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Letni program statističnih raziskovanj za 2007

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

LETNI PROGRAM
statističnih raziskovanj za 2007
(velja od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007)

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.
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, 2006 in Statističnem programu Komi-

sije evropskih skupnosti (Community Statistical Programme
2003–2007).
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).
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.
Naloga:
Vsaka naloga je razvrščena v ustrezen modul in ima
zapisano ime pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko,
 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)
 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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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. 
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. 960-455/2006