisti�nih podatkov s
ciljem boljšega
razumevanja in
posledi�no širše
analiti�ne uporabe
podatkov, ki jih objavi
SURS oz. drugi
pooblaš�eni izvajalci.

Izobraževanje
statistikov s ciljem
boljše odzivnosti na
nove statisti�ne
metode in boljše
kakovosti podatkov.

Namen

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Statisti�ni
vprašalniki

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Analiza stanja z
vidika: - tehni�ne
infrastrukture in
drugih resursov v
SURS pripravljenosti
poro�evalskih
enot za
elektronsko
poro�anje in
njihovih
tehni�nih
zmogljivosti vsebinske
povezave
vprašalnikov v
sorodne skupine
- drugih vidikov,
pomembnih za
elektronsko
poro�anje

Definicija
klju�nih skupin
in priprava
programa za
klju�ne skupine
(predstavitev
sistema državne
statistike, na�ina
zbiranja in
izkazovanja
podatkov,
kakovosti
podatkov).

Nadaljnji razvoj
programa zlasti v
smereh
statisti�ne
zaupnosti,
analize �asovnih
vrst, indeksne
teorije in
kakovosti
podatkov in
storitev.

Delo v teko�em
letu
Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage
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16023

Diseminacija

Diseminacija

R17

R17991

Priprava na�rta ter postopkov
za prenos obdelav, ki te�ejo na
ra�unalniškem sistemu IBM na
Centru Vlade za informatiko v
lokalno okolje SURS-a (SIIT).

Informacijske
tehnologije

R14991

Akcijski na�rt vsebinske
in tehnološke prenove
rešitev v okolju IBM
OS/390 in lokalnem
okolju SURS-a

Informacijske
tehnologije

R14

Poenotenje in
CVI
racionalizacija procesa
dela, fizi�na
integracija podatkov v
lokalnem okolju
SURS-a ter enotno
izvajanje postopkov
varovanja.

Hitrejše,
poenostavljeno in bolj
kakovostno zbiranje
sekundarnih podatkov
in pravo�asna objava
podatkov.

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Izdelava na�rta,
priprava
postopkov ter
programske in
podatkovne
arhitekture,
izdelava
podatkovnih baz
in prenos
aplikacij.

Popis
administrativnih
virov na podlagi
evidenc in
rezultatov
nekaterih drugih
projektov analiza resursov
za vzpostavitev
IT infrastrukture
za posodobljeno
prevzemanje oz.
sprejemanje
podatkov definicija
organizacijskih
postopkov in
spremljajo�ih
obrazcev in
evidenc - za�etek
postopne
izgradnje IT
infrastrukture -

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

R14991.01

Elektronsko pridobivanje Razvoj novih tehnologij
podatkov iz
omogo�a hitrejše in bolj
u�inkovito zbiranje statisti�nih
administrativnih virov
podatkov iz administrativnih
virov. Naloga vklju�uje
uporabo tehnologije za varno
pošiljanje datotek in razvoj
tehnologije za polnjenje
vhodnih baz.

R13991.02

Namen

16024 /

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Dostop do
mikropodatkov z daljave
za znanstvenoraziskovalne namene

Statisti�no raziskovanje
in metodologija

Statisti�no raziskovanje
in metodologija

R17991.03

R17991.04

R22

R22991

SURS

SURS

Posodobitev in
dopolnitev intranetnega
portala SURS-a

Posodobitev in
dopolnitev spletne strani
Urada

R17991.02

SURS

Zagotovitev
racionalnega dostopa
do mikropodatkov za
znanstvenoraziskovalne namene.

Kakovostnejše interno
komuniciranje za
boljše in usklajeno
sodelovanje z
zunanjimi ciljnimi
skupinami.

Kakovostnejša
ponudba statisti�nih
podatkov
uporabnikom na
spletu.

Modeliranje,
dokumentiranje in
definiranje izpisov za
razli�ne skupine
notranjih in zunanjih
uporabnikov.

Namen

MŠZŠ

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Vzpostavitev
metodoloških
osnov.

Ažuriranje in
dodajanje novih
vsebin portala.

Analiza zahtev
uporabnikov in
prilagoditev
spletne strani
njihovim
potrebam;
vzpostavitev
števcev obiskov
in analiza obiska
na spletni strani;
razvoj iskalnikov
na spletni strani;
širitev
metodoloških
vsebin in
vpeljava novih
vsebinskih
podro�ij (enake
možnosti,
invalidnost).

Opravljena
analiza in na
njeni podlagi
dosežen dogovor
o uporabi v
produkcijskem
procesu je pogoj
za nadaljevanje
izgradnje baze
spremenljivk in
baze vprašanj (v
okviru
METIS-a).

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Vzpostavitev sistema za dostop
do mikropodatkov z daljave za
znanstveno-raziskovalne
namene.

Vsebinska, tehni�na in
organizacijska prenova
intraneta.

Nadaljnji razvoj vsebine na
spletni strani; avtomatizacija in
poenostavljanje objave vsebin
na spletni strani; uvajanje
spletnih storitev.

Metapodatki statisti�nega V okviru SURS-a se bo v letu
sistema
2005 nadaljevala analiza in
METIS
pripravljali predlogi
standardiziranih postopkov
identificiranja in poimenovanja
klju�nih objektov v procesu
izvajanja statisti�nih
raziskovanj.

R17991.01

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R22991.01

R22991.02

R22991.03

R22991.04

R22991.05

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Uporaba in razvoj metod za
napovedovanje �asovnih vrst

Standardizacija anketnih
instrumentov za statisti�na
raziskovanja.
Standardizacija
uvodnih delov
vprašalnikov, zloženk,
obvestilnih pisem,
metodoloških navodil;
predstavitev anketarja,
vprašalnikov za
anketarje, itd.

Zmanjševanje nihanja
�asovnih vrst in lažja
interpretacija
trendnega gibanja
�asovnih vrst.

Dopolnitev �asovnih
vrst z napovedmi za
dodatne analize
podatkov in za
poro�anja po
evropskih standardih.

BS

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Standardizacija
vprašalnikov,
obvestilnih pisem
in opominov za
podjetja.

Pregled razli�nih
metod glajenja in
njihovo
testiranje;
izvajanje glajenja
za manjše število
�asovnih vrst.

Pregled razli�nih
metod napovedi
in njihovo
testiranje;
izvajanje
napovedi za
manjše število
�asovnih vrst.

Analiza
obstoje�ih
�asovnih vrst;
vzpostavitev
objavljanja po
evropskih
standardih.

Priprava
vzor�nih okvirov
in izbori vzorcev
za razli�ne
populacije;
analiza možnosti
koordiniranega
vzor�enja;
analiza možnosti
poenostavitev v
vzor�nih na�rtih
na podlagi
registrskih
podatkov.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

Standardizacija

Razvoj metod za glajenje Uporaba in razvoj metod za
�asovnih vrst
glajenje �asovnih vrst.

Razvoj metod za
napovedovanje �asovnih
vrst

Odstranitev sezonske
komponente zaradi
primerljivosti
mese�nih/�etrtletnih
podatkov. Odstranitev
vpliva delovnih dni
zaradi primerljivosti
meseca/�etrtletja med
razli�nimi leti.
Objavljanje �asovnih
vrst po evropskih
standardih.

Razbremenjevanje
poro�evalskih enot pri
raziskovanjih, ki pri
svoji naravi dopuš�ajo
zajem podatkov na
podpopulaciji; zajem
na vzorcu omogo�a
ve�jo kontrolo
kakovosti in zniža
stroške; na vseh
podro�jih (socialne,
poslovne, kmetijske
statistike) razvoj
metod ob hkratni
uporabi �imve�
razopložljivih virov.

Sodelujejo

Št.

Uporaba in razvoj metod za
desezoniranje �asovnih vrst.

Uporaba vzor�nih metod pri
zbiranju podatkov v konkretnih
primerih ob predpostavki
sedanjega varstva osebnih
podatkov v Sloveniji; zgraditev
potrebnega modela podatkov
za splošno pripravo vzorcev.

Namen

16026 /

Razvoj metod za
desezoniranje in analizo
�asovnih vrst

Razvoj vzor�enja po
standardih za statisti�ne
potrebe

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R251.02

SURS

Vpeljava statisti�nih metod, s
katerimi prepre�ujemo razkritje
individualnih podatkov v
deindividualiziranih mikro
podatkovnih bazah in v makro
podatkih in ugotavljanje
verjetnosti razkritja.

Zavarovanje podatkov, zbranih
z Letnim programom stat.
raziskovanj, obsega ukrepe
tehni�ne in organizacijske
narave ter druge ustrezne
logi�no-tehni�ne postopke, s
katerimi se varujejo prostori in
ra�unalniška oprema,
zagotavlja varnost
posredovanja in prenosa
podatkov, omogo�a dostop
nepooblaš�enim osebam do
naprav, na katerih se
obdelujejo podatki, ter
omogo�a naknadno
ugotavljanje, na kakšen na�in
in kdaj je potekala obdelava
podatkov, kdo je to storil in s
kakšnim namenom.

Priprava in izdelava vsebinskih
in tehni�nih standardov, ki
bodo osnova za izdelavo
aplikacije.

Razvoj metodologije za
urejanje podatkov na mikro in
makro nivoju in vstavljanje
manjkajo�ih podatkov v
primerih neodgovora enote,
neodgovora spremenljivke in
logi�no nepravilnih podatkov.

Objava podatkov v
obliki, v kateri je
individualna enota
ustrezno zaš�itena in
hkrati objavljeni
podatki posredujejo
�im ve�jo koli�ino
informacije.

Varovanje
informacijske
zasebnosti
poro�evalskih enot.

Izdelava enotne
aplikacije za
administriranje anket
oseb, kmetij in
gospodinjstev in
standardizacija vsebin,
potrebnih za
administriranje.

Skrajševanje �asa
obdelave statisti�nih
podatkov;
zmanjševanje
obremenitve
poro�evalskih enot.

Namen

Kontinuirana

Izvajanje

Izvajalci statisti�nih
raziskovanj.

Kontinuirana

Pooblaš�eni izvajalci
Kontinuirana
statisti�nih raziskovanj.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Statisti�na
zaš�ita obstoje�ih
statisti�nih
raziskovanj;
analiza možnosti
pri novih
statisti�nih
raziskovanjih.
Razvoj metod,
primernih za
majhne države.

Evidentiranje
pomanjkljivosti v
varstvu podatkov
na podlagi
pravilnika o
varstvu podatkov
in priprava
srednjero�nega
na�rta za
odpravo
pomanjkljivosti.

Razvoj sistema
avtomatskega
urejanja in
analiza možnosti
uveljavitve
sistema pri
razli�nih
statisti�nih
raziskovanjih.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Statisti�ne metode
varovanja pred
razkritjem podatkov
(statistical disclosure
control)

Na�in zavarovanja
statisti�nih podatkov

Varstvo in zaš�ita
podatkov

R251

R251.01

Varstvo podatkov in
statisti�na zaupnost

R25

SURS

Projekt enotnega sistema
administriranja anket
PESA

R22991.07

SURS

Urejanje in vstavljanje
podatkov

R22991.06

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R321.02

R321.03

SURS

SURS

Aktivno prebivalstvo

Statistika stavk

Kazalci o stavkah: podatki o
delodajalcu (dejavnost in
lokacija), število udeleženih v
stavki, trajanje stavke v
delovnih urah, vzrok stavke.

Priprava postopkov za izra�un
dejansko opravljenih ur po
dejavnosti skladno z uredbama
za indeks stroškov dela in o
kratkoro�nih kazalnikih.

Vpliv posameznih dejavnikov,
da zaposlena oseba preloži
svojo odlo�itev o upokojitvi
oz. da dalj �asa ostaja aktivna
na trgu dela, med katere sodijo
tudi: delovni pogoji (zdravo in
varno delovno okolje,
fleksibilnost delovnega �as,
ipd.); drugi dejavniki, povezani
z delom (npr. možnosti
izobraževanja; finan�ni
dejavnik (spodbuda, za
podaljšanje zaposlitve); osebni
razlogi (zdravje, družinski
razlogi; možnosti mehkega
prehoda iz zaposlitve v
upokojitev.

Statisti�ni register prebivalstva
je register, ki združuje izbrane
podatke iz obstoje�ih
administrativnih evidenc
vklju�no s histori�nimi podatki
o dogodkih oseb od
vzpostavitve Centralnega
registra prebivalstva dalje.

Zbiranje evropsko
primerljivih podatkov
o stavkah, skladno z
dolo�ili Mednarodne
organizacije za delo.

Zagotoviti evropsko
primerljive podatke o
dejansko opravljenih
urah po dejavnostih

Strategija ve�ine držav
je pove�ati delež
starejšega delovno
aktivnega prebivalstva
in ena od politik je
tudi promocija
aktivnega staranja.
Namen ad hoc modela
je ugotoviti, kakšne so
možnosti starejših
zaposlenih oseb (50 69 let), da ostanejo
zaposleni �im dalj �asa
oz. ugotoviti
dejavnike, ki vplivajo
na njihovo odlo�itev,
da se upokojijo.

Spremljanje števila
prebivalstva in
demografskih
dogodkov za
statisti�ne in analiti�ne
namene ter strokovne
naloge. Zagotavljanje
podatkov o
prebivalstvu po
mednarodno
priporo�enih
definicijah.

MDDSZ.

Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Mesec

Referen�no
obdobje: teden
(od ponedeljka
do nedelja)
pred dnevom
anketiranja

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Uporaba
obstoje�ih
podatkov
administrativnih in
statisti�nih virov.

Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev. Na
anketo odgovarjajo
vsi �lani v
gospodinjstvu stari
od 50 - 69 let.
Vprašanja dodana
v vprašalnik za
Anketo o delovni
sili - ADS.

Obvezno

MNZ - Centralni
Obvezno
register
prebivalstva,
Register stalnega
prebivalstva, MNZ
- Direktorat za
upravne notranje
zadeve.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/
uporabe

Priprava
2006
metodologije in
izvedba poskusne
raziskave.

Priprava
2005
metodologije in
izra�unane ocene

Priprava
Marec 2007
metodologije in
izvedba poskusne
ankete

Pri�etek razvoja
metodologije in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
registra.

Delo v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

Pravne in druge
podlage
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Dejansko opravljene ure

ADS Ad hoc model za
leto 2006 - prehod iz
zaposlitve v upokojitev

R321

R321.01

Trg dela

R32

SURS

Statisti�ni register
prebivalstva

R311

R311.01

Prebivalstvo

Demografske statistike
in projekcije

R31

Sodelujejo

Št.

SURS

DEMOGRAFSKE IN
SOCIALNE
STATISTIKE

Namen

16028 /

RII

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Statistika za�etnega
izobraževanja

R331

Statistika za�etnega
izobraževanja - MŠZŠ

Izobraževanje in
usposabljanje

R33

R331.01

Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva
(SRDAP) - tehni�na in
metodološka posodobitev

Prilagajanje raziskav oz.
metodologije zajema podatkov
razvoju informacijskega
sistema izobraževanja, ki ga
razvija MŠZŠ

Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb (in
njihovih zaposlitvenih in
demografskih zna�ilnosti) po
poslovnih subjektih.

Statisti�ni registri
statistike dela

R32991

R32991.01

Analiza mese�nih
Analiza razlik mese�nih pla�
podatkov o pla�ah
pridobljenih na klasi�en in
zbranih na klasi�en na�in elektronski na�in.
(ZAP/M) in elektronski
na�in (Obrazec 1 ZAP/M)

Pla�e in stroški dela

R322.01

R322

Racionalizacija,
razbremenitev
poro�evalskih enot,
ve�ja pravo�asnost
podatkov.

Vodenje in
vzdrževanje podatkov
SRDAP.

Analiza kakovosti
podatkov ZAP/M in
Obrazec 1 - ZAP/M.

Namen

MŠZŠ; vzgojnoizobraževalne
institucije

AJPES, poro�evalske
enote

Sodelujejo

Kontinuirana

Mese�na

Izvajanje

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

MŠZŠ,
izobraževalne
institucije

Poslovni subjekti
na M obrazcih
poro�ajo ZZZS.
ZZZS do 5. v
mesecu za pretekli
mesec

Pravne osebe ter
njihove enote v
sestavi, AJPES
skladno z
dogovorom.
Pravne osebe ter
njihove enote v
sestavi do 30. v
mesecu. AJPES
skladno z
dogovorom do 10.
v mesecu za
predpretekli
mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave/
uporabe

Prou�itev
možnosti za
prevzemanje
podatkov o
osnovnošolskem
izobraževanju,
neposredno iz
poenotenih
evidenc na ravni
u�enca pri OŠ;
Preu�itev
možnosti za
prevzemanje
podatkov o
kadrih v
izobraževanju iz
evidenc MŠZŠ;

Priprava
2006
metodologije in
potrebnih
podatkovnih baz,
testiranje
razli�nih metod.

Analiza
15.04.2005
kakovosti
podatkov ZAP/M
in Obrazec 1 ZAP/M.

Delo v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Nadaljnje izobraževanje
in usposabljanje
zaposlenih v skladu z
metodologijo CVTS
(Vsebina se povezuje z
modulom 331)

Register kvalifikacij

R332.01

R33991

Statistika (nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

R332

Podatki o udeležbi zaposlenih
v razli�nih programih
izobraževanja in usposabljanja;
o porabljenih delovnih urah za
to izobraževanje; o izdatkih
podjetij-delodajalcev
povezanih z izobraževanjem
zaposlenih.
Spremljanje interesa
podjetij-delodajalcev
za vlaganja v
izobraževanje svojih
zaposlenih.

Pridobitev podatkov o
izobrazbi,
izobraževanju in
u�enju prebivalcev s
perspektive
vseživljenjskega
u�enja na mednarodno
primerljiv na�in.

MŠZŠ, ACS, CPI,
MDDSZ.

Pridobitev podatkov in MŠZŠ, MF, MDDSZ
ocena podatkov o
in ostala ministrstva,
izdatkih za
UMAR.
izobraževanje iz
obstoje�ih evidenc;
ugotavljanje
pomanjkljivosti v
obstoje�ih evidencah
glede na nacionalne
potrebe in mednarodne
zahteve; predlogi za
dopolnitev evidenc oz.
za dopolnilne vire
podatkov.

Sodelujejo

Letna

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

MŠZŠ, MF,
MDDSZ, ostala
ministrstva,
DURS,
izobraževalne
institucije, SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Sodelovanje v
pripravi
mednarodno
usklajene
metodologije
(CVTS3) v
okviru delovne
skupine na
Eurostatu in v
sodelovanju z
uporabniki teh
podatkov na
nacionalnem
nivoju.

Študij predloga
metodologije za
anketo,
pripravljene s
strani
Eurostatove
delovne skupine
(task force);
sodelovanje v
nadaljnjem
metodološkem
delu v okviru
Eurostata.

Priprava in
posredovanje
podatkov na
nacionalni ravni
in v
mednarodnem
merilu (finan�ni
vprašalnik UOE)

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Anketa, posebej namenjena
ugotavljanju udeležbe
prebivalstva v vseh oblikah
izobraževanja in u�enja v
povezavi s socio-ekonomskimi
zna�ilnostmi prebivalstva.

Podatki o izdatkih države in
privatnih izdatkih za
izobraževanje po vrstah
izdatkov in ravneh
izobraževanja; podatki o porabi
izobraževalnih institucij ne
glede na vir sredstev po vrsti
porabe in ravneh
izobraževanja; v skladu z
mednarodnimi zahtevami in
nacionalnimi potrebami.

Namen

16030 /

SURS

Mednarodna anketa o
izobraževanju odraslih
(Adult education surveyAES)

R331.03

SURS

Izdatki za izobraževanje

R331.02

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Statistika kulture

Varovanje zdravja

Javno zdravje

R341.02

R35

R351

SURS

Statistika kulture

R341

Statistika kulture

Kultura

R34

R341.01

Statisti�ni register
kvalifikacij

R33991.01

SURS

SURS

Namen

Razmejitev med
resornimi statistikami
in podatki na
nacionalni ravni.

Uskladitev raziskav
glede na potrebe
uporabnikov na
nacionalni ravni ter
mednarodnimi
zahtevami.

Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo za kulturo,
NUK, Filmski sklad
RS, Društvo slovenskih
filmskih ustvarjalcev,
Svet za radiofuzijo RS,
Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti,
Skupnost muzejev,
RTV Slovenija

Razli�ne institucije s
podro�ja izobraževanja
v Republiki Sloveniji.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Popis 2002 in
razli�ni eviden�ni
viri.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Revizija raziskav
s podro�ja
kulture.

V okviru razvoja
metodologije
priprava
podatkovne baze
izobrazbe,
temelje�e na
podatkih popisa
prebivalstva
2002 in letnega
ažuriranja le-te s
podatki razli�nih
administrativnih
in statisti�nih
virov oziroma z
uporabo
statisti�nih metod
za tisti del
populacije, za
katerega ne bo
razpoložljivih
individualnih
podatkov.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Razmejitev pristojnosti glede
obveznosti zbiranja podatkov s
podro�ja kulture med
Ministrstvom za kulturo in
SURS.

Revizija statistike kulture.

Razvoj statisti�nega registra
Analiza razli�nih
kvalifikacij kot interne
vidikov izobrazbe.
individualne podatkovne baze
o osnovnih izobrazbenih
zna�ilnostih prebivalstva. Delo
v ve� fazah in aktivnostih.
Razvoj metodologije.
Spremljanje in skrb za
obstoje�e, že razpoložljive
administrativne in statisti�ne
vire ter pridobivanje in urejanje
novih.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R351.01

R351.02

R351.03

R351.04

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

Eurostat in Evropski urad SZO
sta pripravila izhodiš�a za
pripravo zdravstvenih anket.
Podrobnosti uvedbe in
minimalnih zahtev bodo
pripravljene v nadaljevanju.
Naloga rednega anketiranja je
opredeljena v Compendiumu,
vendar tam moduli niso
natan�neje raz�lenjeni.

Izhodiš�a za uvedbo enotne
mati�ne številke, za
spremembo zajema podatkov
in za informacijsko podporo za
spremljanje izvajanja in
rezultatov preventivnih
programov.

Zagotavljanje
manjkajo�ih
informacij o zdravju in
zdravstvenem varstvu
prebivalstva.

Zagotavljanje
podatkov o zunaj
bolnišni�nem
zdravstvenem varstvu
s spremljanjem po
osebi in podatkov o
izvajanju in rezultatih
preventivnih
programov.

Sodelovanje z
delovnimi ekspertnimi
skupinami Eurostat in
DG Sanco.

Izvajalci
zunajbolnišni�ne
dejavnosti, ZZV, MZ,
ZZZS.

Izvajalci bolnišni�ne
dejavnosti, MZ, MG.

Izvajalci bolnišni�ne
dejavnosti, MZ, ZZZS

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami.

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovno
skupino EU
IDB

Izdelava
metodoloških
navodil,
posodobitev
klasifikacij,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami v
EU.

Izvajanje

Polletje,
koledarsko
leto

Polletje,
koledarsko
leto

Polletje,
Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izvajalci
Obvezno
zunajbolnišni�nega
zdravstvenega
varstva
za preteklo leto

Bolnišnice
Za preteklo leto.

Bolnišnice
Za preteklo leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v
interdisciplinarni
h delovnih
skupinah.

Delo v interdisciplinarnih
delovnih
skupinah.

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
interdisciplinarni
h delovnih
skupinah.

Delo v teko�em
letu

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Opredelitev
sprejemljivih
modulov, po
potrebi
prilagoditev,
dolo�itev
okvira in
na�ina
izvajanja
ankete, pilot v
letu 2005.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Sprememba in Naloga, vezana na
uskladitev
predpise/pilotne
metodologije projekte
ter
informacijske
ga sistema v
letu 2005 in
2006, zbiranje
podatkov v
letu 2007,
rezultati sredi
leta 2008.

Sprememba in Naloga, vezana na
uskladitev
predpise/pilotne
metodologije projekte
ter
informacijske
ga sistema v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2006,
rezultati sredi
leta 2007.

Rok prve
objave/
uporabe
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Zdravstvene ankete

Obravnave v zunaj
bolnišni�nem
zdravstvenem varstvu

Zagotavljanje
podatkov o poškodbah
in zastrupitvah
obravnavanih v
bolnišnici za polnjenje
podatkovne baze EU
Injury Database.

Zagotavljanje
podatkov o
bolnišni�nih
obravnavah zaradi
bolezni, poškodb in
zastrupitev, porodov,
fetalnih smrti,
novorojen�kov po
obstoje�em
poro�evalskem
sistemu skupin
primerljivih primerov
v skladu z EU
priporo�ili.

Sodelujejo

Št.

Uskladitev zbiranja podatkov o
poškodbah in zastrupitvah
obravnavanih v bolnišnici z
metodologijo EU IDB.

Razvoj in usklajevanje statistik
bolnišni�nih obravnav
(obstoje�i poro�evalski sistem
in sistem skupin primerljivih
primerov) in statistike
bolnišni�ne dejavnosti,
posodabljanje klasifikacij.

Namen
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Poškodbe in zastrupitve

Bolnišni�ne obravnave

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Socio-ekonomske razlike Protokol za izvedbo analiz
v zdravju
socialno ekonomskih razlik v
zdravju posameznih
populacijskih skupin.

Zdravje in varnost pri
delu

R351.07

R351.08

R352

IVZ

Elektronsko zdravniško
potrdilo o smrti

Koordinacija uvajanja
elektronskega zdravniškega
potrdila o smrti.

Koordinacija uvajanja
dodelitve EMŠO
novorojen�kom v
porodnišnicah.

IVZ

E-EMŠO v
porodnišnicah

R351.06

Uskladitev zbiranja podatkov z
metodologijo Eurostat in DG
Sanco.

IVZ

Indikatorji zdravja in
zdravstvenega varstva

R351.05

IVZ

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

MNZ, Centralni
register prebivalstva,
SURS, UMAR

MNZ, MZ, SURS,
CVI, izvajalci
bolnišni�ne dejavnosti.

MNZ, MZ, SURS,
CVI, izvajalci
bolnišni�ne dejavnosti.

SURS, MZ

Sodelujejo

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izdelava
protokolov,
priprava
podatkov,
analize.

Izdelava
Teko�e
postopkov
delovnega toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije za
pripravo
podatkov,
sodelovanje v
delovni skupini.

Izdelava
Teko�e
postopkov
delovnega toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije za
pripravo
podatkov,
sodelovanje v
delovni skupini.

Spremembe v
informacijskih
sistemih,
sodelovanje z
delovnimi
ekspertnimi
skupinami
Eurostat in DG
Sanco.

Izvajanje

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

IVZ, Centralni
register
prebivalstva;
SURS

Bolnišnice, mrliški Obvezno
pregledniki.

Bolnišnice

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v teko�em
letu

Priprava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2005.

Priprava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2005.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

Zagotavljanje pogojev
za izvedbo analiz
socialno ekonomskih
determinant zdravja in
ugotavljanja razlik v
umrljivosti in
zbolevnosti v
posameznih
populacijskih
skupinah.

Zagotavljanje pogojev
za uvajanje
elektronskega
zdravniškega potrdila
o smrti.

Zagotavljanje pogojev
za dodelitev EMŠO
novorojen�kom v
porodnišnici.

Zagotavljanje
indikatorjev zdravja in
zdravstvenega varstva
po metodologiji
Eurostat in DG Sanco
v skladu s Programom
EU za podro�je
javnega zdravja 20032008.

Namen
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SURS

R363.01

Osnovni podatki o �lanih
gospodinjstva (EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
porabi in zalogah hrane, pija�e
in drugih artiklov v
gospodinjstvih, podatki o
prejemkih, stanovanju,
opremljenosti idr.

EU-SILC - modul za leto Osnovni podatki o �lanih
2006
gospodinjstva (EMŠO, ime in
EU-SILC_MOD/2006
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
udeležbi oseb v kulturnih
aktivnostih (obiski
kinopredstav, gledališ�,
koncertov ipd.), kulturnih
znamenitosti, športnih
prireditev, pogostost sre�anj in
stikov s sorodniki in prijatelji,
pogostost sodelovanja v
neformalnih oblikah
prostovoljnega nudenja
pomo�i, aktivnosti v društvih,
politi�nih strankah, cerkvenih
ustanovah, dobrodelnih
ustanovah in drugih
organizacijah.

Dohodek, revš�ina in
socialna vklju�enost

R363

Poraba v
gospodinjstvih

R361

Obseg in struktura zalog
v gospodinjstvih

Življenjska raven

R36

Modernizacija zbiranja
podatkov o poškodbah pri delu
v skladu z ESAW
metodologijo.
MDDSZ (Urad za
varnost in zdravje pri
delu, Inšpektorat RS za
delo), ZZZS, Zbornica
varnosti in zdravja pri
delu, Klini�ni inštitut
za medicino dela,
prometa in športa,
Zavod za varstvo pri
delu.

Z dodanim modulom k Eurostat, MDDSZ,
redni anketi o
MŠZŠ
življenjskih pogojih
(EU-SILC) želimo
zbrati podatke o
pogostosti kulturne in
socialne udeležbe
izbranih oseb v anketi
na razli�nih podro�jih
družbenega življenja.

Ugotavljanje obsega in MO, MKGP ter druge
strukture zalog hrane, vladne službe
pija�e in drugih
artiklov v
gospodinjstvih s
posebno anketo.

Poenotenje zbiranja
podatkov o poškodbah
pri delu, uporaba
ESAW metodologije.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

Enkratna poseben modul
priklju�en k
letni anketi

Ni še dolo�eno.

Zadnjih 12
mesecev,
obi�ajno in
sedanje

Koledarsko
leto

Oblikovanje
�etrtletje,
novega obrazca; Koledarsko
vzpostavitev
leto, sproti
informacijske
infrastrukture;
sodelovanje z
Eurostatom.

Izvajanje

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva.
Do konca leta
2005.

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva,
DURS, ZPIZ,
MDDSZ, ZZZS,
ZRSZ, MNZ, MO,
MKGP, GURS,
druga statisti�na
raziskovanja
še ni dolo�eno

Delodajalec.
Teko�e

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Preu�itev gradiv,
priprava
metodologije in
obrazcev, testna
izvedba modula

Preu�itev gradiv,
oblikovanje
metodologije in
obrazcev,
izvedba pilotne
raziskave te
sodelovanje s
strokovnjaki
zunaj SURS-a

Delo v delovni
skupini,
seznanjanje
strokovne
javnosti.

Delo v teko�em
letu

Ni predviden.

Še ni
predviden.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

R361.01

Poškodbe pri delu

R352.01

Namen
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Modul: Aktivna politika
zaposlovanja (Labour
Market Policy - LMP).
APZ

Statistika prihodkov in
odhodkov socialne
zaš�ite: moduli

R372

R372.01

Socialna zaš�ita

R37

Spremljanje in merjenje
ukrepov politike na podro�ju
trga dela.

Podatki o osebah (EMŠO, ime
in priimek, naslov, spol, datum
rojstva, izobrazba, aktivnost,
zakonski stan, prejemki,
prispevki, izdatki, olajšave in
premoženje,...), podatki o
stanovanju in gospodinjstvu
bodo povezani v skupno
podatkovno bazo socialnih
statistik. Razvojna naloga je
vezana na razvojno nalogo
'podatkovna baza socialnih
statistik'.

Izra�un strukturnih kazalnikov:
distribucija dohodka in
razmerje med kvintili; stopnja
revš�ine pred in po socialnih
transferjih ter drugi kazalniki
socialne povezanosti z Laeken
seznama; uporaba razli�nih
ekvivalentnih lestvic.
Eurostat, MDDSZ,
ZPIZ

Sodelujejo

Zagotavljanje
primerljivega zbiranja
podatkov o: vrstah in
zna�ilnostih ukrepov
na trgu dela; izdatkih
za posamezne ukrepe;
številu upravi�encev
do posameznih
ukrepov.

ZRSZ, drugi izvajalci
programov socialne
zaš�ite.

Dolo�itev praga
Eurostat, MDDSZ.
revš�ine in izra�un
drugih socialnih
kazalnikov iz
podatkov, zbranih v
bazi socialnih statistik,
ko bo le ta oblikovana
in bo omogo�ila
izra�un praga revš�ine
tudi na nižjih
teritorialnih ravneh
(ob�ina) - ne samo za
nivo države, kot je to
možno sedaj, ko je vir
za izra�une terenska
anketa.

Dopolnitev obstoje�ih
kazalnikov s podro�ja
revš�ine in socialne
vklju�enosti. Uvedba
izra�una kazalnika
stopnja odvisnosti od
socialnih pomo�i
(delež prebivalstva
upravi�enega do
socialne pomo�i).

Namen

Letna

Letna

Letna

Izvajanje
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo in
teko�e leto

Gospodinjstva,
Izbrano
referen�no leto DURS, MDDSZ,
centri za socialno
delo, Inštitut za
socialno varstvo,
IVZ, ZPIZ, ZZZS,
ZRSZ, MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
MNZ, GURS,
ob�ine, UE, KDD,
MF in drugi nosilci
administrativnih
evidenc
Najkasneje do
konca teko�ega
leta.

Gospodinjstva,
Izbrano
referen�no leto DURS, MDDSZ,
centri za socialno
delo, Inštitut za
socialno varstvo,
IVZ, ZZZS, ZRSZ,
ZPIZ, MKGP,
A.R.S.K.T.R.P.,
MNZ, Centralni
register
prebivalstva,
GURS, MF, KDD,
UE, ob�ine in
drugi nosilci
administrativnih
evidenc
Najkasneje do
konca teko�ega
leta.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Obveznost
poro�anja

Delo, povezano z
ugotavljanjem
razpoložljivosti
podatkov in
pripravo
podatkov.

Sodelovanje na
mednarodnih
sestankih in
priprava
metodologije za
dolo�itev praga
revš�ine in
drugih
kazalnikov iz
podatkovne baze
socialnih
statistik.

Preu�itev gradiv,
razvoj in
priprava
metodologije in
izra�unov.

Delo v teko�em
letu

Še ni
predviden.

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

Prag revš�ine na podlagi
podatkovne baze
socialnih statistik
PRAG_PBSS

R363.03

SURS

Razvoj kazalnikov s
podro�ja socialne
povezanosti - dohodek in
revš�ina

R363.02

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Statistika socialnega
varstva: Uporabniki
socialnovarstvenih
storitev in denarnih
dajatev centrov za
socialno delo (SOCCSD), Domovi za
starejše (SOC-DOM) in
Posebni socialnovarstveni zavodi (SOCPOS).

Druge socialne
statistike

Statistika stanovanj

R38

R381

Usklajevanje raziskovanj s
podro�ja socialnega varstva
(SOC-CSD) glede na razvoj
baze socialnega varstva pri
Inštitutu za socialno varstvo in
usklajevanje raziskovanj s
podro�ja institucionalnega
varstva (SOC-DOM, SOCPOS in SOC-VDC) v bazi
podatkov (v ustanavljanju) pri
Skupnosti socialnih zavodov.

Statistika socialnega
varstva

R37992
Racionalizacija,
razbremenitev
poro�evalskih enot.

Spremljanje dodatnih
informacij o izbranih
vidikih socialne
zaš�ite, npr. o neto
izdatkih za socialno
zaš�ito.
Letna

Izvajanje

Inštitut za socialno
Letna
varstvo, MDDSZ, SSZ.

MDDSZ; ZRSZ;
DURS; MF in drugi
izvajalci programov
socialne zaš�ite.

Sodelujejo

Preteklo leto

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Inštitut za socialno
varstvo in
Skupnost socialnih
zavodov.
Po dogovoru med
SURS-om in
MDDSZ, ISV,
SSZ.

MDDSZ; ZRSZ;
DURS; MF in
drugi izvajalci
programov
socialne zaš�ite.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Usklajevanje
raziskovanj s
podro�ja
socialnega
varstva.

Študij
razpoložljivih
metodologij;
delo, povezano z
analizo
razpoložljivosti
podatkov in po
možnosti
pripravo
podatkov glede
neto izdatkov za
socialno zaš�ito

Delo v teko�em
letu
Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

R37992.01

Evropski sistem statistike Podrobnejša raz�lenitev
socialne zaš�ite - moduli podatkov, pridobljenih z
osnovnim sistemom
ESSPROS.

R372.02

Namen
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SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R383.02

SURS

Opredelitev in izbor statisti�nih
kazalnikov za spremljanje
položaja žensk in družin v
Sloveniji.

Spremljanje razlik med
ženskami in moškimi na
podro�ju zaposlenosti, pla�,
izobraževanja, kriminala,
nepla�anega dela, politi�nega
vpliva...

Razvoj statisti�nega registra
stanovanj, temelje�ega na
podatkih Popisa 2002, ki
vsebuje osnovne podatke o
osebah, gospodinjstvih,
stavbah in stanovanjih. S
povezovanjem in
dopolnjevanjem teh podatkov z
drugimi statisti�nimi in
administrativnimi viri bo
omogo�eno oblikovanje in
spremljanje stanovanjske
statistike ter povezovanje
podatkov o stanovanjih in
stanovalcih.

Sodelujejo

Zagotavljanje
statisti�nih podatkov,
predvsem kazalnikov
za spremljanje
položaja žensk in
družin v Sloveniji za
uporabnike, predvsem
raziskovalce, analitike
in sestavljavce
prebivalstvenih in
drugih politik oz.
na�rtov razvoja.

Izbor klju�nih
kazalnikov ki kažejo
na položaj moškega in
ženske v družbi.
Letna,
Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

MZ, MNZ, UEM, ZPIZ Letna,
ter drugi organi
Kontinuirana
zadolženi za urejanje
položaja žensk.

Oblikovanje in razvoj GURS, MOPE, MF
stanovanjske statistike,
zagotavljanje,
povezovanje in
prikazovanje podatkov
o stavbah, stanovanjih
in osebah ter
spremljanje
stanovanjskih pogojev
v povezavi z drugimi
vidiki življenjske ravni
prebivalstva.

Namen

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Lastni viri SURS,
MNZ, IVZ,
MDDSZ, UEM
med letom

Obvezno

Uporabljeni
Obvezno
obstoje�i statisti�ni
in administrativni
viri na SURS-u;
IVZ, Državni zbor
RS, MNZ, Uprava
za izvrševanje
kazenskih sankcij,
MŠZŠ,
med letom (1x) na
zahtevo SURS

GURS,MOPE,MF, Obvezno
DURS,UE, ob�ine,
MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
MDDSZ, ZPIZ,
ZZZS, ZRSZ,
Inštitut za socialno
varstvo, Centri za
socialno delo, IVZ,
KDD, MNZ,
Centralni register
prebivalstva,
upravniki,
nepremi�ninske
družbe,
zbornice, podjetja
in druge
organizacije ter
drugi nosilci
administrativnih
evidenc ter lastni
viri SURS-a
(POPIS 2002).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Študij
metodologije in
spoznavanje
pristopov drugih
držav k tej
problematiki

Priprava
metodoloških
osnov; izbor
kazalnikov;
osnutek vsebine
publikacije oz.
tovrstne vsebine
poglavja spletne
strani SURS

Oblikovanje
metodologije in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
registra

Delo v teko�em
letu

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Družbeni položaj žensk
in družin

Ženske in moški

Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

R383

R383.01

Statisti�ni register
stanovanj

R381.01

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Invalidi

Varstvo potrošnikov

Statistika varne hrane

R383.05

R39

R391

SURS
Vzpostavitev
podatkovnega sistema
za podro�je invalidov
z ustreznimi
metapodatki.
AJPES, Inštitut
Letna
Republike Slovenije za
rehabilitacijo, IVZ,
MDDSZ, Zavod
invalidskih podjetij
Slovenije, ZPIZ, ZRSZ,
ZZZS,

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

MZ, IVZ,
MDDSZ, ZZZS,
ZPIZ in lastni viri
SURS.
Med letom.

Lastni viri SURS,
MKGP, Urad za
enake možnosti,
BF - Katedra za
agronomsko
ekonomiko,
Predstavništvo RS
za FAO
skladno s
programom
Projekta.

Gospodinjstva,
DURS, MDDSZ,
ZPIZ, MOPE,
GURS, MNZ,
ZRSZ, MŠZŠ,
ZZZS, MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
Inštitut za socialno
varstvo, centri za
socialno delo,
izobraževalne
institucije,
zbornice, podjetja
in druge
organizacije,
ob�ine, KDD, UE,
MF,
nepremi�ninske
družbe

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave/
uporabe

2006 skladno s
programom
Projekta

Priprava ustrezne Konec 2005
- enotne
metodologije poenotenje
razli�nih
metodologij za to
podro�je pri nas
in uskladitev z
mednarodnimi
standardi.

Dolo�itev
potrebnih
kazalnikov skupaj z ostalimi
�lani projektne
skupine;
zagotovitev
razpoložljivih
podatkov iz
podatkovnih
virov SURS-a

Priprava izbranih 2006
podatkovnih
zbirk, izbor
variabl, priprava
šifrantov, vnos
šifrantov v
Klasje;
združevanje
posameznih
podatkovnih
virov preko
povezovalnih
identifikatorjev;
priprava
metodologije
vzdrževanja in
definiranje tabel.

Delo v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

Zbiranje podatkov o invalidih v
Sloveniji in zagotavljanje
podatkov, katerih vir so
razli�ne institucije, na enem
mestu: na primer zasnova in
vzpostavitev posebnega
poglavje na spletni strani
SURS.

MKGP je uspelo
pridobiti
sofinanciranje
Programa za
vklju�evanje žensk v
razvoj podeželja
(finan�na pomo� in
udeležba tujih
strokovnjakov s
podro�ja enakosti
spolov); aktivnosti so
namenjene podpori
priprave Akcijskega
na�rta za vklju�evanje
žensk v razvoj
podeželja. Potrebno bo
zagotoviti ustrezne
statisti�ne kazalnike za
to podro�je.

Povezovanje
Zunanji izvajalci.
statisti�nih in
administrativnih zbirk
podatkov v skupno
bazo z namenom
razbremenitve
poro�evalskih enot
(gospodinjstev in
oseb), zadovoljevanje
potreb uporabnikov po
podatkih in za
analiti�ne namene.

Sodelujejo

Št.

Izbor podatkov kmetijskih
statistik ter izbor podatkov o
prebivalstvu; zagotavljanje
potrebne podatkovne baze za
podporo projekta Vklju�evanje
žensk v razvoj podeželja.

SID, ime in priimek, naslov,
spol, datum rojstva, dav�na
številka, šolska izobrazba,
izobraževanje, poklic,
dejavnost, zakonski stan,
delovna aktivnost, razli�ne
vrste prejemkov, prispevkov,
olajšav, podatki o premoženju
(nepremi�nine, premi�nine,
delnice, ...) in drugi podatki o
osebah, podatki o
gospodinjstvih in stanovanjih.

Namen

16038 /

Vklju�evanje žensk v
razvoj podeželja v
Sloveniji

R383.04

SURS

Podatkovna baza
socialnih statistik
PBSS

R383.03

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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R402.03

R402.04

R402.05

SURS

SURS

SURS

R402

R402.02

Nacionalni ra�uni

Nacionalni ra�uni:
agregati

R40

SURS

MAKROEKONOMSKE
STATISTIKE

RIII.1

Opis metodologije bruto
nacionalnega dohodka

Opis virov in metod,
uporabljenih za ocenjevanje
bruto doma�ega proizvoda in
bruto nacionalnega dohodka,
po standardni Eurostatovi
strukturi.

Sodelovanje v projektu EU
KLEMS Produktivnost v EU.
Pregled razpoložljivosti
podatkov v Sloveniji, priprava
razpoložljivih �asovnih serij
podatkov za analizo,
sodelovanje pri analizi
kakovosti rezultatov.

Analiza virov, razvoj
metodologije in izra�uni.

Prilagoditev obra�unov v
stalnih cenah ESR 1995

Dopolnitev metodologije in
izra�uni BDP/BND v skladu z
ESR 1995 (teoreti�ni DDV,
dav�ni pregledi, obra�unani
davki, ki ne bodo pla�ani).

Spremljanje razvoja tega
podro�ja statistike in
zagotavljanje prvih informacij
(tudi podatkov) Eurostatu v ta
namen; povezovanje z drugimi
institucijami, ki spremljajo
podatke tega podro�ja.

Priprava opisa
metodologije bruto
nacionalnega dohodka,
ki je namenjen
nadzoru in preveritvi
skladnosti ocene BND
z ESR 1995.

Razvoj mednarodno
primerljivih
kazalnikov za merjenje
produktivnosti.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Izra�un
makroekonomskih
agregatov v skladu z
ESR 1995.

Izboljšanje zajetja v
makroekonomskih
agregatih v skladu z
EU standardi.

Pridobiti pregled nad
podro�jem; ugotoviti
katera institucija ima
podatke s tega
podro�ja in kateri so ti
podatki; ugotoviti,
kateri podatki so nujni
za statisti�no
spremljanje za
zadovoljitev potreb na
nacionalnem in
mednarodnem
podro�ju.

Namen

BS

MKGP, MOPE, MZ,
IVZ.

Sodelujejo

Letna

Letna

Letna

Izvajanje

2001

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

BS.

Obvezno

Obvezno

DURS, BS, MF,
Obvezno
AJPES,
inšpekcijske službe
in lastni viri
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
osnutkov
drugega, tretjega,
�etrtega, petega,
sedmega,
desetega in
enajstega
poglavja.

Pregled
razpoložljivosti
podatkov za
potrebe projekta
EU KLEMS v
Sloveniji.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Spremljanje
podro�ja, razvoja
metodologije;
vzpostavitev
stikov z drugimi
institucijami.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Merjenje produktivnosti

Alokacija posredno
merjenih storitev
finan�nega posredništva
po porabnih sektorjih

Stalne cene predhodnega
leta

Zajetje v nacionalnih
ra�unih

GOSPODARSKE
STATISTIKE

RIII

R402.01

Varna hrana

R391.01

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Statistika državnih financ Nefinan�ni in finan�ni ra�un
po ESR 95 v skladu z
države; podatki EDP dolga;
zahtevami ECB
transakcijske države s
prora�unom EU; nominalna
stanja in transakcije z
instrumenti EDP dolga;
razdelitev instrumentov po
valutah; terjatve in obveznosti
v okviru sektorja države in
drugo.

Ra�uni institucionalnih
sektorjev

R403.03

R404

R405.01

R405.02

SURS

Panožni ra�uni input/output tabele

R405

Analiza virov in postavitev
metodologije ter poskusni
izra�uni.

Poro�ilo o strukturi
Prihodki po vrstah dejavnosti,
vmesne potrošnje in
vmesna potrošnja po vrstah
prihodkov v
proizvodov.
gospodarskih družbah,
drugih pravnih osebah ter
proizvodnih enotah
gospodinjstev
NR-IOT

Input-output tabele v
stalnih cenah

�etrtletni sektorski ra�uni v
skladu z Uredbo o �etrtletnih
nefinan�nih ra�unih po
institucionalnih sektorjih.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Spremljanje u�inkov
državnih pomo�i.

Konsistentna združitev
podatkov MF, SURS
in BS.

AJPES

BS, MF

BS, MF

MF, UMAR, SURS.

2006

Letna

�etrtletna

Letna

Letna

Letna

Letna

�etrtletna

Izvajanje

2005

Koledarsko
leto

�etrtletje

Koledarsko
leto

Preteklo leto

Preteklo in
teko�e leto

Koledarsko
leto

�etrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

BS, MF.

MF, DURS, ZPIZ,
BS in lastni viri
SURS.

Dajalci državnih
pomo�i.

SURS, MF in BS.

MF, DURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP.

MF, DURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP, lastni
viri SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprava
metodologije in
obveš�anje
dajalcev
podatkov o
vsebini
raziskave.

Nadaljevanje
dela.

Razvoj
metodologije.

Razvoj
metodologije.

Postavitev
metodologije in
njeno testiranje.

Pridobitev
razpoložljivih
podatkov, analiza
njihove
ustreznosti in
posredovanje v
ECB.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Delo v teko�em
letu

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

SURS

�etrtletni nefinan�ni
sektorski ra�uni za
državo in tujino

R404.03

SURS

Postavitev metodologije in
njeno testiranje.

Nefinan�ni sektorski
Nefinan�ni sektorski ra�uni v
ra�uni doma�ih sektorjev skladu z vprašalnikom ESR
in tujine
(evropski sistem ra�unov).

R404.02

SURS

Državne pomo�i

R404.01

MF

Izra�un dolo�enih
kategorij virov in
porabe sektorjev
države.

Razvoj metodologije
Obra�un
spremljanja izdatkov države po makroekonomskih
namenih (po klasifikaciji
agregatov za državo.
COFOG).

BS

Izdatki države po
namenih

R403.02

Analiza virov, postavitev
metodologije in izra�uni.

SURS

Kratkoro�ne
javnofinan�ne statistike

Ra�uni države

R403.01

Sodelujejo

Št.

SURS

Namen

16040 /

R403

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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�etrtletni finan�ni ra�uni
države - transakcije

Finan�ni ra�uni stanj

R411.02

R412

SURS,
BS, MF

�etrtletni finan�ni ra�uni
transakcij

R411.01

AJPES.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.
BS, MF

Izpolnitev zahtev ECB SURS, MF, AJPES.
in za potrebe
ekonomske analize,
doma�e in tuje
javnosti.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Bilance stanj
nefinan�nih sredstev.

DURS, AJPES.

Sodelujejo

�etrtletna

�etrtletna

Testiranje.

Testiranje
metode.

Izvajanje

�etrtletje

�etrtletje

�etrtletje

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

BS, MF.

1. Enote vklju�ene
v S.11, S.12, S.13
po SKIS (možen
prag poro�anja,
odvisno od
sprejetega
navodila); poro�ila
zbirata AJPES in
BS.
2. Dodatno:
ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

Obvezno

Obvezno

AJPES, BS, MF,
Obvezno
MNZ, DURS,
UJP, AZN in lastni
viri SURS.

Izbrani dajalci.

DURS, AJPES in
lastni viri SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Analiza virov,
razvijanje
metodologije.

Nadaljevanje
dela.

Postavitev
metode.

Nadaljevanje
dela.

Delo v teko�em
letu

2005

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

�etrtletni ra�uni države v
skladu z Uredbo št. 501/2004.

�etrtletni podatki o
transakcijah finan�nih terjatev
in obveznosti institucionalnih
sektorjev po finan�nih
instrumentih v skladu z
zahtevami ECB.

R411

BS

Finan�ni ra�uni

Finan�ni ra�uni
transakcij

R41

Postavitev metode, dolo�itev
vsebine vprašalnika in testno
zbiranje podatkov od izbranih
dajalcev.

Širitev sistema �etrtletnih Proizvodna struktura BDP v
nacionalnih ra�unov
teko�ih cenah, dohodkovna
struktura BDP, investicije v
osnovna sredstva po vrstah
proizvodov v teko�ih in stalnih
cenah.

�etrtletni ra�uni

Namen

Postavitev PIM - metoda stalne Obra�un potrošnje
inventurizacije. Kompletiranje stalnega kapitala.
podatkov za leto 1999.

R407.01

R407

SURS

Statistika osnovnih
sredstev

R406.02

SURS

Ocena stanj osnovnih
sredstev

R406.01

Bilan�ni ra�uni
(vklju�no s stanjem
osnovnih sredstev)

SURS

R406

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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SURS

Razvoj metodologije in
izvajanje okoljskih
ra�unov

Satelitski ra�uni za
okolje

R432

R432.01

Satelitski ra�uni za
turizem

Satelitski ra�uni za
turizem

R431

R431.01

Satelitski ra�uni

R43

Povezava med razli�nimi
gospodarskimi dejavnostmi in
vplivi na okolje v fizi�nih
ra�unih; okoljski in ekonomski
podatki morajo biti primerni za
isti konceptualni okvir, ki se
mora prilagajati
konceptualnemu okviru
nacionalnih ra�unov. Okoljski
ra�uni se upoštevajo pri
analizah, koliko razli�ni
sektorji družbe prispevajo k
nacionalnim in mednarodnim
okoljskim ciljem in s tem
povezano udeležbo
gospodarstva.

Dokon�anje eksperimentalnega
obra�una TSA za Slovenijo za
leto 2000. Nadaljnji razvoj
metodologije TSA za
Slovenijo, izpopolnjevanje
podatkovnih virov in
statisti�nih ocen posameznih
kategorij in agregatov.

Informacije o okoljski
problematiki
ekonomskega razvoja
so potrebne pri
oblikovanju politik
uravnoteženega
razvoja. Razviti je
potrebno fizi�ne
ra�une (opredeliti
kategorije sredstev, ki
se skladajo s
klasifikacijo SNA) v
naslednji fazi pa
okoljske ra�une
(denarne).

Priprava osnovnih
tabel satelitskih
ra�unov za turizem za
Slovenijo.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

MOPE, MG, MF,
UMAR, itd.

MG, Nacionalni
turisti�ni inštitut, BS,
CURS, turisti�na
združenja in ve�ja
podjetja.

BS, MF

Izpolnitev zahtev ECB SURS, MF, AJPES.
in za potrebe
ekonomske analize,
doma�e in tuje
javnosti.

Sodelujejo

Razvijanje
koncepta za
Slovenijo.

Ob�asna

�etrtletna

Izvajanje

Koledarsko
leto

�etrtletje

Preteklo
�etrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

MOPE in lastni
viri SURS.

MG, BS, CURS,
turisti�na
združenja, ve�ja
podjetja, AJPES in
lastni viri SURS.

BS, MF.

1. Enote vklju�ene
v S.11, S.12, S.13
po SKIS (možen
prag poro�anja,
odvisno od
sprejetega
navodila); poro�ila
zbirata AJPES in
BS 2. Dodatno:
ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave/
uporabe

Priprava in
obdelava
podatkov za
NAMEA emisije
v zrak priprava
publikacije.
Vodni ra�uni,
študija
izvedljivosti in
priprava
podatkovnih
evidenc za
predvidene
tabele. Pregled
metodologije in
priprava izhodiš�
za spremljanje
ra�unov
materialnih
tokov.

Analiza in izbor 2005
podatkov ter
metod
ocenjevanja in
za�etek dela na
ocenjevanju
vrednosti glavnih
turisti�nih
agregatov porabe
in proizvodnje.

Analiza virov,
razvijanje
metodologije.

Delo v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

�etrtletni finan�ni ra�uni
države v skladu z Uredbo št.
501/2004.

�etrtletni podatki o stanju
finan�nih terjatev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finan�nih instrumentih v
skladu z zahtevami ECB.

Namen

16042 /

SURS

�etrtletni finan�ni ra�uni
države - stanja

R412.02

SURS,
BS, MF

�etrtletni finan�ni ra�uni
stanj

R412.01

BS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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SURS

IVZ

Indeksi cen življenjskih
potrebš�in in ostali
kazalci dinamike in
ravni drobnoprodajnih
cen

R551

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebš�in
HICP

Cene

R55

R551.01

Satelitski ra�uni za
zdravstvo

Satelitski ra�uni za
zdravje

R433.01

R433

HICP je namenjen za
primerjanje inflacije v državah
oz. z državami EU. HICP kot
samostojni kazalec redno
mese�no izra�unavamo od leta
2001.

Priprava za izvedbo projekta v
skladu z » A System of Health
Accounts«, ki ga je pripravil
OECD v letu 2001, kot tudi
povezavo na satelitske ra�une
za to podro�je v skladu ESR
95.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
Sodelujejo

Nadaljnje
izpolnjevanje in
usklajevanje
metodologije in prakse
na podro�ju HICP s
predpisi EU, ki bodo
še sprejeti ali nadaljnje
operacionalizirani po
letu 2001.

Uvedba
SURS, MF, ZZZS, MZ,
konsistentnega in
Zavod za zdravstveno
fleksibilnega sistema
varstvo RS
za zdravstvo, vklju�uje
tudi uvajanje
statisti�nega poro�anja
v skladu z
mednarodnimi
klasifikacijami za
ra�une za zdravstvo ter
drugimi klasifikacije iz
» A System of Health
Accounts«.

Namen

Kontinuirana

Izvajanje
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Koledarsko
leto

Cene in druge
podatke za
pripravo uteži
(koli�ine,
vrednosti) dajejo
izbrane trgovine in
poslovni subjekti,
ki prodajajo
izdelke in
opravljajo storitve
kon�ne porabe ali
izvajajo dolo�ene
tržne ali druge
funkcije
opazovalcu cen
in/ali direktno
SURS-u.
01. do 31. v
mesecu.

Testno za leto Izvajalci
2003, redno za zdravstvenih
2004.
storitev,
institucionalni
pla�niki
zdravstvenih
storitev, SURS,
BS, MF, AJPES,
MZ, MDDSZ,
MNZ, MORS,
ZPIZ, DURS,
Lekarniška
zbornica,
Zdravniška
zbornica, IVZ.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave/
uporabe

Izpolnjevanje
metod
prilagajanja cen
zaradi
kvalitativnih
sprememb v
proizvodih in
druge
nepredvidene
zahteve
Eurostata.

Študijo
2005/2006
izvedljivosti
naloge; priprava
projekta, ki
vklju�uje
dolo�itev nosilca
kot tudi
izvajalcev za
posamezne
naloge v
projektu;
opredeliti naloge,
nosilce in roke;
testiranje vsebin
vprašalnikov;
izpolnjevanje
tabel sistema
ra�unov z že
razpoložljivimi
podatki.

Delo v teko�em
letu

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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R552.01

R552.02

SURS

Paritete kupne mo�i

R552

Metodološka in
organizacijska podpora
državam bivše
Jugoslavije pri primerjavi
cen in izvajanje kontrole
nad zbranimi cenami in
rezultati

Relativne ravni cen

SURS kot vodja skupine z
OECD nudi metodološko in
organizacijsko podporo za
primerjavo cen med temi
državami ter izvaja funkcije
kontrole zbranih cen in
validacije rezultatov (PKM).

Spremljanje drobnoprodajnih
cen manjše testne, natan�no
opredeljene EU košarice
proizvodov in storitev.

Analiza statisti�ne
metodologije, analiza vseh
možnih podatkovnih virov,
zasnova sistema letnega
spremljanja statistike cen
stanovanjskih nepremi�nin.

Kontinuirana

Kontinuirana

BS, MF, MOPELetna
GURS, nepremi�ninske
agencije, notarji,
ob�ine, DURS, bodo�a
agencija za
nepremi�ninske trge,
bodo�i urad za
množi�no vrednotenje
nepremi�nin

Vklju�itev petih
OECD, Eurostat
zahodnobalkanskih
držav v evropski
program primerjave
cen za izra�un BDP po
kupni mo�i.

Mednarodna
primerjava ravni cen
in cenovne
konvergence.

Zagotovitev podatkov
o gibanju cen
stanovanjskih
nepremi�nin, v kon�ni
fazi pa tudi za potrebe
HI�ZP (harmonizirani
indeks cen življenjskih
potrebš�in)

Mese�na

Kontinuirana

Izvajanje

Mesec

Koledarsko
leto

Mesec

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Obvezno

Obvezno

Izbrane trgovine na Obvezno
drobno in drugi
poslovni subjekti,
ki prodajajo
izdelke in
opravljajo storitve
kon�ne porabe;
ostali subjekti , ki
izvajajo dolo�ene
tržne, nadzorne ali
druge funkcije
(združenja,
agencije).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Vse naloge v
zvezi z izvedbo
dveh raziskav o
cenah (2004-01,
2004-02, 200501, 2005-02):
priprava list
proizvodov,
kontrola cen in
drugih
informacij,
priprava
Quaranta tabel.

Odvisno od
zahtev in na�rta
dela Eurostata.

Priprava na
dvojno
spremljanje cen.

Ocena vzorca na
podlagi nekaterih
statisti�nih
kazalnikov
zanesljivosti.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage
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SURS

Statistika stanovanjskih
nepremi�nin

R551.04

SURS

Primerjava
drobnoprodajnih cen
izbranih izdelkov in
storitev, izraženih v
slovenskih tolarjih in v
evrih ter priprava na
prehod na evro.

Namen je oceniti in
MG, UMAR, BS
zagotoviti takšen izbor
cenovnih vzorcev, ki
bodo upoštevajo�
stroške zbiranja cen
zagotavljali optimalno
statisti�no zanesljivost
indeksov
drobnoprodajnih cen
(ICŽP, HICŽP, ICD)
na publikacijskih
ravneh objavljanja
indeksov ter statisti�no
zanesljivost popre�nih
ocen na nacionalni
ravni.

Sodelujejo

Št.

Vzporedno spremljanje
popre�nih nacionalnih
drobnoprodajnih cen, izraženih
v evrih, za okoli 650 izbranih
izdelkov in storitev. Enako kot
pri povpre�nih
drobnoprodajnih cenah,
izraženih v tolarjih.

Ocena in izpopolnjevanje
vzorcev cen, t.j izbora,
razporeditve in števila krajev
(lokacij) in prodajnih mest ter
izbora in števila
reprezentativnih proizvodov.

Namen

16044 /

Spremljanje povpre�nih
drobnoprodajnih cen
izbranih izdelkov in
storitev v evrih

R551.03

SURS

Izpopolnjevanje vzorcev
cen v statistiki
drobnoprodajnih cen

R551.02

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Cene storitev pri
proizvajalcih

POSLOVNE
STATISTIKE

Statistika poslovnih
subjektov

Razvoj strukturne
statistike podjetij

R55991.02

RIII.2

R44

R442

SURS

Mese�no poro�ilo o
izvoznih cenah
industrijskih proizvodov
pri proizvajalcu
CENE-IZVOZ/M

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

R55991

R55991.01

Zbiranje cen za potrebe
Svetovnega
mednarodnega programa
primerjave
ICP - International
Comparison Programme

R552.03

SURS

SURS

Spremljanje cen pri
proizvajalcih storitev iz
podro�ij dejavnosti,
opredeljenih z uredbo o
kratkoro�nih statisti�nih
kazalnikih .

Izvozne cene za
najpomembnejše izvozne
proizvode za vzorec
najpomembnejših izvoznikov,
ki že poro�ajo proizvajal�eve
cene pri prodaji na doma�i trg.

Zbiranje cen za potrebe
svetovnega mednarodnega
programa primerjave (ICP), ki
ga organizira Svetovna banka.
V Evropi so za te namene
izbrani statisti�ni uradi
Estonije, Velike Britanije
(koordinator) in Slovenije.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
Sodelujejo

Zagotovitev informacij
o dinamiki cen za
prioritetne storitvene
dejavnosti.

Namen raziskave je
izra�unavanje
indeksov cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih razširiti
tudi na podatke o
izvoznih cenah z
namenom izpopolnitve
metodologije
omenjenega indeksa z
zahtevami in
priporo�ili EU.

Izra�un BDP po kupni Svetovna banka,
mo�i v svetovnem
Eurostat, Velika
merilu. Izbrane
Britanija
statisti�ne ustanove
imajo funkcijo države
"prstana", ki omogo�a,
da se rezultati
regionalnih primerjav,
ki se izvajajo na
razli�nih celinah
povežejo v skupno
globalno svetovno
primerjavo.

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Proizvajalci
storitev.

Obvezno

Izbrane
Obvezno
poro�evalske enote
raziskave CENEDOMA/M in ostali
pomembni
proizvajalciizvozniki.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava na
izvedbo naloge.

Priprava
ponderacije za
indeks izvoznih
cen.

Zbiranje cen
potrošnih dobrin,
vnos in kontrola
cen; ostalo glede
na dogovor in
navodila
svetovnih in
regionalnih
koordinatorjev
primerjave

Delo v teko�em
letu

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Prvi poskusni Naloga, vezana na
rezultati 2006. predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave/
uporabe

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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16045

Statistika podružnic pod
tujim nadzorom (inward
FATS)
SSP-FATS/L

Statistika malih in
srednjih podjetij

R442.03

R442.04

R443

SURS

SURS

Analiza uporabnosti
DDV podatkov
DDV-ANL

Poslovanje poslovnih
subjektov pod tujim nadzorom;
spremljanje prihodkov,
odhodkov, stroškov, dodane
vrednosti, nabave, investicij in
zaposlenosti, lastništva, država
nadzora poslovnih subjektov.

Podatki o prihodkih, o izvozu
in uvozu, o pridobitvah in
dobavah ter o investicijah.

Harmoniziranje
državne statistike z
zahtevami EU;
izboljšanje kvalitete in
mednarodne
primerljivosti
podatkov pri
spremljanju
poslovanja podjetij in
podružnic pod tujim
nadzorom.

Analiza uporabnosti
DDV podatkov za
statistiko podjetij in
statisti�ni poslovni
register.

Analiza strukture
proizvodov in
uporabnikov - podjetij
v izbranih storitvenih
dejavnostih.

Prou�evanje zvez med
storitvenim sektorjem
in ostalimi sektorji;
odkrivanje razlogov za
rast storitev;
opisovanje
internacionalizacije
storitev.

BS, AJPES, DURS

DURS

Sodelujejo

Letna

�etrtletna

Letna

Ad-hoc
raziskovanje
(enkratno)

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

�etrtletje

Preteklo in
teko�e leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Poslovni subjekti
pod tujim
nadzorom , BS
(Poro�ilo o
kapitalskih
naložbah
nerezidentov),
AJPES (zaklju�ni
ra�uni), DURS
(Napoved za
odmero davka od
dohodkov iz
dejavnosti).

DURS (obra�un
davka na dodano
vrednost),
dokumentacija
SURS.

Izbrani poslovni
subjekti.
30. 6. 2005

Izbrani poslovni
subjekti.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Vzpostavitev
metodologije in
priprava
podatkov za
vzpostavitev
statistike tujih
podružnic.

Analiza
uporabnosti
podatkov in
uporaba
podatkov davka
na dodano
vrednost za
ocenjevanje
manjkajo�ih
vrednosti v
statisti�nih
raziskovanjih.

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

Priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov.

Delo v teko�em
letu

Podatki 2003:
November
2005; podatki
2004:
November
2006

April 2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

Podrobna �lenitev prihodkov
po proizvodih in uporabnikih
za izbrane storitvene dejavnosti
(oddelki SKD 72 in 74) ter
podatki o dodani vrednosti in
zaposlenosti po �lenitvi
prihodkov po proizvodih in
uporabnikih ter razlogi in ovire
za trgovanje z drugimi
državami ter oblike povezav z
drugimi državami.

Raz�lenitev spremenljivke
strukturnih statistik podjetij
"Celotna nabava dobrin in
storitev" na dobrine in storitve
in nadaljnja raz�lenitev storitev
na 10 skupin storitev.

Namen

16046 /

Poslovne storitve
SSP-PS

R442.02

SURS

Povpraševanje po
storitvah
SSP-DS

R442.01

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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R444.02

R444.03

SURS

SURS

Uvajanje Uredbe o
kratkoro�nih kazalnikih na
podro�ju industrije in ostalih
uredb, ki definirajo podro�je
industrije v okviru STS.

Spremljanje razvoja
Spremljanje razvoja in
kratkoro�nih kazalnikov uvajanje Uredbe o
na podro�ju gradbeništva kratkoro�nih kazalnikih in
Uredbe o definicijah
spremenljivk (1165/98,
588/01) s podro�ja
gradbeništva: proizvodnja
gradbenih objektov, nova
naro�ila gradbenih objektov,
gradbena dovoljenja za stavbe število stanovanj in uporabna
površina stavb, ter spremljanje
in uvajanje sprememb
predlaganih v osnutku
amandmaja k uredbi 1165/98.

Spremljanje razvoja
kratkoro�nih kazalnikov
na podro�ju industrije

Spremljanje razvoja
Spremljanje razvoja STS-R,
kratkoro�nih kazalnikov prenos na SURS in
na podro�ju industrije,
koordinacija z Eurostatom.
gradbeništva, trgovine na
drobno in ostalih storitev

Izvajanje in razvoj
kratkoro�ne statistike
podjetij

R444

R444.01

Razvoj statistike malih in Razvoj pregleda obratov, ki
srednjih podjetij
opravljajo dejavnost na obrten
ali obrti podoben na�in in so
registrirani v Obrtnem registru
Slovenije ob uporabi drugih
razpoložljivih administrativnih
in statisti�nih virov.

R443.01

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Harmonizacija s
predpisi EU na
podro�ju gradbeništva
ter dopolnitev
statistike kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju gradbeništva
z namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti in
kvalitete podatkov.

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju kratkoro�nih
kazalnikov ter
dopolnitev statistike
kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju industrije z
namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti in
kvalitete podatkov.

Harmonizacija z
zahtevami EU.

Prikaz novih
informacij o statistiki
malih in srednjih
podjetij.

Namen

Sodelujejo

Letna

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

OZS,
administrativne in
statisti�ne baze ter
druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Teko�e
spremljanje dela
na predpisih EU
(Uredbe) in
amandmaja ter
ostalih
dokumentih in
prenos na SURS.

Teko�e
spremljanje dela
na STS-R in
amandmaja ter
prenos na SURS.

Teko�e
spremljanje dela
na STS ter
amandmaja ter
prenos na SURS.

Poleg podatkov
OZS uporabiti
razpoložljive
administrativne
in statisti�ne vire
za prikaz novih
informacij o
malih in srednjih
podjetjih.

Delo v teko�em
letu

oktober 2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage
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Analiza možnosti za
elektronsko zajemanje
podatkov od upravnih
enot
GRAD-UE

Statistika industrijske
proizvodnje (vklju�no s
PRODCOM)

R444.06

R444.07

R445

SURS

SURS

Izra�un indeksa
industrijske proizvodnje
iz vrednostnih podatkov
IND-Indeks

Pospešitev poro�anja
Upravne enote
in izvajanje smernic Euprave, ki bodo
prispevale tudi k boljši
kakovosti podatkov.

Sprememba izra�una
indeksa industrijske
proizvodnje z
namenom
razbremenjevanja
poro�evalskih enot in
poenostavitvijo
raziskovanja.

GZS - Združenje za
gradbeništvo in
industrijo gradbenega
materiala.

Mese�na

Mese�na

Izvajanje

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

GZS - Združenje
za gradbeništvo in
IGM.
20. v mesecu

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Tehni�ne
priprave na
elektronsko
zajemanje in
izvedba pilotnega
elektronskega
zajema podatkov.

Testiranje in
analiza metode
izra�una indeksa
industrijske
proizvodnje iz
vrednostnih
podatkov o
industrijski
proizvodnji.
Analiza
primerljivosti
�asovnih vrst,
analiza možnosti
zagotavljanja
podatkov za
daljše �asovno
obdobje.

Teko�e
spremljanje dela
na STS-R in
amandmaju ter
prenos na SURS.
Izboljšanje
kvalitete
podatkov.
Avtomatizacija
postopkov objave
podatkov z
namenom
skrajšanja rokov
od
razpoložljivosti
podatkov do
objave.

Sodelovanje z
GZS pri
harmonizaciji
gradbenih
stroškov.

Delo v teko�em
letu

GZS objavi
zadnji dan v
referen�nem
mesecu,
SURS pa 60
dni po
referen�nem
obdobju.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

Analiza možnosti za
elektronsko zajemanje
podatkov GRAD-PGD/M,
GRAD-PUD/M in GRADRS/M od upravnih enot.

Testiranje in analiza nove
metode izra�una indeksa
industrijske proizvodnje, ki
temelji na vrednostnih
podatkih. Analiza
primerljivosti �asovnih vrst, ter
analiza možnosti zagotavljanja
podatkov za daljše �asovno
obdobje.

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju kratkoro�nih
kazalnikov ter
dopolnitev statistike
kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju trgovine in
drugih storitvenih
dejavnosti z namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti ter
kvalitete podatkov.
Skrajšanje rokov
objave.

Izboljšanje
spremljanja statistike
gradbenih stroškov in
harmonizacija z
zahtevami EU.

Sodelujejo

Št.

Uvajanje Uredbe o
kratkoro�nih indikatorjih na
podro�ju trgovine na drobno

Razvoj statistike gradbenih
stroškov: stroški materiala in
stroški dela.

Namen

16048 /

Spremljanje razvoja
kratkoro�nih kazalnikov
na podro�ju trgovine in
drugih storitvenih
dejavnosti

R444.05

SURS

Statistika gradbenih
stroškov

R444.04

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije

R453

R453.01

Harmonizacija statistike
energetike na podro�ju
storitev

Strukturna statistika
energetike

R451

R451.01

Energetika in surovine

R45

Analiziranje dogajanja in
širitev raziskovanj na podro�je
uporabe obnovljivih virov
energije (lesne biomase,
bioplina, vetrne energije,
son�ne energije, itd.).

Podatki o porabi energije in
goriv v sektorju storitve.

Spremljanje sprememb in
Uredb na podro�ju statistike
železa in jekla v EU.

Analiza možnosti za
poenostavitev vprašalnika
IND/L ob so�asnem
zagotavljanju podatkov
potrebnih za izvajanje Uredbe
PRODCOM.

Spremljanje uvajanja
PRODCOM uredbe in
osnutkov sprememb ter
dokumentov, ki jih
dopolnjujejo.

Mednarodne zahteve
se vse bolj usmerjajo k
uporabi obnovljivih
virov energije in
pri�akuje se potreba
po omenjenih
podatkih.

Spremljanje dogajanja
v EU, kjer je
predvidena poskusna
izvedba anket na
majhnih vzorcih.
Harmonizacija bo
izvedena, ko bodo
znani rezultati testne
ankete in ko bodo
podana priporo�ila za
nadaljnje delo.

Izboljšanje
spremljanja statistike
železa in jekla ter
harmonizacija z EU
predpisi.

Poenostavitev
vprašalnika in
razbremenitev
poro�evalskih enot.

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju spremljanja
industrijske
proizvodnje.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Priprava na
zbiranje
podatkov.

Spremljanje
razvoja.

Teko�e
spremljanje
razvoja. Priprava
in izvedba
letnega pilotnega
raziskovanja
IND-Fe/L.

Analiza obsega
potreb
uporabnikov
podatkov.

Teko�e
spremljanje
sprememb
PRODCOM
uredbe ter
spremljajo�ih
dokumentov in
prenos na SURS.

Delo v teko�em
letu

Teko�e.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

SURS

Razvoj statistike železa
in jekla
IND-Fe/L

R446.01

Železo in jeklo

R446

SURS

Analiza možnosti za
poenostavitev
vprašalnika IND/L

R445.02

SURS

Spremljanje razvoja
uredbe PRODCOM in
spremljajo�ih
dokumentov
PRODCOM

R445.01

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Poraba energije in
soproizvodnja
elektri�ne in toplotne
energije

R456

SURS

Harmonizacija
energetskih podatkov za
potrebe izra�una emisij
toplogrednih plinov
TPG

R455.03

SURS

Letno poro�ilo o porabi
energije, goriv in
izbranih naftnih
proizvodov
E-PE/L

Transport

Informacijski sistem o
transportu

R456.01

R48

R481

Kazalniki
konkuren�nosti

R455.02

SURS

Kazalniki energetske
u�inkovitosti

Podatki o porabi elektri�ne in
toplotne energije, goriv in
izbranih naftnih proizvodih v
rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu.
Z raziskovanjem
zbiramo podatke o
porabi posameznih
energentov v
predelovalnih
dejavnostih in
gradbeništvu.

Zagotavljanje
statisti�ne podpore za
potrebe poro�anja po
Okvirni konvenciji
Združenih Narodov o
spremembi podnebja
in EU odlo�be o
vzpostavitvi
mehanizma
monitoringa emisij
toplogrednih plinov.

Poro�anje Eurostatu;
spremljanje odpiranja
trgov z elektri�no
energijo v Evropi.

Struktura trga z elektri�no
energijo, konkuren�nost na
podro�ju prenosa in trgovanja z
elektri�no energijo.

Uskladitev poro�anja
energetske statistike (Joint
Questionnaires) Eurostatu in
priprave poro�il o emisijah
toplogrednih plinov za
Evropsko okoljsko agencijo
(EEA).

Nabor kazalnikov za
spremljanje
izboljševanja
energetske
u�inkovitosti;
mednarodno
poro�anje.

Kazalniki, ki merijo energetsko
u�inkovitost v prometu,
industriji, gospodinjstvih in
storitvah.

MOPE, ARSO.

Agencija za energijo,
ELES.

AURE, IJS.

Sodelujejo

Letna

Izvajanje

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrani poslovni
subjekti s podro�ja
industrije,
rudarstva in
gradbeništva.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Priprave na
izvajanje
raziskave.

Usklajevanje z
institucijami.

Priprava na
spremljanje.

Študija
izvedljivosti.

Delo v teko�em
letu

6 mesecev po
zaklju�ku
koledarskega
leta.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

R455.01

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

Namen

16050 /

SURS

R455

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Turizem

Statistika turizma

R50

R501

Komunikacije

Kurirske storitve pilotno raziskovanje

R492

R492.01

Razvoj statistike
informacijske družbe v
finan�nem sektorju

R491

R491.01

Informacijska družba

Informacijska družba

R49

Železniški prevoz blaga

Uvajanje nove EU
regulative s podro�ja
železniškega transporta

R484

R484.01

Prevoz potnikov z avtotaksiji

R481.01

Poslovanje podjetij, ki nudijo
kurirske storitve.

Spremljanje opremljenosti in
uporabe IKT v finan�nem
sektorju (uporaba osebnih
ra�unalnikov, interneta,
izvajanje elektronskega
poslovanja,...).

Spremljanje prevozov v
železniškem transportu.

Spremljanje avto-taksi
prevozov
GZS, OZS, lokalna
uprava.

Sodelujejo

Spremljanje podatkov APEK, izvajalci
o kurirskih storitvah - kurirskih storitev
vzpostavitev rednega
raziskovanja, tudi za
potrebe mednarodnega
poro�anja.

Spremljanje uporabe
IKT v finan�nem
sektorju.

Prilagajanje obstoje�ih Slovenske železnice.
raziskovanj zahtevam
nove uredbe.

Prou�itev možnosti
razširitve obstoje�ega
spremljanja cestnih
javnih prevozov
potnikov z avto-taksi
prevozi.

Namen

Letna

2005-2006

2005

Izvajanje

Koledarsko
leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrana podjetja v
finan�nem
sektorju.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Prou�itev
administrativnih
virov in izvedba
pilotnega
raziskovanja v
potrebnem
obsegu.

December
2005

Izvedba
November
pilotnega
2005
raziskovanja:
spremljanje
opremljenosti in
uporabe IKT v
finan�nem
sektorju (uporaba
osebnih
ra�unalnikov,
interneta,
izvajanje
elektronskega
poslovanja,...).

Prilagoditev
zahtevam nove
uredbe.

Analiza možnosti
uvedbe
spremljanja
cestnih javnih
prevozov
potnikov z avtotaksi prevozi kot
redno
raziskovanje.

Delo v teko�em
letu

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

SURS

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16051

R511.02

SURS

Statisti�ni poslovni
register

R511

Razvoj statisti�nega registra
skupin podjetij kot interne baze
individualnih podatkov o
skupinah podjetij. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstoje�i
administrativni in statisti�ni
viri. Upoštevane bodo zahteve
EU in metodološka priporo�ila
Eurostata za vzpostavitev in
vodenje statisti�nega
poslovnega registra.

Razvoj statisti�nega
poslovnega registra (SPR) kot
interne baze individualnih
podatkov o poslovnih subjektih
in njihovih delih. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstoje�i
administrativni in statisti�ni
viri. Upoštevane bodo nove
zahteve po predlogu nove
uredbe, ki bo nadomestila CR
2186/93, CR 696/93 ter
metodološka priporo�ila EU za
vzpostavitev in vodenje
poslovnih registrov za
statisti�ne namene.

Identificirati skupine
podjetij, ki se
združujejo na podlagi
pravnih in/ali
finan�nih povezav.

Namen projekta je iz
obstoje�ega
centralnega
administrativnega
registra (Poslovni
register - PRS) z
informacijsko
podprtim sistemom
izpeljati statisti�ne
enote in ustrezne
atribute zanje skladno
z novimi zahtevami
EU. Cilj akcije je tudi
dodati statisti�nim
enotam atribute, ki se
v PRS ne vodijo ter za
nekatere že obstoje�e
atribute izboljšati vire,
metode ažuriranja ter
spremljati kakovost
podatkov.

Izvedba pilotnega
raziskovanja o tujih
potnikih in
vzpostavitev rednega
raziskovanja, tudi za
potrebe pla�ilne
bilance Banke
Slovenije.

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Administrativni
Obvezno
viri (AJPES, KDD,
Sodni register),
BS, poslovni
subjekti in druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Administrativni
viri, podatkovne
baze, poslovni
subjekti in njihovi
deli ter druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Oblikovanje
kriterijev za
identifikacijo
skupin podjetij,
programiranje
pilotnega
informacijsko
podprtega
sistema za zajem
in spremljanje
skupin podjetij.

Oblikovanje
kriterijev za
transformacijo
administrativnih
enot v statisti�ne
v skladu z
novimi
zahtevami EU,
vklju�itev
manjkajo�ih
atributov za
statisti�ne enote,
izboljšava
vodenja
nekaterih že
obstoje�ih
atributov ter
spremljanje
kakovosti
podatkov.

Študij
metodologije
raziskovanja o
strukturi tujih
potnikov, obisk
države, kjer
izvajajo tovrstno
raziskovanje,
prou�itev možnih
nestatisti�nih
virov in zrcalnih
statistik.

Delo v teko�em
letu

Prvi rezultati
konec leta
2005

Oktober 2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

Razvoj statisti�nega
registra skupin podjetij

Razvoj statisti�nega
poslovnega registra
(SPR)
SPR/L

Statisti�ni poslovni
register

R51

Študij metodologije
raziskovanja o strukturi tujih
potnikov v Sloveniji: turisti,
enodnevni izletniki, tranzit
ipd.; prou�evanje metode
zbiranja tovrstnih podatkov,
tuje izkušnje, prou�itev možnih
nestatisti�nih virov.

Sodelujejo

Št.

R511.01

Analiza spremljanja
turisti�nih tokov v
Sloveniji

R501.01

Namen

16052 /

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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R521.02

R521.03

R521.04

BS

BS

Evro in statistika

R521

BS

Denar in finance

R52

Podatki za sistem
minimalnih obveznih
rezerv (Evro in statistika
EMS)

Osnove sistema minimalnih
obveznih rezerv (postavk
bilance stanja) po metodologiji
ECB.

Desezonirane �asovne serije
podatkov iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov in denarnih
agregatov po metodologiji
ECB.

Raz�lenitev tokov iz podatkov
bilance stanja denarnih
finan�nih posrednikov.

Podatki iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov (bank, hranilnic,
hranilno kreditnih služb in BS)
na mese�ni in �etrtletni ravni.

Raziskovanje je pilotni projekt
Eurostata, ki se bo izvajalo v
skladu s sprejeto metodologijo
in bo prikazovalo podrobnejše
informacije o dejavnikih
poslovne uspešnosti podjetij.

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.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike.

Posredovanje novih
informacij o
uspešnostih in ovirah
pri poslovanju
podjetij.

Namen

Sodelujejo

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Mese�na

Letna

Izvajanje

V skladu z
zahtevami EU

Obdobje
ali dan
opazovanja

Banke, HKS.

BS.

BS.

S.12: BS in drugi
denarni finan�ni
posredniki.

Poslovni subjekti,
administrativne in
statisti�ne baze
Testiranje
vprašalnika od
februarja do aprila
2005,
harmonizirano
zbiranje od junija
2005 do marca
2006

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Nadaljnja
prilagoditev
sistemu ECB.

Izra�un
desezoniranih
harmoniziranih
agregatov.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Sodelovanje v
Eurostatovi
metodološki
skupini pri
pripravi
metodologije in
vprašalnika,
testiranje
vprašalnika in
harmonizirano
zbiranje ter
obdelava
podatkov v
skladu s
predpisano EU
metodologijo.

Delo v teko�em
letu

September
2006

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

Desezonirane �asovne
serije denarne statistike
(Evro in statistika EMS)

Tokovi iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov (Evro in
statistika EMS)

Bilanca stanja denarnih
finan�nih posrednikov
(Evro in statistika EMS)

DENARNE,
FINAN�NE,
TRGOVINSKE IN
PLA�ILNOBILAN�NE
STATISTIKE

RIII.3

R521.01

Dejavniki poslovne
uspešnosti

R511.03

BS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16053

R521.09

R52991

BS

R52991.01

Bilance javnega
financiranja

R521.08

BS

MF

Podatki o izdaji pla�ilnih
bonov

R521.07

BS

Objavljanje podatkov za
celotni institucionalni
sektor države v skladu s
priro�nikom GFSM2001

Podatki o izvedenih
finan�nih instrumentih
(Evro in statistika EMS)

Podatki o vrednostnih
papirjih (Evro in
statistika EMS)

Razširjeni izkazi bilanc
javnega financiranja z
vklju�itvijo javnih skladov,
agencij in javnih zavodov.

Podatki o izdaji pla�ilnih
bonov s strani trgovskih
podjetij.

Podatki o izvedenih finan�nih
instrumentih.

Podatki o izdajateljih, imetjih
in trgovanju z vrednostnimi
papirji.

Celovitost zajemanja
institucij širšega
sektorja države pri
spremljanju
javnofinan�nih tokov.
Izkazovanje podatkov
o javnofinan�nih
prihodkih in odhodkih
po ekonomski
klasifikaciji in
izkazovanje
javnofinan�nih
odhodkov glede na
funkcije, ki se
financirajo iz
državnega prora�una,
prora�unov ob�in,
ZPIZ in ZZZS.

Spremljanje izdaj
bonov; za interne
potrebe BS.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike. Centralna
baza vrednostnih
papirjev.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike.

MF, UJP, AJPES,
ZPIZ, ZZZS ob�ine.

AZN, ATVP,
Združenje lizing
podjetij, Združenje
DZU investicijskih
skladov, KDD.

Sodelujejo

Letna

Letna

Mese�na

�etrtletna

Mese�na

Izvajanje

Pretekla leta
2000-2003

Obdobje
ali dan
opazovanja

MF, UJP, AJPES,
ob�ine, ZPIZ,
ZZZS.
Do konca I.
kvartala.

Trgovska podjetja
(populacija bo
natan�neje
definirana
naknadno).

Finan�ni
posredniki:
podro�je J v SKD.

BS, ATVP, KDD.

Enote iz
institucionalnih
sektorjev S.123,
S.124 in S.125.

Denarni finan�ni
posredniki.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Priprava
podzakonskega
akta (navodilo).

Spremljanje
zahtev ECB.

Spremljanje in
izvajanje zahtev
ECB.

Spremljanje
zahtev ECB.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Delo v teko�em
letu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Do konca 2.
Naloga, vezana na
kvartala 2005. predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave/
uporabe

Št.

Podatki iz bilance stanja drugih
finan�nih posrednikov razen
zavarovalnic in pokojninskih
skladov (OFI).

Obrestne mere denarnih
finan�nih institucij; "ožje
definirane efektivne obrestne
mere" posameznih posojilnih
in depozitnih instrumentov in
"letni odstotek stroškov"
dolo�enih posojilnih kategorij.

Namen

16054 /

Podatki nedenarnih
finan�nih posrednikov
(Evro in statistika EMS)

R521.06

BS

Obrestne mere denarne
statistike (Evro in
statistika EMS)

R521.05

BS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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R531.02

SURS

R531

Nova metodologija
Mednarodnega denarnega
sklada za izkazovanje
javnofinan�nih tokov in
premoženjskih bilanc širšega
sektorja države.

Revizija celotne statistike
blagovne menjave s tretjimi
državami, nadaljnja
harmonizacija s statisti�no
zakonodajo.

MF, SURS.

Sodelujejo

Revizija obdelave
podatkov s tehni�nega
in metodološkega
vidika, prenos obdelav
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v lokalno
omrežje in hkratna
posodobitev
programske opreme,
izboljšanje kakovosti
podatkov.

Nadaljnja
CURS, DURS,
harmonizacija z
Eurostat
zakonodajo s tega
podro�ja,
vzpostavljanje
metodoloških osnov in
priprava programske
opreme za pripravo
ocen podatkov pod
pragom in ocen
neporo�anih podatkov,
nadgradnja
obstoje�ega
informacijskega
sistema, izboljšanje
kakovosti Intrastat
podatkov.

Mednarodna
primerljivost in
skladnost z
metodologijo SNA 93
oz. ESR 95, ki jo
uporabljajo tudi v
Evropski uniji.

Namen

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Teko�e
spemljanje
zakonodaje,
prenos obdelav
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v
lokalno omrežje,
vzpostavitev
osnovne baze
podatkov

Teko�e
spremljanje
zakonodaje,
analize
zgodovinskih
zunanjetrgovinsk
ih podatkov in
dav�nih
podatkov za
potrebe priprav
ocen podatkov
pod pragom in
neporo�anih
podatkov,
nadgradnja
obstoje�ega
modela za
napovedovanje
podatkov,
nadaljnje
izobraževanje
podjetij
zavezanih za
poro�anje za
Intrastat.

Delo v teko�em
letu

2004 -2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

Posodobitev statistike
zunanje trgovine z
državami ne�lanicami
EU (EXTRASTAT)

Nadaljnji razvoj statistike Harmonizacija statistike
menjave blaga med
zunanje trgovine s statisti�no
državami �lanicami EU
zakonodajo za Intrastat.
(INTRASTAT)
ZT-R-PPINTRA

Menjava blaga

Metodologija

R53

R531.01

Implementacija nove
metodologije
Mednarodnega
denarnega sklada GFS
(Government Finance
Statistics)

R52991.02

SURS

MF

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16055

R541.02

BS

Prou�itev obstoje�ih virov
podatkov za izra�unavanje
pla�ilne bilance in dolo�itev
potrebnih dopolnilnih virov za
obdobje po pristopu v
monetarno unijo.

Avtomatska kontrola relativnih
razmerij med koli�inskimi in
vrednostnimi podatki s
pomo�jo statisti�nih metod.

Izpolnitev zahtev
Eurostata in ECB.

Pla�ilna bilanca.

Izboljšanje kakovosti
podatkov, predvsem
koli�inskih in
vrednostnih.

Izboljšanje kakovosti
indeksov povpre�nih
vrednosti izvoza in
uvoza, skrajšanje
potrebnega �asa
priprave podatkov za
objavo.

BS, SURS, CURS,
DURS, MNZ, AJPES.

Mese�na

Mese�na

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

SURS, AJPES.

Osnovni
zunanjetrgovinski
podatki.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Metodološka
delavnica za
prou�itev potreb
po podatkih;
analize
obstoje�ih
podatkov
sodelujo�ih in
drugih institucij,
definiranje
možnih potreb po
dodatnih virih,.

Prilagoditev
metodologije in
obdelave
spremenjeni
obdelavi
Extrastat
podatkov,
pregled
rezultatov
obdelave.

Dolo�itev
kriterijev za
homogenost
proizvodov in
izdelava liste
reprezentativnih
proizvodov,
prenos obdelave
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v
lokalno omrežje
in hkratna
posodobitev
programske
opreme.

Delo v teko�em
letu
Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

Geografska razdelitev
finan�nega ra�una
pla�ilne bilance po
državah in ekonomskih
grupacijah

Viri podatkov za
izra�unavanje pla�ilne
bilance

Pla�ilna bilanca

R541

R541.01

Menjava storitev in
pla�ilna bilanca

R54

BS

Kontrola kakovosti
Extrastat podatkov
ZT-KVP

Kakovost, registri in
novi kazalniki

R532

Revizija obstoje�e
metodologije in obdelave
indeksov povpre�nih vrednosti
(priprava liste reprezentativnih
proizvodov, upoštevanje
povpre�ne vrednosti proizvoda
na dodatno mersko enoto,
prilagoditev izhodnih tabel
publikacijskim tabelam).

Sodelujejo

Št.

R532.01

Revizija indeksov
povpre�nih vrednosti
ZT-R-IPVIU

R531.03

Namen

16056 /

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Mednarodna trgovina s
storitvami in
geografska razdelitev

R544

Storitve mobilne
telefonije v tujini

KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

R544.01

RIV

Agregatni podatki o storitvah
mobilnih operaterjev doma�im
sektorjem.

Celostno spremljanje gradiv in
razvoja metodologij na
podro�ju ekonomske
globalizacije (Eurostat, OECD,
drugi viri); sodelovanje in
koordinacija med razli�nimi
statistikami, ki se navezujejo
na merjenje globalizacije
(statistika tujih neposrednih
naložb, strukturna statistika,
statisti�ni poslovni register,
statistika zunanje trgovine,
statistika mednarodne menjave
storitev, statistika
raziskovalno-razvojne
dejavnosti) znotraj SURS-a in
medinstitucionalno; prou�itev
predvidenih pilotnih projektov
s podro�ja statistike tujih
podružnic, skupin podjetij in
priprava predlogov za izvedbo;
spremljanje razpoložljive
literature s podro�ja vpliva
globalizacije na druga podro�ja
(socialno, delovno, ekološko,
itd.).

Podatki o menjavi storitev
Slovenije s tujino.

Razvoj neposrednega
vzor�nega poro�anja.

Sodelujejo

SURS, BS.

Pridobitev podatkov za
ocenjevanje
pla�ilnobilan�nih
tokov sektorja
prebivalstvo.

Postopna vzpostavitev Eurostat, BS, UMAR.
sistema kazalnikov, ki
bodo merili
vklju�enost
slovenskega
gospodarstva v
svetovne
globalizacijske tokove
in vpliv tujega nadzora
na uspešnost ,
zaposlenost itd.
gospodarskih
subjektov v primerjavi
s poslovnimi subjekti
pod doma�im
nadzorom in s tem
omogo�ili ustrezne
odlo�itve ekonomskim
politikam v zvezi z
odprtostjo našega
gospodarstva za
razli�ne gospodarske
povezave s tujino.

Z vklju�itvijo
Slovenije v EMU je
treba nadomestiti
obstoje�i vir podatkov
za statistiko menjave
storitev z novimi viri.

Nadomestitev virov na SURS.
pla�ilnem prometu s
tujino zaradi posledic
uveljavitve regulative
EU – �ezmejna pla�ila
v EUR.

Namen

�etrtletna

Ob�asno

Izvajanje

Mesec

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Operaterji mobilne
tehnologije.

BS, AJPES, KDP,
lastni viri SURS.

Izbrane
poro�evalske
enote.

SURS, AJPES,
MF.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Analize testnih
podatkov,
priprava
podatkov za
vklju�itev v
Pla�ilno bilanco.

Analiza vseh
poglavij
priro�nika
OECD.

Analiza
obstoje�ih virov
in predlog za
njihovo
dopolnitev.

Analiza možnosti
in izdelava
koncepta.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

BS

Razvoj kazalnikov
globalizacije (Vsebina se
povezuje z moduloma
441 in 442)

R541.05

SURS

Statistika mednarodne
menjave storitev

R541.04

BS

Celotni koncept
neposrednega poro�anja
za pla�ilno bilanco

R541.03

BS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16057

Izra�un socioekonomskih tipov
družinskih kmetij

Rastlinska pridelava

Napoved pridelka

R64

R643

Sektorska proizvodnja
in model prihodkov v
kmetijstvu

R634

R634.01

Kmetijski prihodki in
cene

R63

Dolo�iti oceno
kmetijske proizvodnje
na družinskih
kmetijah, ki so pod
pragom evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva; Oceniti
zaloge hrane v
gospodinjstvih, ki
sama hrano
pridelujejo.

Študij izvedljivosti
ocene pokrovnosti in
rabe tal po metodi
LUCAS na nacionalni
in regionalni ravni.
Priprava na izvajanje
LUCAS projekta v
letu 2006.

Izra�un socio-ekonomskih
Zagotovitev
tipov na podatkih 2000 in 2003 metodologije, ki bo
po novi metodi.
odražala dejansko
stanje na terenu.

Spremljanje majhnih
statisti�nih enot v kmetijstvu.

Prireditev vzor�ne sheme in
stroškovni izra�uni za izvedbo
projekta LUCAS na državni
ravni in regionalni ravni.

Definiranje vsebine in oblike
Izdelava modela za
podatkov skupaj z metabazo za prikaz podatkov na
Internet in opis standardnih
Internetu.
izhodov s pogoji dostopnosti.
(Nadaljevanje Stat2000.)

BF, KIS.

Letna

Pilotno

Kontinuirana

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Z vzorcem izbrana
gospodinjstva, ki
niso kmetijska
gospodarstva, ter
družinske kmetije,
ki so pod pragom
evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Uskladitev
metode izra�una
in prera�un
podatkov.

Metodološka
priprava in
izvedba
raziskovanja

Prireditev
vzor�ne sheme in
stroškovni
izra�uni za
izvedbo projekta
LUCAS na
državni in
regionalni ravni.

Definiranje
vsebine in oblike
podatkov skupaj
z metabazo za
Internet in opis
standardnih
izhodov s pogoji
dostopnosti.

Delo v teko�em
letu

2006

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

SURS

TAPAS 2005 Spremljanje majhnih
statisti�nih enot v
kmetijstvu

Struktura in tipologija
kmetij

R621

R621.01

Kmetijske strukture

R62

SURS

Anketa o pokrovnosti in
rabi tal po prostorskem
vzorcu
LUCAS

R611.02

SURS

Raba tal

Definiranje modela
prikaza geolociranih
podatkov na Internetu

Sodelujejo

Št.

R611.01

R611

Namen

16058 /

SURS

Raba tal in podeželje

R61

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Druge kmetijske
statistike

R671

Razdelitev proizvedene in
porabljene krme po metodi,
harmonizirani z EU zahtevami.

Multi-Beneficiary Phare
programme 2003: ocena
proizvodnje in neposredne
porabe živalskih proizvodov,
mesa in mleka. Naloga se bo
nadaljevala v letu 2005.

Prevzem in analiza podatkov
Registra govedi (MKGP) in
ocena primernosti za statisti�ne
namene.

Multi-Beneficiary Phare
programme 2003: Zgodnje
ocene površine zemljiš� in
rastlinske proizvodnje.
Nadaljevanje projekta.

Ocena porabe sredstev za Multi-Beneficiary Phare
varstvo rastlin v
programme: ocena porabe
kmetijstvu
sredstev za varstvo rastlin
(FFS) v kmetijstvu po metodi
Eurostata.

Druge kmetijske
statistike

R67

R671.01

Bilanca krme
KME-BIL-KRM/L

Bilanca krme

R654

R654.01

Obra�un živalske prireje
KME-ŽIV

R652.01

Statistika živalskih
proizvodov

R652

Statistika živinoreje

R651

TAPAS 2004 - 2. del:
Uporaba podatkov
Registra govedi (MKGP)
za statisti�ne namene

Živinoreja

R65

R651.01

Zgodnje ocene pridelka
AGROMET

R643.01

Sodelujejo

Za�etek spremljanja
MKGP, MOPE
FFS po porabi aktivnih
snovi po pridelku.

Bilanca krme je
osnova za ekonomske
ra�une za kmetijstvo.

Pridobitev zgodnjih
ocen prireje mesa ter
izboljšanje statistike
mleka in mle�nih
proizvodov.

Uporaba
MKGP
administrativnih virov
podatkov za statisti�ne
namene in zmanjšanje
obremenitev
poro�evalskih enot ter
stroškov za izvedbo
statisti�nih
raziskovanj.

Pridobitev podatkov o
napovedih
pomembnejših
kmetijskih pridelkov.

Namen

Letna

Letna

Letna

�etrtletna

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

Sezona –
drugo.

Koledarsko
leto

Sezona

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kmetijska
podjetja, ki se
ukvarjajo s
kmetijsko
pridelavo in
reprezentativen
vzorec družinskih
kmetij.

Lastni viri SURS.

Lastni viri SURS.

MKGP
letno (2002 2004).

Kmetijska
svetovalna služba
pri KGZS, redna
raziskovanja
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske kmetije

Obvezno

Prostovoljno

Obveznost
poro�anja

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

Priprava bilance.

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

Izvedba
pilotnega
projekta.

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

Delo v teko�em
letu

2006

skladno z
zahtevami
Eurostata

Do konca leta
2005.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16059

Statistika gozdarstva

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo

R68

R682

Prehranska bilanca

Prehranska bilanca RS za Razpoložljivi viri prehranskih
potrebe Ministrstva za
pridelkov in proizvodov in
obrambo
njihova poraba v Sloveniji.

R67991.01

R67991
Sklep 4. redne seje
MKGP, MO.
Vlade RS dne
16.1.2003 glede
programa uveljavljanja
doktrine civilne
obrambe RS.

Sodelujejo

Dvoletna

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

MKGP in lastni
viri SURS.

Obvezno

Drugi
Obvezno
administrativni viri
in lastni viri
SURS.

Drugi
Obvezno
administrativni viri
in lastni viri
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
prehranskih
bilanc za MORS
v skladu z
metodologijo in
rokovnikom
Eurostata.

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoro�nih in
srednjero�nih
predvidenih
kazalnikov v
ribištvu.

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoro�nih in
srednjero�nih
predvidenih
kazalnikov v
kmetijstvu.

Delo v teko�em
letu

Konec 2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoro�nih in
srednjero�nih predvidenih
kazalnikov v ribištvu.

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoro�nih in
srednjero�nih predvidenih
kazalnikov v kmetijstvu;
zagotovitev prvih osnovnih
podatkov za izra�un s podro�ja
kmetijskih statistik.

Namen

16060 /

SURS

Kazalniki v ribištvu

R671.03

SURS

Razvoj statistike okolja v
povezavi s podro�nimi
statistikami (kmetijstvo,
energetika, promet …)

R671.02

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Prikaz podatkov
okoljskih statistik

Statistika odpadkov in
recikliranja

R711.02

R712

Okolje in podro�ne
statistike

R711

SURS

Statistike okolja in
kazalniki

R71

Priprava kazalnikov
transporta, energetike in
kmetijstva

MEDPODRO�NE
STATISTIKE

RV

R711.01

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo

R682.01

Prikaz stanja na podro�ju
okoljskih statistik, ki zajemajo
odpadke, zemljo, vode, zrak,
podnebne spremembe,
elementarne nesre�e, okolju
prijazno izrabo energentov, itd.

Sodelovanje in priprava
kazalnikov transporta (TERM),
energetike, kmetijstva v
podporo poro�anju na
Evropsko okoljsko agencijo.

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo so satelitski ra�uni
nacionalnih ra�unov, izdelani
po metodologiji ERK/ERG
997, ki temelji na Evropskem
sistemu ra�unov ESR 95.
Podatki o proizvodnji, dodani
vrednosti, faktorskem
dohodku, bruto investicijah,
zaposlenosti, so osnova za
izra�un dohodkovnih
indikatorjev v gozdarstvu.
Izra�unane postavke
omogo�ajo mednarodno
primerjavo ter primerjavo z
drugimi dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.

Obveš�anje in
ozaveš�anje javnosti o
vplivih �lovekovih
dejavnosti na okolje.

Izvajanje

Dokumentacija SURS, Letna
KIS, MKGP, Sklad
kmetijskih zemljiš�,
A.R.S.K.T.R.P., DURS

Sodelujejo

Poro�anje na Evropsko MOPE in po potrebi
okoljsko agencijo in
druga ministrstva in
spremljanje stanja in
institucije.
vklju�enosti okoljskih
ciljev v politiko
transporta, kmetijstva
in energetike in
njihova
implementacija.

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo so
kompleksen
informacijski sistem.
Njihov osnovni namen
je spremljanje
ekonomskega položaja
gozdarstva. Postavke
ra�una proizvodnje
(dodana vrednost),
ustvarjanja dohodka
(poslovni presežek/
raznovrstni dohodek),
podjetniškega dohodka
ter ra�una akumulacije
(bruto investicije)
omogo�ajo
analiziranje položaja
gozdarstva,
analiziranje
posameznih postavk v
primerjavi z drugimi
dejavnostmi znotraj
nacionalnega
gospodarstva ter z
drugimi državami.

Namen

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Obvezno

KIS, MKGP, Sklad Obvezno
Kmetijskih
zemljiš�, DURS in
lastni viri SURS.
Vezan na objavo
letnih podatkov
gozdarskih
statistik,
zunanjetrgovinskih
statistik.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Priprava
publikacije.

Študij
izvedljivosti.

V prvi fazi
razvoja
ekonomskih
ra�unov za
gozdarstvo je
predvidena
opredelitev
posameznih
postavk,
analiziranje in
definiranje
podatkovnih
virov ter prvi
izra�uni za ra�un
proizvodnje,
ustvarjanja
dohodka
dohodka ter
podjetniškega
dohodka.

Delo v teko�em
letu

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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16061

Statistika uporabe vode
in izpustov v vodo

R712.04

R714

SURS

SURS

Kazalniki trajnostnega
razvoja

Kazalniki in indeksi
pritiska

R716

R716.01

Baza podatkov o vodah

R714.01

Statistika pripravljalnih
metod ravnanja z
odpadki

Sodelovanje v posvetovalnih
procesih pri oblikovanju
nabora kazalnikov trajnostnega
razvoja.

Pregled že obstoje�ih
podatkov, ocena njihove
primernosti, izdelava modela
baze, polnjenje s podatki.

Podpora politiki
trajnostnega razvoja.

Vzpostavitev in
vodenje
georeferencirane baze
podatkov o vodah.

Dopolnjevanje
podatkov o odpadkih
za potrebe regulative
EU.

Spremljanje postopkov
Usklajevanje z
ravnanja z odpadki po metodah zahtevami EU uredbe.
predelave (R) in metodah
odstranjevanja (D) odpadkov.

MOPE, ARSO.

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo leto

Preteklo leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

ARSO, MOPE.

Koncesionarji.

Obvezno

Obvezno

Poro�evalske enote Obvezno
po adresarju.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Sodelovanje v
procesu.

Pregled že
obstoje�ih
podatkov, ocena
njihove
primernosti,
izdelava modela
baze.

Izvedba
raziskovanja:
razvoj
metodologije in
obrazca, zbiranje
podatkov od
poro�evalskih
enot, obdelava
podatkov, analiza
in objava
rezultatov.

Izvedba
pilotnega
projekta: razvoj
metodologije,
obrazca, izbor
poro�evalskih
enot, zajem
podatkov,
obdelava
podatkov, analiza
in objava
rezultatov.

Izvedba pilotne
raziskave

Izvedba pilotne
raziskave.

Delo v teko�em
letu

Kontinuirana
naloga do
vzpostavitve
baze
podatkov.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

133 / 14. 12. 2004

SURS

Koncesionarji za posebne Po pravilniku o ravnanju z
vrste odpadkov
odpadki koncesionarji niso
zavezanci za poro�anje, zato s
tem raziskovanjem želimo
pridobiti podatke od teh enot.

R712.03

SURS

ARSO

Eurostat

Sodelujejo

Št.

Usklajevanje z novo
EU uredbo.

Usklajevanje z EU
uredbo.

Namen

16062 /

Statistika uvoza in izvoza Spremljanje uvoženih in
odpadkov
izvoženih koli�in nevarnih in
nenevarnih odpadkov.

R712.02

Spremljanje materialnih poti
embalaže. Materialna pot
zajema embalažo od prve
uporabe vse do predelave ali
odstranjevanja le-te.

SURS

Statistika odpadne
embalaže

R712.01

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Stran
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Regionalne statistike

Klasifikacija
teritorialnih enot NUTS

R717.04

R72

R720

SURS

Podatkovna in
kartografska podpora
regionalizacijam
Slovenije

Razvoj regionalnih
statistik

R720.01

R724

Okoljski izdatki
gospodinjstev

Teritorialna razdelitev
Slovenije na ravni SKTE2
/NUTS2 še ni zaklju�ena,
oblikovanje pokrajin in
razvojnih regij prav tako ne.
SURS zato aktivno podpira
Vlado RS pri oblikovanju
možnih rešitev tako za
pogajanja z Eurostatom/
Evropsko Komisijo, kot tudi za
prikaz rešitev doma�i strokovni
javnosti.

Podrobnejše spremljanje
okoljskih taks, subvencij in
transferjev s poudarkom na
industrijskih dejavnostih.

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
gospodinjstev.

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
specializiranih proizvajalcev.

Razširitev, oblikovanje in
dopolnitev raziskave o izdatkih
za varstvo okolja še na
spremljanje izdatkov v
neindustrijskih dejavnostih.

Statisti�na podpora
uvedbi pokrajin,
razvojnih regij ter
ravni NUTS2 v
Sloveniji, ter
statisti�na podatkovna
in metapodatkovna
podpora razli�nim
projektom.

Pridobitev podatkov o
okoljskih taksah,
subvencijah in
transferjih s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Namen

ARR, Služba Vlade RS
za strukturno politiko
in regionalni razvoj,
Direktorat za lokalno
samoupravo.

Poro�evalske enote,
MOPE, MF, MG in
druge institucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi podatki.

Sodelujejo

Letna

Letna

Letna

Izvajanje

Teko�e leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Lastni viri SURS.

Poro�evalske
Obvezno
enote, MOPE, MF,
MG in druge
institucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi
podatki.

SURS-baza
podatkov o
gospodinjski
porabi.

Izbrane enote iz
panog dejavnosti
41 in 90 ter enote,
ki se ukvarjajo s
storitvami v zvezi
z varstvom okolja.

Vse pravne in
Obvezno
fizi�ne osebe ter
drugi investitorji iz
neindustrijskih
panog dejavnosti
po vzorcu MOPE,
MF.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Podatkovna in
kartografska
podpora
razli�nim
regionalizacijam
Slovenije
(notranjim in
zunanjim) na
razli�nih
teritorialnih
ravneh.

Prou�itev
dejanskih in
administrativnih
virov podatkov,
možnosti njihove
uporabe za
imputiranje v
okoljske ra�une v
industriji.

Analiza možnosti
pridobivanja
podrobnejših
podatkov.

Analiza možnosti
pridobivanja
podrobnejših
podatkov.

Obra�un
izdatkov za
preteklo leto.

Delo v teko�em
letu

Leto in pol po
opazovanem
letu.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

SURS

Okoljski izdatki s
poudarkom na
industrijskih dejavnostih

R717.03

SURS

Okoljski izdatki
specializiranih
proizvajalcev

R717.02

SURS

Spremljanje izdatkov za
varstvo okolja za
neindustrijske dejavnosti

R717.01

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

SURS

R717

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Urban Audit II

Podatkovne baze
regionalnih statistik

R726

Urbana statistika

R725

Urban Audit je projekt
Eurostata za razvoj kazalnikov
urbanega razvoja/zaostajanja.
Na osnovi podatkov, zbranih s
projektom se lahko natan�neje
opredeli vloga mest na ravni
EU, primerja mesta med seboj
ter ugotavlja razlike znotraj
samih mest.

Sooblikovanje kazalnikov za :
1)Razvoj podeželja (Eurostat),
2)Državni razvojni program DRP (ARR), 3) Okoljske
kazalnike, (Evropska okoljska
agencija) 4)Strukturne sklade
EU (Eurostat in CEIES).

Namen projekta UA je
zbiranje primerljivih
podatkov o kvaliteti
bivanja v evropskih
mestih ter izgradnja
evropske podatkovne
zbirke urbanih statistik
za glavna in ve�ja
mesta v EU. Poleg
tega pa tudi
oblikovanje temeljev
za vzpostavitev
rednega zbiranja
statisti�nih podatkov
za mestna obmo�ja, ki
naj bi postala del
Evropskega
statisti�nega sistema.

Aktivno sodelovanje v
procesu izobraževanja
uporabnikov
regionalnih statisti�nih
podatkov na razli�nih
ravneh - od lokalne
(ob�ina) do državne
ravni (ministrstva,
vladne službe).
Poudarek na uporabi
kategorialnega aparata
državne statistike
(klasifikacije,
nomenklature,
definicije, izrazje,
metapodatki).

Mestni ob�ina
Ljubljana in Maribor,
druge institucije, ki
razpolagajo s
tovrstnimi podatki

Eurostat, ARR, Služba
vlade za strukturno
politiko in regionalni
razvoj.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Lastni viri
SURS, druge
institucije

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Izvedba 2. faze
projekta Urban
Audit II pridobivanje
podatkov, s
katerimi
razpolagajo
druge institucije;
ocenjevanje tistih
podatkov, ki se
lahko ocenijo
glede na
dosegljive
podatke;
modeliranje;
zbiranje,
ocenjevanje in
modeliranje
histori�nih
podatkov za leti
1991 in 1996.

Udeležba na
strokovnih
sestankih,
delavnicah ,
seminarjih vseh
omenjenih
institucij; dajanje
predlogov,
pobud.

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

R725.01

Razvoj regionalnoanalitskih statisti�nih
kazalnikov za razli�na
vsebinska podro�ja in
teritorialne ravni.

R724.01

Namen

16064 /

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
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Statisti�ni register
teritorialnih enot
SRTE

Statistika spremljanja
nepremi�nin

R726.03

R72991

SURS

Podatkovna baza
prekomejnih statistik

R726.02

SURS

Priprava meta podatkov
za spletni portal na ravni
ob�in
OB�INE

R726.01

SURS

Statisti�ni register teritorialnih
enot združuje vse teritorialne
enote, ki so potrebne za
zbiranje, izkazovanje in
posredovanje statisti�nih
podatkov.

Podatkovna baza prekomejnih
statistik vsebuje statisti�ne
podatke iz razli�nih vsebinskih
podro�ij na ravni NUTS 2 in
NUTS 3 za ozemlje RS in tistih
regij sosednjih držav, ki mejijo
na njo.

Izgradnja internetnega portala
z metapodatki o statisti�nih
kazalcih na ravni ob�ine.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.
Sodelujejo

Statisti�ni register
teritorialnih enot je
sekundarni vir
podatkov ter
predstavlja teritorialno
komponento ostalih
statisti�nih registrov.
GURS

Podatkovna baza
Nacionalni statisti�ni
prekomejnih statistik
uradi Italije, Avstrije,
bo služila kot
Madžarske in Hrvaške.
podatkovna podpora
pri na�rtovanju na
razli�nih podro�jih, ki
terjajo skupno politiko
vseh sodelujo�ih držav
ter kot podpora
izvajanju strukturne
politike.

Uporabnikom
Pooblaš�enimi izvajalci
statisti�nih podatkov
statisti�nih raziskovanj.
za ob�ine ponuditi
pregled nad
dosegljivostjo in
razpoložljivostjo
statisti�nih podatkov,
ki jih zagotavlja SURS
ter pooblaš�eni
izvajalci statisti�nih
raziskovanj.

Namen

Izvajanje

Teko�e in
pretekla leta

Obdobje
ali dan
opazovanja

GURS, institucije,
ki imajo svojo
teritorialno
organiziranost in
lastni viri SURS.

Nacionalni
statisti�ni uradi
Italije, Avstrije,
Madžarske,
Hrvaške in lastni
viri SURS.

Pooblaš�eni
izvajalci
statisti�nih
raziskovanj in
lastni viri SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poro�anja

Vsebinsko
sodelovanje pri
vzpostavitvi
statisti�nega
registra
teritorialnih enot.

Sodelovanje pri
vzpostavitvi
projekta
izmenjave
regionalnih
podatkov med
Slovenijo in
sosednjimi
državami.

Izvedba portala
na internetu.
Zagotovitev
hitrega dostopa
do informacij o
razpoložljivosti
statisti�nih
podatkov – ter z
uporabo
internetnih
povezav neposrednih
povezav, tudi
hiter dostop do
podatkov samih.

Delo v teko�em
letu
Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage
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Statistika raziskovalno
razvojne dejavnosti

R731

Sodelovanje v projektu 6.
OP CEC-WYS (projekt
6. okvirnega programa
držav centralne in
vzhodne Evrope)

Znanost in tehnologija

R73

Poro�anje podatkov iz
statistike raziskovalnorazvojne dejavnosti in statistike
visokega šolstva.

Spremljanje podatkov o: (i)
stanovanjskem fondu (fond v
državi, struktura stanovanj
glede na lastništvo, število
stanovanj, ki se oddajajo,
površina stanovanj za lastne
potrebe, število
ve�stanovanjskih stavb,
opremljenost stanovanj); (ii)
strukturi najemnikov (število
uporabnikov najemnih
stanovanj, njihova starostna
struktura, dohodki, višina
mese�ne najemnine); (iii)
prenovi in vzdrževanju (število
prenovljenih stanovanj, cena
prenove, vrste del); (iv) ceni
stanovanj (cena novozgrajenih
stanovanjskih površin,
neprofitnih stanovanj, tržnih
stanovanj, dosegljivost
stanovanj); (v) nestanovanjskih
nepremi�ninah (poslovne,
industrijske, kmetijske,
gozdne, zemljiš�a za
pozidavo)...

Vzpostavitev srednjeevropskega centra za
ženske in mlade v
znanosti s podporo
evropske komisije.
Prispevek k razvoju
raziskovalne politike v
regiji v smislu enakih
možnosti in postavitev
podatkovne baze ter
promocija in podpora
ženskam in mladim v
znanosti.

Dolo�iti ob
upoštevanju
nastajajo�ih zakonskih
predpisov, ki bodo
urejali podro�je
nepremi�nin in
veljavnih mednarodnih
predpisov, spremljanje
vsebin, pomembnih za
državno statistiko in
vsebin, ki so jih dolžne
institucije spremljati v
okviru svoje osnovne
dejavnosti, pri �emer
morajo upoštevati
dolo�ila Zakona o
državni statistiki.

Predstavniki ekspertne
skupine ENWISE iz
držav: Slovenija,
�eška, Madžarska,
Slovaška, Romunija,
Italija, Francija.

MG, GURS, MF, BS,
UMAR, AJPES,
MOPE, MKGP, GZSZdruženje za
gradbeništvo in IGM

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja
Obveznost
poro�anja

Lastni viri SURS.
2007

GURS, na�rtovan Obvezno
Urad za množi�no
vrednotenje
nepremi�nin,
DURS,
nepremi�ninske
agencije, notarji,
ob�ine, BS, KGZS,
zemljiška knjiga.
Skozi celo leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Poro�anje
podatkov.

Aktivno
sodelovanje pri
javni obravnavi
posameznih
predlogov
predpisov, ki
bodo urejali
podro�je
nepremi�nin,
sodelovanje s
sodelujo�imi
institucijami pri
pripravi ustreznih
metodoloških
vsebin.

Delo v teko�em
letu

2007

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage

Št.

R731.01

Statistika nepremi�nin
SN

R72991.01

Namen

16066 /
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Geografske in lokalne
informacije

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

R74

R742

Statistika inovacij

Statistika inovacij

R732.01

R732

SURS

Sodelovanje v projektu
Evropske komisije:
Banchmarking

R731.03

SURS

Ženske v znanosti

R731.02

SURS

Revizija OECD-jevega
priro�nika za popis inovacijske
dejavnosti - "Oslo Manual".

Razvoj kazalnikov na podro�ju
znanosti, tehnologije in
inovacij.

Poro�anje podatkov iz
raziskav: Letno poro�ilo
raziskovalno-razvojne
dejavnosti ter raziskav s
podro�ja terciarnega
raziskovanja

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Države �lanice EU

Komisija za uveljavitev
ženske v znanosti pri
MŠZŠ, Helsinška
skupina pri EU

Sodelujejo

Postavitev
OECD, Eurostat
metodoloških
priporo�il za zbiranje
in interpretacijo
podatkov o inovacijski
dejavnosti.

Vzpostavitev enotnih
kazalnikov s katerimi
se bodo spremljale
nacionalne
raziskovalne politike
držav �lanic EU in
kandidatk za �lanstvo
v EU.

Uresni�evanje na�ela
enakih možnosti
spolov v znanosti in
raziskovanju.

Namen

Letna

Izvajanje

Preteklo in
teko�e leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Lastni viri
SURS.
Konec leta 2005

Lastni viri
SURS.
Konec 2005.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Sodelovanje pri
reviziji.

Sodelovanje v
delovni skupini.

Predstavitev
dosegljivih
podatkov in
uveljavljanje
možnosti za
pridobivanje
manjkajo�ih
podatkov;
uvajanje metod
in postopkov za
zbiranje in
oblikovanje
primerjalnih
statisti�nih
podatkov in
kazalnikov za
merjenje
udeležbe žensk v
razvoju znanosti
in tehnologije.

Delo v teko�em
letu

2005

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pravne in druge
podlage
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Raziskovanje
novih možnih
na�inov prikaza
statisti�nih
podatkov na
tematskih kartah,
implementacija v
orodju Map Info.
Kontinuirana
GURS, MŠZŠ, MOPE,
MG, UMAR, IVZ in
ZPIZ, DURS,
Zemljiška knjiga.
Povezovanje
statisti�nih in
administrativnih virov
za analiti�ne namene.
Razvoj postopkov za
pridobivanje in prikazovanje
podatkov v geografskem
prostoru; geokodiranje
nepremi�ninskih in
administrativnih enot in teko�
prevzem podatkov iz raznih
virov (datoteke ali sloji) po
principih geomatike;
izkazovanje in posredovanje
podatkov in razvoj geomatskih
analiz. Razvoj hierarhi�ne
mreže po zahtevah INSPIRE
iniciative (infrastruktura za
prostorske informacije v
Evropi).
Geokodirane baze
podatkov, kartografsko
prikazovanje podatkov
STAT-GIS
R742.01
SURS

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

16068 /

Pravne in druge
podlage

Stran

KRATICE INSTITUCIJ:
A.R.S.K.T.R.P.
ACS
AJPES
APEK
ARR
ARSO
ATVP
AURE
AZN
BF
BS
CPI
CURS
CVI
DURS
DZU
ECB
ELES
GURS
GZS
IER
IGM
IJS
ISV
IVZ
JARR
KDD
KGZS
KIS
MDDSZ
MF
MG
MKGP
MNZ
MO
MOPE
MŠZŠ
MZ
NUK
OECD
OZS
SSZ
SURS
UE
UEM
UJP
UMAR
ZPIZ
ZRSZ
ZZZS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Andragoški center Slovenije
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
Agencija RS za regionalni razvoj
Agencija RS za okolje
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za u�inkovito rabo energije
Agencija za zavarovalni nadzor
Biotehniška fakulteta
Banka Slovenije
Center RS za poklicno izobraževanje
Carinska uprava RS
Center vlade RS za informiranje
Dav�na uprava RS
Družbe za upravljanje
Evropska centralna banka
Elektro - Slovenije
Geodetska uprava RS
Gospodarska zbornica Slovenije
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Institut Jožef Štefan
Inštitut za socialno varstvo
Inštitut za varovanje zdravja
Javna agencija RS za regionalni razvoj
Centralna Klirinško Depotna Družba d.d.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za zdravje
Narodna in univerzitetna knjižnica
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Obrtna zbornica Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Statisti�ni urad RS
Upravna enota
Urad za enake možnosti
Uprava RS za javna pla�ila
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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OBČINE
CELJE
5687.

Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih
voda in grezničnih muljev na čistilnih
napravah na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) v zvezi s 23. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo
ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 67/99) je Mestni svet mestne občine Celje na 17. seji dne
5. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju čiščenja odpadnih voda
in grezničnih muljev na čistilnih napravah
na območju Mestne občine Celje
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje določa način obračunavanja čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah na
območju Mestne občine Celje, ki je opredeljen v 23. členu
Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 67/99), in sicer za:
– obračunavanje čiščenja komunalne odpadne vode
– obračunavanje čiščenja tehnološke odpadne vode
– obračunavanje čiščenja odpadnih voda iz greznic.
2. člen
Pojmi v pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode in je lahko tehnološka
odpadna voda, padavinska odpadna voda ali komunalna
odpadna voda.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih.
3. Tehnološka odpadna voda je voda, ki po uporabi v
industrijski, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski
dejavnosti vsebuje naslednje snovi:
– Snovi, ki se oksidirajo kot kemijska poraba po kisiku
(v nadaljevanju: KPK)
– Fosfor
– Dušik
– Organske halogenske spojine kot adsorbirani organsko vezani halogeni
– Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
– Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
– Krom šestvalentni in njegove spojine, izražene kot
Cr(VI)
– Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni
– Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
– Baker in njegove spojine, izražene kot Cu
– Strupene snovi za vodne bolhe
Tehnološke odpadne vode so tudi tekočine, ki se zbirajo
in odtekajo iz objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje
odpadkov.
4. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja onesnaženost odpadne
vode.
5. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode brez iztoka, iz katerega se odvaža komunalna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.

6. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela in odvede v kanalizacijo ali
ponikovalnico. V pretočni greznici ostane greznična gošča.
7. Greznična gošča je v zaprtem pretočnem usedalniku
– greznici usedeno blato, ki je v neposrednem stiku z odpadno vodo, ki se pretaka skozi usedalnik in pri katerem so
organske snovi delno anaerobno razgrajene.
8. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota onesnaženja, določena kot podlaga za izračun osnove za
obračunavanje in odmero takse za obremenjevanje vode (v
nadaljevanju: enota obremenitve EO).
9. Populacijski ekvivalent (v nadaljnem besedilu PE)
je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju,
ki ga povzroči en prebivalec na dan. 1 PE je enak 60 g
BPK5/dan.
10. Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne
vode skladno z zakonom (zavezanec).
11. Obratovalni monitoring odpadnih vod je skladno s
predpisom o obratovalnem monitoringu vzorčenje odpadne
vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali obratovanjem
vira onesnaževanja ali čistilne naprave.
12. Odločba o ceni čiščenja tehnoloških odpadnih voda
je dokument s katerim se zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto predpiše cena
čiščenja tehnoloških odpadnih voda na podlagi obratovalnega monitoringa.
13. Izvajalec javne službe je z občinskim odlokom določena družba, ki na področju občine izvaja dejavnost obvezne
gospodarske javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda
14. Uporabnik je ﬁzična ali pravna oseba, ki povzroči
nastanek odpadne vode.
15. Pravna oseba je tista, ki ji pravni red priznava status
pravne osebe. Pravne osebe imajo organizacijski ustroj in
organe, ti pa so poslovno sposobni v mejah pravne sposobnosti pravne osebe. Pravne osebe so sposobne biti nosilke
pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih
3. člen
Strošek čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki
takrat, kadar se le-te čistijo na čistilni napravi.
Obračun čiščenja komunalne odpadne vode
4. člen
Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih porabljene pitne oziroma zajete vode. Cena
čiščenja kubičnega metra komunalne odpadne vode se določi skladno z veljavno zakonodajo
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini
in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, plačujejo čiščenje komunalne odpadne vode v
enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
Obračun čiščenja tehnološke odpadne vode
5. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
mu skladno z zakonom ni potrebno izvajati obratovalnega
monitoringa za odpadne vode, plačuje čiščenje tehnološke
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odpadne vode na enak način, kot se zaračunava čiščenje
komunalne odpadne vode. Cena čiščenja kubičnega metra
te tehnološke vode je enaka ceni čiščenja kubičnega metra
komunalne odpadne vode.
6. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
mora skladno z zakonom izvajati obratovalni monitoringa za
odpadne vode, plačuje čiščenje tehnološke odpadne vode po
enotah obremenitve (EO). Cena čiščenja enote obremenitve
se določi na osnovi poznane cene za čiščenje kubičnega
metra komunalne odpadne vode. Za vsakega posameznika
se za tekoče leto izračuna cena čiščenja kubičnega metra
njegove tehnološke vode na osnovi porabe vode za preteklo
koledarsko leto in cene čiščenja na osnovi enot obremenitve
EO, dobljene iz predloženega monitoringa za preteklo koledarsko leto.
Določitev števila enot obremenitve
7. člen
Število EO se določi po metodologiji, ki velja za izdelavo
obratovalnega monitoringa odpadnih voda in predstavlja seštevek enot obremenitve na vseh izpustih v preteklem letu.
Število enot obremenitve zaradi odvajanja odpadne
vode se izračuna po enačbi:
NEO = (1/50 × KPK v mg/l × Q)+(1/25 × N v mg/l × Q)+
+(1/3 × celotni P v mg/l × Q)+(1/0.02 × Hg v mg/l × Q)+
+(1/0.1 × Cd v mg/l × Q)+(1/0.1×Cr(VI) v mg/l×Q)+
+(1/0.5 × Ni v mg/l × Q)+(1/0.5 × Pb v mg/l × Q)+
+(1/0.5 × Cu v mg/l × Q)+(1/3 × SD × Q)+(1/2 × AOX v mg/l × Q)
kjer je:
NEO = število vseh enot obremenitve v preteklem letu
Q = letna količina tehnološke odpadne vode ali mešanice tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno vodo
na posameznem iztoku v 1000 m3
8. člen
Podatki o količinah posameznih snovi v odpadni vodi
se ugotavljajo na podlagi podatkov o kakovosti in količini
odpadnih voda onesnaževalca, pridobljenih s predpisanim
obratovalnim monitoringom za preteklo koledarsko leto, ki
ga je zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod dolžan dostaviti izvajalcu javne službe najkasneje
do 31. 3. za preteklo leto.
Cena čiščenja enote obremenitve
9. člen
Osnova za izračun cene čiščenja EO je cena čiščenja
kubičnega metra komunalne odpadne vode.
Cena čiščenja 1 EO se določi po enačbi:
CEO = CK ×(50 kg O2 /EO)/ (0,9 kg O2 /m3)
kjer je:
CEO = cena čiščenja 1 EO v SIT/EO
CK = cena čiščenja komunalne odpadne vode v SIT/m3
0,9 kg O2/m3 = koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo,
50 kg O2/EO = količina KPK, ki določa 1 enoto obremenitve
Cena čiščenja 1 m3 tehnološke odpadne vode
10. člen
Cena čiščenja 1 m3 tehnološke odpadne vode se določi
po enačbi:
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CT = NEO × CEO / QL
kjer je:
NEO = število vseh enot obremenitve v preteklem letu
CEO =cena čiščenja 1 EO v SIT/EO
CT = cena čiščenja za m3 tehnološke odpadne vode v
SIT/m3 za posameznega porabnika
QL = letna količina porabljene vode pri uporabnikih v
m3
11. člen
Izvajalec javne službe, na podlagi prejetega obratovalnega monitoringa, izda zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto do 30. 4. odločbo, v
kateri je določena cena čiščenja tehnoloških odpadnih vod za
obdobje od 1. 5. tekočega leta do 30. 4. naslednjega leta.
12. člen
V primeru, da je izračunana cena čiščenja tehnološke
odpadne vode (CT) manjša kot je cena čiščenja komunalne odpadne vode (CK) se zaračunava čiščenje tehnološke
odpadne vode po ceni čiščenja komunalne odpadne vode
(CK).
13. člen
Obračun čiščenja se vrši mesečno, po ceni čiščenja
za m3 tehnološke odpadne vode, izračunani v letni odločbi za posameznega zavezanca za izvajanje obratovalnega
monitoringa odpadnih vod, ter mesečni količini porabljenih
m3 vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo čiščenje tehnološke odpadne vode v enaki količini
in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, plačujejo čiščenje tehnološke odpadne vode v
enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic
14. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic se vrši na
osnovi izmere količine v m3 in v odvisnosti od tipa greznic, ki
so lahko nepretočne greznice ali pretočne greznice.
15. člen
Cena čiščenja odpadnih voda iz nepretočnih greznic je
enaka ceni čiščenja komunalnih odpadnih vod.
16. člen
Obračun čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic
se vrši na osnovi razmerja koncetracije KPK v grezničnih
goščah in koncentracije KPK v komunalnih odpadnih vodah.
Cena čiščenja kubičnega metra grezničnih gošč je določena z enačbo:
CG= K × CK
kjer je:
K = razmerje med koncentracijo KPK v grezniščnih
goščah in komunalni odpadni vodi
CK = cena čiščenja komunalne odpadne vode v SIT/m3
K = 23 (kg O2/m3) / 0,9 (kg O2/m3)
kjer je:
23 kg O2/m3 = povprečna koncentracija KPK grezničnih gošč v MOC (KPK v kg O2/m3)
0,9 kg O2/m3 = koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo,
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Prehodne in končne določbe

1. SPLOŠNA DOLOČBA

17. člen
V primeru, da izvajalec javne službe na osnovi predanega obratovalnega monitoringa ugotovi, da so v odpadnih
vodah posameznega zavezanca prisotne snovi v koncentracijah, ki presegajo mejne dopustne koncentracije za izpust
v kanalizacijo po veljavni zakonodaji, o tem obvesti pristojne
inšpekcijske službe.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina
za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

18. člen
Če zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod do 30. 4. v tekočem letu izvajalcu javne službe
ne preda obratovalnega monitoringa, ima ta pravico, da ga
pridobi od pristojnega ministrstva.
Za čas pridobivanja obratovalnega monitoringa pa se
izda začasna odločba na osnovi podatkov iz preteklega obdobja.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določi v naslednjih zneskih:

19. člen
Zavezanci za izvajanje monitoringa odpadnih voda
so dolžni na poziv izvajalca javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda dostaviti obratovalni monitoring
za preteklo koledarsko leto. Obratovalni monitoring predstavlja osnovo za izračun enot obremenitve posameznega
zavezanca. Izvajalec javne službe razpolaga s podatki
o količini prodane pitne vode posameznih zavezancev
za izvajanje monitoringa in jih uporabi pri izračunu cene
čiščenja. Uporabnik, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, je dolžan sporočiti izvajalcu javne
službe količino zajete vode.
20. člen
V prehodnem obdobju, to je do 30. 4. 2005 se čiščenje
tehnoloških odpadnih vod zaračunava enako kot čiščenje
komunalnih odpadnih vod.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35306-1/04
Celje, dne 5. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ROGAŠKA SLATINA
5688.

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 100. člena
Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03
– UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19.
redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogaška Slatina
za leto 2005

2. VIŠINA PRORAČUNA

A)

Po ekonomski klasiﬁkaciji:
Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina
I.

Proračun 2005

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.417.677.000
Tekoči prihodki (70+71)
957.853.800
70 Davčni prihodki
853.807.800
700 Davki na dohodek in dobiček
541.290.000
703 Davki na premoženje
156.094.000
704 Domači davki na blago in storitve 156.423.800
71 Nedavčni prihodki
104.046.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
43.980.000
711 Takse in pristojbine
6.504.000
712 Denarne kazni
862.000
714 Drugi nedavčni prihodki
52.700.000
72 Kapitalski prihodki
47.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
47.000.000
722 Prih. od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
–
73 Prejete donacije
472.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
472.500
74 Transferni prihodki
412.350.700
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
412.350.700
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.417.677.000
40 Tekoči odhodki
247.594.745
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
95.396.787
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
15.398.878
402 Izdatki za blago in storitve
124.249.080
403 Plačila domačih obresti
1.550.000
409 Rezerve
11.000.000
41 Tekoči transferi
624.929.534
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
375.306.900
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
46.303.624
413 Drugi tekoči domači transferi
203.319.010
42 Investicijski odhodki
476.859.173
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
475.561.557
43 Investicijski transferi
68.293.548
430 Investicijski transferi
68.293.548
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
–
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Skupina/Podskupina
IV.

75

V.
44

VI.
C)
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Proračun 2005

Prejeta vračila
Danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejete minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
Račun ﬁnanciranja

Skupina/Podskupina
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)

Proračun 2005

5.450.000
5.450.000
-5.450.000
-5.450.000
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki je sestavljen po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih
izdatkov posebni del ter načrt razvojnih programov pa so
priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za
urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode ter
drugi namenski prihodki iz naslova soﬁnanciranja investicijskih nalog proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,
praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

6. člen
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posameznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem
uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
Župan v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni
seji, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2005 in njegovi realizaciji.
7. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto
v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 80% sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v letu
2006 60% in v ostalih prihodnjih letih 40%;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči
transferi«.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo
postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na
postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, če se njihov prejemnik določi na podlagi
javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo
odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s
prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru
prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni
postavki.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
7,000.000 SIT.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov
tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogaška Slatina, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine
glavnic z zakonom določene višine.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in
pravnim osebam do skupno dovoljene zakonsko določene
višine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2005.
Št. 06202-0011-01/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5689.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
16/02, 51/02), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03,
43/04, 58/04) in 16. in 47. člena Statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12.
2004 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje
Občinske uprave občine Rogaška Slatina, ki je bila ustanovljena z odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
84/99, 62/00).
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2. člen
Občinska uprava neposredno opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na
delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
Občinska uprava mora pri izvrševanju nalog zagotavljati
zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje funkcij
uprave; smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih
nalog; učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog ter
učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
3. člen
Predstojnik občinske uprave je župan. Župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzoruje delo občinske
uprave. Župan odloča o zaposlitvi v občinski upravi in o
imenovanju javnih uslužbencev v naziv.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave z uradnimi sporočili
in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja ter na
druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja
pohval in pripomb, njihova obravnavanja in odgovarjanja
nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas
in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja
župan ali tajnik občine, če ga za to pooblasti župan.
Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti
v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih
nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente,
ki jih pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi. Varovati
morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi
določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja
izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v organih, oblikovanih
za posamezne sklope delovnih področij.
Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje
organizacijske enote ustanovijo naslednji organi občinske
uprave:
– Oddelek za gospodarstvo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor,
– Oddelek za splošne in kadrovske zadeve,
– Oddelek za proračun in ﬁnance.
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, imenovani
vodje kot uradniki. Vodje organov občinske uprave imenuje
župan.
Vodja organa občinske uprave organizira delo, skrbi za
zakonitost dela in odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor jih in kadar jih določajo zakoni,
statut občine in drugi akti občine ter pooblastila. Vodja organa
občinske uprave sodeluje z drugimi organi in organizacijskimi
enotami občinske uprave pri reševanju skupnih zadev ter v
okviru svojih pristojnosti sodelujejo tudi z državnimi organi in
drugimi organizacijami.
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Vodja organa občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
6. člen
V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo
notranje organizacijske enote (referat, služba, sektor, režijski
obrat, center).
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali
kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske
javne službe iz tehničnih in ekonomskih razlogov ni smotrno
ustanoviti javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda
ali podeliti koncesije.
7. člen
Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb.
Organizacijo, pristojnosti, položaj in druga vprašanja, ki zadevajo javne službe, urejajo posebni odloki.
8. člen
Za izvajanje nalog, ki so skupnega pomena za več občin, se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske
uprave.
Organ skupne občinske uprave se ustanovi z ustanovitvenim odlokom, ki ga sprejmejo občinski sveti vseh občin
ustanoviteljic na predlog županov vseh ustanoviteljic.
9. člen
V občinski upravi se zagotovi izvajanje nalog pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu.
10. člen
Oddelek za splošne in kadrovske zadeve opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana, občinskega sveta in drugih organov občine,
– sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov,
– splošne in pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
– strokovne in organizacijske naloge v zvezi s krajevnimi skupnostmi, vključno s podporo priprave programov in
spremljanja izvajanja nalog iz njihove pristojnosti,
– kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi
organi,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja, odnose z javnostjo,
– zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– nabavo opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega
in drugega materiala za delo občinske uprave,
– vzdrževanje opreme in drobnega inventarja,
– informacijsko podporo procesom v občinski upravi,
– civilno zaščito in reševanje ter požarno varnost,
– obrambni načrt občine in druge naloge na področju
obrambnih zadev,
– druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.
11. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki
se nanašajo predvsem na:
– koordinacijo priprave strategije razvoja občine in realizacijo razvojnih programov občine,
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– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez,
vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
– predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
– načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine
ter urejanje zadev v zvezi z neproﬁtnimi stanovanji,
– naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in
ribolova,
– uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
– razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine in
njene naravne in kulturne dediščine,
– načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture, izgradnje stanovanj in poslovnih prostorov,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– organiziranje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju z drugimi institucijami.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– pripravo in usklajevaje strokovnih osnov celovitega
urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
– prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– vodenje postopkov za pripravo prostorskih planskih in
izvedbenih aktov občine,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov,
– izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa
z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene
gradnje enostavnih objektov,
– načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na
območju občine,
– gospodarjenje s komunalnimi in infrastrukturnimi objekti in napravami,
– analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za
uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– načrtovanje in pripravo programov komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč,
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in komunalni prispevek,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti
cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem
prometu,
– sodelovanje pri usklajenem opremljanju javnih površin
z urbano opremo,
– pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov
in informacij geoinformacijske narave,
– načrtovanje in koordiniranje izvajanja lokalnega programa varstva okolja,
– izvajanje aktivnosti na področju varstva okolja in naravne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se
nanašajo predvsem na:
– izobraževanje in predšolsko vzgojo,
– kulturo in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje
oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni,
– šport in rekreacijo,
– dejavnost mladih in mladinsko raziskovalno dejavnost,
– urejanja načina in pogojev razpolaganja s premoženjem občine na tem področju,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge na področju družbenih dejavnosti in delovanja javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
14. člen
Oddelek za proračun in ﬁnance opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje občinskega proračuna,
– vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih uporabnikov proračuna,
– upravljanje ﬁnančnega premoženja občine,
– ﬁnančno operativne naloge za potrebe izvajanja ﬁnančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– ﬁnančno poslovanje na vseh področjih delovanja občinske uprave,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih
ukrepov,
– koordinacijo nalog s področja proračuna z ostalimi
proračunskimi uporabniki,
– vodenje centralne evidence premoženja občine in
premoženja pravnih oseb v lasti občine,
– sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s
pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
USLUŽBENCEV
15. člen
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine,
ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je za svoje
delo odgovoren županu. Tajnik občine je uradnik na položaju
po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Tajnik občine
mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh ter druge z
aktom o sistemizaciji predpisane delovne pogoje.
Tajnik občine je odgovoren za zakonitost poslovanja in
dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje
nalog lokalne skupnosti.
Tajnik občine je odgovoren tudi za dosledno izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in podzakonskih
predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
16. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava. O pritožbah zoper posamične
akte iz izvirne pristojnosti občine odloča župan, kolikor zakon ne določa drugače. O zakonitosti dokončnih posamičnih
aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča
pristojno sodišče.
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O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izda občinske uprava, odloča pristojno
ministrstvo.
O izločitvi tajnika in pooblaščenih uradnih oseb odloči
župan, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. O izločitvi
župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči o
upravni stvari.
17. člen
Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci. Javni uslužbenci so uradniki, ki v organu
opravljajo javne naloge, uradniki, ki opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog
in strokovno tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo druga
spremljajoča dela.
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi
in pooblastili, ki jih imajo ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske
enote.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem
upoštevati javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri
svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen stalno
usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in
nepristransko. Morajo biti lojalni do občine kot delodajalca,
spoštljivi tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri
opravljanju javnih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v
škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno morajo upoštevati pravice, dolžnosti in
ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti
presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju
meril, določenih v predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo
dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi
pooblastili in svojega položaja ne smejo izkoriščati za svoj
zasebni interes. Javna sredstva morajo gospodarno in učinkovito uporabljati, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob
najnižjih stroških.
18. člen
O upravnih stvareh iz izvirne in prenesene državne
pristojnosti lahko vodi in v njem odloča samo uradna oseba,
ki je pooblaščena za vodenje teh zadev, ki ima predpisano
izobrazbo in strokovni izpit za imenovanje v naziv. Vrsto in
stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše
vlada.
19. člen
O disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev odloča
na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe,
oblikovana v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje
disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena
ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed
članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
20. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana lahko
oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan. V
kolegiju sodeluje uradnik na položaju in po potrebi drugi javni
uslužbenci, ki jih določi župan.
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21. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih oddelkov
in notranjih organizacijskih enot, lahko župan s sklepom oblikuje projektno skupino ali druge oblike sodelovanja, kadar
se ne ustanovi projektna enota in če ni mogoče v okviru rednega dela javnih uslužbencev zagotoviti izvedbe navedenih
nalog. Projektna skupina se lahko oblikuje tudi, kadar je pri
nalogi potrebno sodelovanje zunanjih sodelavcev, s katerimi
se sklene ustrezna pogodba.
22. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo uprave in zagotavljati izobraževanje in izpopolnjevanje za javne uslužbence.
23. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na podlagi sprejetega kadrovskega načrta določi župan v aktu o
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Župan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka
z njim uskladi akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinski
upravi občine Rogaška Slatina.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 84/99, 62/00).
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 06202-0011-02/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5690.

Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška
Slatina, ki obsega:
– Odlok o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št.
77/98);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski
turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/00);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični
taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 119/04).

ODLOK
o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
(uradno prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se
s tem odlokom določa višina, plačevanje, delitev, poraba,
oprostitve plačevanja, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Na območju Občine Rogaška Slatina se določi turistična
taksa v višini 11 točk. Vrednost točke se določa za vsako leto
posebej s sklepom vlade.
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem
območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem obratu.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice
posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke
in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo
pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati
in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
3. člen
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke je določena z zakonom o spodbujanju
razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat
letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi
vrednost točke.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če
zakon ne določa drugače.
4. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna
občine in se razporejajo skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom občine. Osebe iz
2. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do
25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun pri
občini.
5. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za ﬁnanciranje
spodbujanja razvoja turizma za namene:
– soﬁnanciranje delovanja zavoda Turizem Rogaška;
– komunalno urejanje turističnega značaja zaradi potreb, ki nastajajo zaradi delovanja turistične dejavnosti;
– promocijo občine;
– soﬁnanciranje ohranjanja kulturne krajine;
– soﬁnanciranje ohranjanja naravne krajine;
– čiščenje in urejanje okolja;
– spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja razvoja turizma;
– spodbujanje ostalih dejavnosti splošnega značaja, ki
so povezane s turizmom in jih predvideva zakon.
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni v celoti:
– otroci do 7. leta starosti;
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice ali na
podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa
iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ali zavarovanki
podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesne okvare;
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čih,

– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliš-

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študenti v dijaških oziroma študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih sporazumih in
predpisih oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti v kampih;
– turisti, člani mednarodnih organizacij, ki prenočujejo
v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno
mrežo IYHF.
7. člen
Osebe, ki so po odloku dolžne pobirati in odvajati turistično takso, morajo voditi evidenco o turistični taksi in so
v roku, ki ga določa ta člen, dolžne predložiti Oddelku za
gospodarstvo Občine Rogaška Slatina in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu občine. Poročilo se odda najkasneje do 25. v tekočem mesecu
za pretekli mesec.
Poročilo mora obsegati:
– naslov pravne ali ﬁzične osebe;
– nastanitvene zmogljivosti,
– mesec in leto na katerega se poročilo nanaša,
– skupno število prenočitev;
– število domačih in tujih gostov in nočitev posebej;
– skupno število gostov in prenočitev, ki so na osnovi
6. člena tega odloka oproščeni plačila takse in skupno število
gostov in nočitev, ki jim je na osnovi istega člena odloka ta
bila obračunana v višini 50% ter
– znesek obračunane turistične takse.
8. člen
Pristojni davčni organ ima po 31. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma pravico do nadzora nad pobiranjem
in odvajanjem turistične takse ter do vpogleda v ustrezne
evidence oseb iz drugega odstavka 2. člena zaradi preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o pobrani in odvedeni
turistični taksi.
9. člen
Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki sprejme turiste na prenočevanje in ne pobira turistične takse, ne nakazuje pobrane
turistične takse ali ne vodi ustreznih evidenc.
Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.
9.a člen
Na podlagi sporočila občine lahko prisilno izterjavo turistične takse po predpisih o prisilni izterjavi davkov opravlja
pristojni davčni organ.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino
pogodbo s katero se uredijo medsebojna razmerja in se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem
odstavku.
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10. člen
Do vzpostavitve novega sistema organiziranosti turizma v občini se sredstva turistične takse v celoti namenjajo
aktivnostim iz 5. člena odloka, vsakoletna razdelitev pa je
deﬁnirana s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.
Odlok o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št.
77/98) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. 11.
1998.
Spremembe in dopolnitve odloka o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/00) vsebujejo naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po dnevu objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Spremembe in dopolnitve odloka o turistični taksi
v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 119/04) vsebujejo naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-06/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

5691.

Odlok o pogojnem lokacijskem načrtu za
območje P4 (deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški
Slatini

Na podlagi 12. in 74. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02; popr. 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01,
69/03) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni
seji dne 1. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4
(deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rogaška Slatina sprejme pogojni lokacijski načrt za območje P4 (deloma
C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: lokacijski
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načrt), ki ga je izdelalo podjetje API d.o.o., arhitektura, projektiranje, inženiring, v maju 2004 pod številko projekta 362.
2. člen
Lokacijski načrt se na podlagi 74. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – popr. 8/03) in
pripomb ter predlogov na javni razgrnitvi sprejme kot pogojni
lokacijski načrt. Kar pomeni, da se veljavnost lokacijskega
načrta odloži do izpolnitve posebnih pogojev, ki jih določa
načrt v zvezi s pridobitvijo nepremičnin, potrebnih za izvedbo
načrtovane prostorske ureditve. Za izvedbo lokacijskega načrta je potrebna sprememba parcelne strukture in lastništva
na območju načrta. Rok za izpolnitev posebnih pogojev, torej
rok za pridobitev vseh nepremičnin potrebnih za izvedbo načrtovane prostorske ureditve, znaša štiri leta.
3. člen
Program priprave lokacijskega načrta za območje P4
(deloma Š in deloma CS) je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 83/03. V istem Uradnem listu je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje
Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen
2002, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS. Ta odlok je preimenoval dve območji, ki ju zajema
območje obdelave lokacijskega načrta iz Š v C/Š3 ter iz CS
v C/S1/1. Meje območij C/Š3 in C/S1/1 so se minimalno spremenile, namembnost območij pa ostaja enaka.
4. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in graﬁčne prikaze,
ki se nanašajo na območje kompleksa polnilnice Kolinska
PPE Rogaški vrelci in območje dovoza in parkirišča na južni
strani ter ureditve drevoreda, pločnikov in kolesarske steze
na vzhodni strani.
Tekstualni del obsega:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta za območje P4 (deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini
– Opis prostorskih pogojev za realizacijo
– Potrebni infrastrukturni objekti in naprave ter prestavitve in prilagoditve obstoječih infrastrukturnih objektov
in naprav
– Prostorske ureditve po posameznih področjih
– Rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi
nesrečami
– Geodetski elaborat
– Etapnost izvajanja načrta
– Soglasja in mnenja
Graﬁčni del obsega:
– Situacija širšega območja
– Izrez iz prostorskega plana Občine Rogaška Slatina
– Območje urejanja na letalskem posnetku
– Območje urejanja na katastrskem načrtu
– Območje urejanja na geodetskem posnetku
– Zazidalna prometna in krajinska ureditev
– Prereza čez območje
– Potrebne rušitve
– Situacija komunalnih naprav in ostalih infrasrukturnih
naprav in vodov
– Načrt gradbenih parcel
– Tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel
– Uradne katastrske kopije
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Sestavni del lokacijskega načrta so še Smernice študije
požarne varnosti (za potrebe lokacijskega načrta), ki jih je
v aprilu 2004 izdelalo podjetje Kova d.o.o. pod št. projekta
362-API d.o.o.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel znotraj
katastrske občine k.o. Rogaška Slatina:
1355, 1771/1, 1771/5, 1330/4, 1771/3, 1362, 1330/3,
1355, 1334, 1337, 1339/2, 1340/2, 1771/4, 1345, 1346,
1353/1, 1351, 1352/1, 1352/2 in 1792.
6. člen
Na območju iz prejšnjega člena, so določeni maksimalni
gabariti širitve obstoječe polnilnice Kolinska, obcestna ureditev pločnikov, kolesarskih stez in drevoredov ter nov dovoz
na južni strani na parkirišče in do kompleksa polnilnice Kolinska, vsi spremljajoči objekti, komunalna infrastruktura ter vsi
objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje
vplivov novogradnje na okolje. K temu se štejejo tudi vsi protihrupni ukrepi (pasivna zaščita – nova fasada na maksimalnih
gabaritih širitve dejavnosti polnilnice Kolinska).
7. člen
Na območju urejanja bo obcestna infrastruktura ob Kidričevi ulici zavzemala naslednje proﬁle:
– zeleni – ločilni pas
1,60m
– dvosmerna kolesarska steza 2,80 m
– pločnik
1,60 m
– Skupaj

6,00 m

Našteti proﬁli se nanizajo od obstoječega zahodnega
roba vozišča Kidričeve ulice (ki predstavlja tudi mejo območja
urejanja) proti zahodu.
8. člen
Današnje območje kompleksa polnilnice Kolinska PPE
Rogaški vrelci sega na severni strani tudi znotraj območja
C/Š3, ki predstavlja območje s šolsko dejavnostjo z vključenimi zunanjimi zelenimi in športnimi površinami. Znotraj tega
območja ni predvidenih posegov.
9. člen
Maksimalen gabarit polnilnice je določen izključno na
območju P4, ki predstavlja območje s proizvodno dejavnostjo. V pretežni meri so na tem območju proste le še površine
za razširitev že obstoječih dejavnosti. Ko bodo potrebe proizvodnje presegle dane okvirje je potrebno poiskati novo
lokacijo za polnilnico.
10. člen
Območje urejanja sega z južnim delom preko območja
C/S1/1, ki predstavlja območje obstoječe mešane centralno
stanovanjske strukture. V tem delu so predvideni posegi
zgolj v obcestnih proﬁlih, izvedba parkirišča in priključek na
Kidričevo ulico.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Cesta in priključki s proﬁli.
Kidričevi cesti se ob zahodnem robu vozišča doda proﬁle, kot so opisani v 7. členu tega odloka. S tem se zviša
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kvaliteta in varnost prehoda pešcev in kolesarjev ob Kidričevi cesti. Izgradnja kolesarske steze predstavlja obvezno
državno izhodišče.
Obstoječ uvoz na območje kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci se rekonstruira. Notranji radij zaokrožitve na priključku je 10 m. Širina uvoza na liniji priključitve znaša 30 m in minimalna širina rekonstruiranega uvoza
znaša 7 m.
Nov uvoz se zgradi na jugovzhodni strani območja
urejanja, ki vodi do parkirišča in novega vhoda v kompleks
polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci. Notranji radij zaokrožitve na priključku je 10 m. Širina uvoza na liniji priključitve
znaša 30 m in minimalna širina dovozne ceste znaša 9,5 m.
Na vsaki strani je predviden koridor v širini 3 m za pešce in
morebitno prečno kolesarsko povezavo preko Ratanskega
potoka.
Na jugozahodni strani območja urejanja se varuje rezervat za morebitno prečno cestno, kolesarsko in peš povezavo
preko Ratanskega potoka.
12. člen
Parkirišče
Na južnem delu območja urejanja se izvede parkirišče
za 40 parkirnih mest, ki služijo polnilnici Kolinska PPE Rogaški vrelci in drugim centralnim potrebam območja. Preko
parkirišča je mogoč dostop do polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci in intervencija.
13. člen
Ograja polnilnice
Na zahodu in jugu se obstoječa ograja kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci ruši in postavi nova kot
je prikazano v graﬁčnem delu lokacijskega načrta.
14. člen
Nova fasada
Nova fasada predstavlja programsko izhodišče katerega
namen je, da se polnilnico zapre v enoten volumen, z enotno
fasado enake višine in obdelave. Tako se dejavnost polnilnice
introvertira, s čimer se zmanjša vpliv na neposredno okolico
na minimum. Nova fasada se namesti na gradbene meje in
linije, kot je prikazano v graﬁčnem delu lokacijskega načrta.
Ker gradbene meje predstavljajo meje obstoječih objektov,
je za izvedbo konstrukcije ob obstoječih objektih potrebna
distanca, ki enotno znaša do 1 m. Toleranca višinskega gabarita je 1 m od najvišje točke znotraj obstoječega kompleksa
polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci.
15. člen
Zelene površine
Območje se v največji možni meri zazeleni. Na jugozahodnem delu območja urejanja, kjer je varovan rezervat za
nasip za zaščito pred poplavami je potrebno upoštevati rešitve podane v projektu podjetju Ureditev Ratanskega potoka
v Rogaški Slatini, ki ga je podjetje Hidrosvet d.o.o. izdelalo
pod zaporedno številko 4/03.
– Zelenice se izvedejo kot je prikazano v graﬁčnem delu
lokacijskega načrta.
– Drevored se izvede ob Kidričevi ulici na območju kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci.
IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Znotraj območja urejanja lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno
infrastrukturo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode
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zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Detajlne rešitve
se obdelajo v projektni dokumentaciji. Možna so odstopanja
od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne
vplivajo na koncept ostalih rešitev.
17. člen
Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta so
predvidene naslednje ureditve:
Vodovod
Na območju predvidene gradnje poteka hidrantni vod
DN 100 mm. Potrebna bo preureditev dela trase na južni
strani, ter vgradnja dveh dodatnih nadzemnih hidrantov.
Na mestih križanj z eventualnimi drugimi komunalnimi
vodi je potrebno izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, vsa dela
pa izvajati v skladu s pogoji upravljalca.
Kanalizacija in odvod meteornih vod
Preko območja potekata dva javna kanala: glavni kolektor iz betonskih cevi DN 1000 mm in kanal iz betonskih
cevi DN 400 mm.
Z izgradnjo novih objektov bo tangiran kanal DN
400 mm, ki ga delno prestavimo izven območja gradnje, ter
priključimo na obstoječi glavni kolektor. Na prestavljeni kanal
se naj priključijo vse odpadne sanitarne in tehnološke vode.
Padavinske vode iz novih strešnih, manipulativnih in
parkirnih površin se bodo odvajale preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj, ter novega meteornega
kanala v Ratanski potok. Iztok v Ratanski potok se izvede
z zadrževalnikom ob upoštevanju hidroloških pogojev, ter v
skladu z zakonom o vodah (Uradni list, št. RS 67/02).
Pri izgradnji je potrebno upoštevati minimalni horizontalni odmik med kanalizacijo in vodovodom 3 m, ter vertikalni
odmik 0,50 m. V primeru, da predpisanih odmikov ni mogoče
doseči, je potrebno vodovod izvesti v dodatni zaščiti.
Električno omrežje
Znotraj meje območja lokacijskega načrta potekata
visokonapetostni KB, ter javna razsvetljava, ob regionalni
cesti III. Reda št. 685, odsek št. 7495 Tekačevo–Rogaška
Slatina.
Potrebna energija za nove objekte je na voljo na NN
zbiralkah v TP nalivalnica, ki je v lasti investitorja.
Vse električne vode je potrebno pred pričetkom del
zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Vse eventualne
zaščite in prestavitve se izvedejo v skladu s pogoji upravljalca.
V postopku izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti od Elektra Celje, d.d. projektne pogoje v skladu
s 50. členom ZGO-1.
Na celotnem odseku Kidričeve ulice in novega parkirišča se predvidi izvedba javne razsvetljave. Razsvetljava je
predvidena v pločniku oziroma v zelenici med posameznimi
drevesi drevoreda. Tip razsvetljave se deﬁnira v projektni
dokumentaciji.
Telekomunikacijsko omrežje
Krajevno TK omrežje poteka izven meje lokacijskega
načrta.
Priključni vod za investitorja je izveden pri obstoječem
uvozu in prečka regionalno cesto III. Reda št. 685. Pri nadaljnjem izdelovanju projektne dokumentacije je potrebno
pridobiti in upoštevati pogoje upravljalca.
Plinovod
Na severu-zahodnem delu obravnavanega območja
poteka plinovod R2J, MRP zdravilišče-kotlarna, premera
100mm, tlak 3 bar, ki je v upravljanju Geoplina.
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati omejitve, ki veljajo v varnostnem pasu plinovoda. Za plinovode
je potrebno upoštevati energetski zakon (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00), za vse posege v varnostni pas srednjetlačnega plinovoda pa pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
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obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in
54/02) ter pridobiti soglasje upravljalca.
Vročevod
Objekti Kolinske se napajajo iz lastne kotlovnice, razvod
poteka znotraj meje ureditve.
Trasa mineralne vode
Trasa mineralnih vodov in vodov CO2 prihaja na območje, ki ga obravnava lokacijski načrt, na severo-zahodnem
delu. Vsi vodi potekajo pod zemljo.
V. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
18. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Za varstvo kvalitete podtalnice se izvedejo naslednji
ukrepi:
– odvod meteornih vod iz cestišča se izvede preko
vodotesne meteorne kanalizacije,
– izpusti v vodotoke se izvedejo preko objektov predčiščenja (peskolov, lovilec olj s koalescenčnim ﬁltrom), iztok
v Ratanski potok se izvede z zadrževalnikom ob upoštevanju
hidroloških pogojev, ter v skladu z zakonom o vodah (Ur. list,
RS 67/02).
– pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno
organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja
nevarnih snovi v podtalje oziroma površinske vodotoke.
Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale, ki kasneje ne morejo ogroziti podtalnice.
Na območju površinskih vodotokov se izvedejo naslednji ukrepi:
– na območju obdelave se nahaja priobalno zemljišče
Ratanskega potoka,
– za to območje je bila izdelana projektna dokumentacija pri podjetju Hidrosvet d.o.o. pod zaporedno številko 4/03 in
naslovom Ureditev Ratanskega potoka v Rogaški Slatini, za
ta projekt je bila izdelana hidravlična analiza območja,
– projekt podjetja Hidrosvet in analize je potrebno upoštevati pri izvajanju ukrepov znotraj območja obdelave lokacijskega načrta,
– pri izvajanju gradbenih del, je potrebno zagotoviti vse
potrebne ukrepe za preprečitev morebitnega razlitja nevarnih
snovi v podtalje, oziroma Ratanski potok,
– struga potoka ostane nedotaknjena. V času gradnje
ob Ratanskem potoku je potrebno zagotoviti, da ne pride do
porušitve brežin in posegov v območje potoka.
19. člen
Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč.
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih kmetijskih
zemljišč.
20. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov kulturne dediščine.
21. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov naravne dediščine.
22. člen
Varovanje pred hrupom
Nova fasada okrog obstoječih objektov in okrog območja širitve bo predstavljala pasivno zaščito pred hrupom.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Varstvo zraka
Zaradi predvidenega prometa se času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju
urejanja ne bo bistveno povečala. Posebni aktivni ukrepi v
času obratovanja niso potrebni.
24. člen
Varstvo pred požarom
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s
katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
v skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov
v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
VI. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
Dopustna je etapna izgradnja. V prvi fazi se izvedejo
prestavitve oziroma novogradnje posameznih infrastrukturnih
naprav. Vse komunalne vode je potrebno zgraditi tako, da
bodo omogočali končno fazo izvedbe. Objekti se lahko izvajajo postopoma, pod pogojem, da je za celoto izdelan enoten
projekt in da se v prvi fazi po infrastrukturnem urejanju izvede
novo fasado.
VII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
26. člen
Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe
načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč
in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.
Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je
potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem
prometnem omrežju;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob
morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati
stanje obstoječe infrastrukture;
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
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– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten
odtok vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja parkirišča in priključne ceste;
– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljalce, katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom
tangirani.
Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s
katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
v skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov
v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

IX. TOLERANCE
28. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku,
se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način
se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in
morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor si mora glede odstopanj od sprejetega lokacijskega načrta pridobiti soglasje Občine Rogaška Slatina.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

tina.

29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Rogaška Sla-

30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-03/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Rogaška Slatina

Na podlagi določb Zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01), določil Uredbe o namenih
in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 103/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne
1. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška
Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
54/04).
2. člen
V 4. členu se zadnji odstavek nadaljuje tako, da se
glasi:
»oziroma da s svojim programom niso pridobili sredstva
na osnovi katerega drugega javnega razpisa lokalne skupnosti v tekočem proračunskem letu.«
3. člen
V 11. členu pod zaporedno številko 3. Spodbujanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja se doda nova točka 3.2., ki se v celoti glasi:
Soﬁnanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
s področja turizma na kmetiji
Namen: spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na
kmetiji, in sicer za novogradnje, širitve obstoječih kapacitet
ali adaptacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o
višini razpisanih sredstev za ta namen za tekoče koledarsko
leto,
– lokacija kmečkega gospodarstva na območju občine
Rogaška Slatina,
– opis projekta oziroma programa, ki naj bi se soﬁnanciral,
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o stroških investicije (projektna dokumentacija,
gradbeni material, gradbena dela, oprema),
– soﬁnanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 20% upravičenih stroškov.
4. člen
V 11. členu pod točko 5.1. Melioracije in dostopi do
obdelovalnih površin se spremeni 11. alineja, tako da se v
celoti glasi:
– do 50% soﬁnanciranje investicije, na podlagi plačanih računov in pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne
službe.
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-07/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5693.

Pravilnik o vrednotenju ter soﬁnanciranju
mladinskih projektov in programov v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01,
87/01, 16/02, 51/02, 108/03) in 16. člena Statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne
1. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju ter soﬁnanciranju mladinskih
projektov in programov v
Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev za soﬁnanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Iz proračuna Občine Rogaška Slatina se soﬁnancirajo
zlasti naslednji projekti in programi za mladino:
– projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in
drugih nevarnih substanc;
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
– raziskovalna dejavnost mladih;
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje
mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega
časa;
– projekti mladinskega prostovoljnega dela;
– informiranje in svetovanje mladim.

so:

3. člen
Izvajalci, ki se soﬁnancirajo na podlagi tega pravilnika,
– Mladinski svet Občine Rogaška Slatina,
– zavodi,
– društva,
– zasebniki,
– druge organizacije.

4. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti;
– projekti in programi se izvajajo za mladino v Občini
Rogaška Slatina (mladi do 27 let).
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5. člen
Soﬁnanciranje mladinskih projektov in programov se
izvede na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v vsaj
enem lokalnem mediju, praviloma za vsako proračunsko leto
posebej.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika z osnovnimi podatki;
– projekte in programe, ki so predmet soﬁnanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje
mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega
razpisa;
– rok prijave;
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.
7. člen
Vrednost soﬁnanciranja mladinskih projektov in programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnika
Občinskega sveta, predstavnika občinske uprave ter predstavnika Mladinskega sveta Občine Rogaška Slatina. Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu z merili tega
pravilnika.
Predsednik komisije s sklepom obvesti vse prijavljene
o izidu razpisa. Zoper ta sklep lahko izvajalec vloži ugovor
na župana Občine Rogaška Slatina v roku 8 dni od prejema
sklepa.
9. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih projektov in programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo projektov in programov, višino in namen soﬁnanciranja
ter način nadzora nad porabo proračunskih sredstev.
10. člen
Komisija pri dodeljevanju sredstev upošteva naslednja
merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni – do 10 točk.
2. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo projekta –
30 – 50%
– 10 točk,
51 – 70%
– 15 točk,
več kot 70% – 20 točk;
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV – projekt ali program
vključuje osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter študentsko populacijo – do 20 točk;
4. CILJNA POPULACJA – projekt in program vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske
osipnike, družbeno izločeno invalidno mladino ter izrazito
nadarjene mladostnike – do 15 točk;
5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju projektov in programov za mlade – do 10 točk;
6. DOSTOPNOST – projekt ali program zajema oziroma
vključuje mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za
neorganizirano mladino – do 10 točk;
7. INOVATIVNOST – projekt ali program neposredno
ne posnema že izvedenih projektov in programov ter vsebuje
drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;

Uradni list Republike Slovenije
8. EKONOMIČNOST – projekt ali program ima realno
ﬁnančno konstrukcijo – do 10 točk;
9. PREVENTIVNOST – projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in ﬁzična zloraba v domačem okolju,…) do 10 točk;
10. KONTINUIRANOST – projekt ali program se lahko
izvaja daljše časovno obdobje oziroma že traja določeno
časovno obdobje, se nadgrajuje – do 20 točk;
11. Programi izvajalcev, ki se ﬁnancirajo ali soﬁnancirajo
iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti,
ne morejo biti predmet soﬁnanciranja po merilih tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-09/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5694.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Rogaška Slatina

Št.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja
Občine Rogaška Slatina, določa upravičence, višino, pogoje
in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu
otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo
dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu
Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša 20.000 SIT za
vsakega novorojenca in se prične izplačevati za otroke, rojene od 1. 1. 2005 dalje.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet občine Rogaška Slatina s sklepom.
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II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je
eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do
denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi
in ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina. Rok
za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dne otrokovega
rojstva. Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– številko vlagateljevega transakcijskega računa.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s
1. januarjem 2005.
Št. 06202-0011-08/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne
1. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Rogaška Slatina
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Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

MINISTRSTVA
5695.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec november 2004

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04
– ZZRZI) objavlja minister za ﬁnance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec
november 2004
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo,
54/04 – ZDoh-1 in 63/04 – ZZRZI) in Pravilnika o izračunu
povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni
list RS, št. 64/04) za mesec november 2004 znaša 3,91% na
letni ravni oziroma 0,35% na mesečni ravni.
Št. 404-04-2/2004/31
Ljubljana, dne 7. decembra 2004.
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance
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POPRAVEK

Popravek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih
podlag

Popravek

V Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 127-5335/04 z dne 26. 11. 2004, so na koncu akta izpadle priloge, ki se glasijo:

PRILOGA 1
OBMO�JA OSNOVNE IN POVRŠINE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
(1) Obmo�ja osnovne in površine podrobnejše namenske rabe imajo v tem pravilniku naslednji
pomen:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

OBMO�JA STANOVANJ, ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajo�imi storitvenimi in
družbenimi dejavnostmi, ki služijo tem obmo�jem:
�iste stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in
spremljajo�im stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo
dnevnim potrebam prebivalcev v teh obmo�jih;
splošne stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in
spremljajo�im stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, izjemoma pa
tudi stavbam za nemote�o proizvodno obrtno dejavnost;
stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene stanovanjskim stavbam za
posebne namene, kot so skupinske stanovanjske stavbe vklju�no s stavbami za bivanje
starejših, študentov, otrok in drugih socialnih skupin;
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi, ki so pretežno namenjene površinam
kmetij s stanovanjskimi in ne-stanovanjskimi kmetijskimi stavbami in stavbami za proizvodno
obrtne dejavnosti;
površine po�itniških hiš, ki so namenjene stavbam, ki se uporabljajo za po�itek ali oddih.
OBMO�JA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI, ki so pretežno namenjena proizvodnim dejavnostim
in spremljajo�im storitvenim in servisnim dejavnostim:
površine za industrijo, ki so namenjene kompleksnim in drugim industrijskim objektom;
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam
industrijskega zna�aja za pridelavo rastlin ali rejo živali;
površine za proizvodnjo, ki so pretežno namenjene industrijskim stavbam in skladiš�em s
spremljajo�imi stavbami za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stanovanjskim stavbam, ki
spadajo k proizvodnemu objektu in so glede oblikovanja podrejeni tem objektom.
MEŠANA OBMO�JA, ki so namenjena bivanju, proizvodnim in storitvenim dejavnostim:
osrednje površine, ki so pretežno namenjene objektom za trgovske in druge storitvene
dejavnosti, upravnim in pisarniškim stavbam, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim
stavbam;
mešane površine, ki so namenjene stavbam za proizvodne dejavnosti, upravnim in pisarniškim
stavbam ter stanovanjskim stavbam.
POSEBNA OBMO�JA, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so obmo�ja za turizem,
nakupovalna središ�a in podobno:
površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za nastanitev;
površine drugih obmo�ij, ki so namenjene zlasti obmo�jem nakupovalnih središ�, sejmiš�,
zabaviš�nim parkom in drugim podobnim obmo�jem.
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5.6

6.
6.1
6.2
6.3
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OBMO�JA DRUŽBENE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje vzgoje in
izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanje
verskih obredov:
površine za vzgojo in izobraževanje,
površine za šport,
površine za zdravstvo,
površine za kulturo,
površine za javno upravo,
površine za opravljanje verskih obredov,
ki so namenjene objektom za izobraževanje in znanstveno - raziskovalno delo, športnim
dvoranam, objektom za zdravstvo, objektom za kulturo in razvedrilo, upravnim in pisarniškim
objektom ter objektom za opravljanje verskih obredov.
OBMO�JA ZELENIH POVRŠIN, ki so namenjena preživljanju prostega �asa, predvsem
rekreaciji in športu na prostem in drugim zelenim površinam;
površine za rekreacijo in šport, ki so namenjene objektom za rekreacijo in športe na prostem;
parki kot urejena obmo�ja znotraj oziroma izven poselitvenih obmo�ij;
druge zelene površine, ki so namenjene vrti�kom in zelenim pasovom;
pokopališ�a, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.

7.

OBMO�JA PROMETNE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podro�ja prometa:
7.1 državne ceste,
7.2 lokalne ceste,
7.3 državne kolesarske in druge poti,
7.4 ob�inske kolesarske in druge poti,
7.5 železnice,
7.6 ži�nice,
7.7 postaje,
7.8 letališ�a,
7.9 pristaniš�a,
7.10 ostale prometne površine,
ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za izvajanje
prometa.

8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
10.4

11.

OBMO�JA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podro�ja telekomunikacij:
površine komunikacijske infrastrukture,
ki so namenjene površinam objektov in naprav za izvajanje elektronskih komunikacij.
OBMO�JA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podro�ja energetike:
površine za oskrbo z elektri�no energijo,
površine za oskrbo s plinom,
površine za oskrbo z nafto in naftnimi derivati,
površine za oskrbo s toplotno energijo,
ki so namenjene površinam energetskih objektov in naprav.
OBMO�JA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podro�ja oskrbe z vodo, �iš�enja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki:
površine za oskrbo z vodo,
površine za �iš�enje odpadnih voda,
površine za ravnanje z odpadki,
površine za odlaganje odpadkov,
ki so namenjene površinam objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, �istilnim napravam in
objektom za ravnanje in odlaganje odpadkov.

KOMUNIKACIJSKI
VODI
IN
ENERGETSKI
VODI
TER
VODI
OKOLJSKE
INFRASTRUKTURE, ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s podro�ja
komunikacij, energetike, oskrbe z vodo in �iš�enja odpadnih voda:
11.1 komunikacijski vodi,
11.2 elektroenergetski vodi,
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plinovodi,
naftovodi,
cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
cevovodi za pitno vodo,
cevovodi za tehnološko vodo,
cevovodi za odpadno vodo,
ki so namenjeni objektom za promet in prenosno oziroma distribucijsko omrežje.

OBMO�JA VODNIH ZEMLJIŠ�, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podro�ja rabe
voda:
12.1 površine vodnih zemljiš�,
12.2 površine vodne infrastrukture,
ki so namenjene vodnim zemljiš�em površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade,
jezovi in podobno.
12.

OBMO�JA MINERALNIH SUROVIN, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podro�ja
izkoriš�anja mineralnih surovin:
13.1 površine nadzemnega pridobivalnega prostora,
13.2 površine podzemnega pridobivalnega prostora,
ki so namenjene za nadzemno oziroma podzemno izkoriš�anje mineralnih surovin.

13.

14.

OBMO�JA KMETIJSKIH ZEMLJIŠ�, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podro�ja
kmetijstva:
14.1 površine najboljših kmetijskih zemljiš�,
14.2 površine drugih kmetijskih zemljiš�,
kot zemljiš�a, ki so namenjena kmetijski pridelavi.
15.

OBMO�JA GOZDOV, ki je namenjen obmo�jem zemljiš� za izvajanje dejavnosti s podro�ja
gozdarstva:
15.1 gozd
kot zemljiš�a, porasla z gozdnim drevjem in zemljiš�a v zaraš�anju, namenjena gojenju in
ekonomskemu izkoriš�anju.
OBMO�JA ZA POTREBE OBRAMBE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podro�ja
obrambe:
16.1 površine za obrambo,
ki so namenjene vojaškim in drugim gradbeno inženirskim objektom za potrebe obrambe.

16.

17.

OBMO�JA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE�AMI, ki so
namenjena za izvajanje dejavnosti s podro�ja varstva in zaš�ite pred naravnimi in drugimi
nesre�ami:
17.1 površine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami,
ki so namenjene objektom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami.
18.

OSTALA OBMO�JA, kot so neplodna obmo�ja, zlasti gorovja nad gozdno mejo ter pašništvom
in tista obmo�ja, ki jih ni mogo�e uvrstiti v zgoraj navedene kategorije.
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(2) Enotni grafi�ni znaki za prikazovanje obmo�ij osnovne in površin podrobnejše namenske
rabe so:

obmo�ja osnovne
namenske rabe prostora

površine podrobnejše
namenske rabe prostora

grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

A. POSELITEV

1. obmo�ja stanovanj

S

S

1.1 �iste stanovanjske
površine

SC

SC

1.2 splošne stanovanjske
površine

SS

SS

SB

SB

SK

SK

SP

SP

P

P

2.1 površine za industrijo

PI

PI

2.2 površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

PK

PK

2.3 površine za
proizvodnjo

PP

PP

M

M

3.1 osrednje površine

MO

MO

3.2 mešane površine

MP

MP

1.3 stanovanjske
površine za posebne
namene
1.4 stanovanjske
površine s kmetijskimi
gospodarstvi
1.5 površine po�itniških
hiš

2. obmo�ja proizvodnih dejavnosti

3. mešana obmo�ja
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površine podrobnejše
namenske rabe prostora

grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

A. POSELITEV

4. posebna obmo�ja

B

B

4.1 površine za turizem

BT

BT

4.2 površine drugih
obmo�ij*

BD

BD

*Opomba: površine drugih obmo�ij se obvezno prikažejo tudi podrobneje, grafi�ni znak pa dopolni z
dvomestno �rkovno ozna�bo.

5. obmo�ja družbene infrastrukture

D

D

5.1 površine za vzgojo in
izobraževanje

DI

DI

5.2 površine za šport

DS

DS

5.3 površine za zdravstvo

DZ

DZ

5.4 površine za kulturo

DK

DK

5.5 površine za javno
upravo

DU

DU

5.6 površine za
opravljanje verskih
obredov

DC

DC

Z

Z

6.1 površine za rekreacijo
in šport

ZS

ZS

6.2 parki

ZP

ZP

6.3 druge zelene površine

ZD

ZD

6.4 pokopališ�a

ZK

ZK

6. obmo�ja zelenih površin
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grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

7. obmo�ja prometne
infrastrukture

P

P

7.1 državne ceste*

DC

DC

7.2 lokalne ceste*

LC

LC

7.3 državne kolesarske in
druge poti*

DP

DP

7.4 ob�inske kolesarske
in druge poti*

OP

OP

7.5 železnice*

PZ

PZ

7.7 postaje

PP

PP

7.8 letališ�a

PL

PL

7.9 pristaniš�a

PR

PR

7.10 ostale prometne
površine

PO

PO

7.6 ži�nice*

*Opomba:
državne ceste, lokalne ceste in poti se lahko grafi�no opredelijo kot obmo�je oziroma linija samo z
dvomestno �rkovno ozna�bo glede na vrsto ceste oziroma poti v skladu s predpisi o javnih cestah;
železnice in ži�nice se lahko grafi�no opredelijo kot obmo�je oziroma linija.

8. obmo�ja komunikacijske
infrastrukture
8.1 površine
komunikacijske
infrastrukture

T

T

T

T
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grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

9. obmo�ja energetske infrastrukture

E

E

9.1 površine za oskrbo z
elektri�no energijo

EE

EE

9.2 površine za oskrbo s
plinom

EP

EP

9.3 površine za oskrbo z
nafto in naftnimi
derivati

EN

EN

9.4 površine za oskrbo s
toplotno energijo

ET

ET

O

O

10.1 površine za oskrbo z
vodo

OV

OV

10.2 površine za �iš�enje
odpadnih voda

OC

OC

10.3 površine za ravnanje
z odpadki

OR

OR

10.4 površine za odlaganje
odpadkov

OO

OO

T

T

DV…kV

DV…kV

11.3 plinovodi*

P

P

11.4 naftovodi*

N

N

10. obmo�ja okoljske infrastrukture

11. komunikacijski vodi in energetski vodi
ter vodi okoljske infrastrukture
11.1 komunikacijski vodi*
11.2 elektroenergetski vodi
DV…kV: daljnovodi*
KV…kV: kablovodi*
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grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
11.5 cevovodi za toplo
vodo, paro in stisnjen
zrak*

TV

TV

11.6 cevovodi za pitno
vodo*

VP

VP

11.7 cevovodi za
tehnološko vodo*

VT

VT

11.8 cevovodi za odpadno
vodo*

OV

OV

*Opomba: vodi se lahko ozna�ijo tudi z razli�no drugo �rno belo ali barvno ozna�bo; v tem primeru
lahko brez �rkovne ozna�be.

C. KRAJINA

12. obmo�ja vodnih zemljiš�

V

12.1 površine vodnih
zemljiš�

VC

12.2 površine vodne
infrastrukture

VI

VI

L

L

LN

LN

LP

LP

13. obmo�ja mineralnih surovin
13.1 površine nadzemnega
pridobivalnega
prostora
13.2 površine podzemnega
pridobivalnega
prostora

14. obmo�ja kmetijskih zemljiš�

K

14.1 površine najboljših
kmetijskih zemljiš�

K1

14.2 površine drugih
kmetijskih zemljiš�

K2
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površine podrobnejše
namenske rabe prostora

grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

C. KRAJINA

15. obmo�ja gozdov
15.1 gozd

G

16. obmo�ja za potrebe obrambe
16.1 površine za obrambo

OB

OB

N

N

OS

OS

17. obmo�ja za potrebe varstva
pred naravnimi nesre�ami
17.1 površine za varstvo
pred naravnimi in
drugimi nesre�ami

18. ostala obmo�ja
18.1 ostala obmo�ja

Opomba: površine podrobnejše namenske rabe se lahko prikažejo tudi podrobneje, grafi�ni znak pa
dopolni z dodatno dvomestno �rkovno ozna�bo v skladu s 4. �lenom tega pravilnika.
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PRILOGA 2
MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA

Enotni grafi�ni znaki za prikazovanje meril in pogojev za urejanje prostora in mej obmo�ij:

�rno - belo

grafi�ni znak

barvno

1. faktor izrabe gradbene parcele*
FI

1.1 maksimalna vrednost

0.7

1.2 vrednost med minimalno in
maksimalno vrednostjo

FI

FI

0.7

FI

0.4-0.7

0.4-0.7

2. faktor prostornosti na gradbeno
parcelo

FP

FP

3. faktor zazidanosti na gradbeno parcelo

FZ

FZ

15 m

15m

P 2000 m³

P 2000 m³

GP 400 m²

GP 400 m²

*Opomba: faktor izrabe se lahko dolo�i tudi za prostorsko enoto.

4. višina objektov
5. prostornina objektov
6. površina gradbene parcele
7. gradbena linija
8. gradbena meja
9. regulacijska linija
10. na�rtovane gradbene parcele
11. okvirno na�rtovane gradbene parcele

3.0

0.4

3.0

0.4

16093
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grafi�ni znak
�rno – belo
barvno

12. meja površine javnega dobra
13. meja obmo�ja državnega lokacijskega
na�rta
14. meja obmo�ja funkcionalne enote*
*Opomba: meja obmo�ja funkcionalne enote se ozna�i s �rkovno ozna�bo FE in teko�o številko, na
obmo�jih urbanisti�ne zasnove pa z dvomestno ozna�bo za�etnice imena naselja in teko�o številko.

15. meja obmo�ja prostorske enote*
*Opomba: v primeru dolo�itve obmo�ja prostorske enote v okviru obmo�ja namenske rabe se ta dolo�i
kot poddelilka teko�e številke obmo�ja namenske rabe.

16. meja obmo�ja ob�ine
Opomba: števil�ne oznake grafi�nih znakov imajo zgolj ilustrativni pomen.
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VSEBINA
MINISTRSTV
MINISTRSTVA

5695. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2004
16083

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5686. Letni program statističnih raziskovanj za leto
2005
15917

OBČINE
CELJE
5687. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih
voda in grezničnih muljev na čistilnih napravah
na območju
ččju Mestne občine Celje
16069

ROGAŠKA SLATINA
5688. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2005
5689. Odlok o organizaciji in delovnem področju
ččju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
5690. Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
5691. Odlok o pogojnem lokacijskem na
načrtu za območje
ččje P4 (deloma C/Š
Š3 in C/S1/1) v Rogaški
Slatini
5692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
5693. Pravilnik o vrednotenju ter soﬁnanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina
5694. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina

16071
16073
16076
16077

16081
16082
16083

POPRAVEK
–

105.
–
–
–

Popravek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih
strokovnih podlag
16084

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma o privilegijih in
imunitetah Mednarodnega sodišča za pomorsko mednarodno pravo (MMSPMP)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb
Obvestilo o prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Popravka obvestil o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

4761
4770
4771
4772

Stran

16095

Stran

16096 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

PREDNAROČILO

REGISTER
veljavnih predpisov
Republike Slovenije 2004

Z ALOŽBA

Založnik Uradnega lista Republike Slovenije bo do konca januarja
2005 izdal Register predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenije zadnji
dan leta 2004.
Register, ki ga izdaja založnik uradnega glasila od leta 1997, bodo za
leto 2004 dobili le naročniki te publikacije, ne pa več vsi naročniki na
tiskano izdajo uradnega glasila, saj je Skupščina Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ceno knjižne izdaje Registra
veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji izločila iz naročniške cene
na uradno glasilo.
Če želite prejeti Register veljavnih predpisov Republike Slovenije,
ki bo enak dosedanjim, s stvarnim kazalom pa bo obsegal
okoli 1200 strani, nam pošljite prednaročilo do 7. januarja 2005.
Vsem zainteresiranim bomo takoj poslali ponudbe za plačilo
prednaročniške cene, ki znaša 4340 SIT z DDV.
– 261210 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4340 SIT z DDV

PREDNAROČILO
S tem nepreklicno naročam

Register veljavnih predpisov Republike Slovenije 2004
– 261210 broširana izdaja

4340 SIT z DDV

Štev. izvodov
Davčna številka

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčni zavezanec
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum



DA



NE

Podpis in žig
Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

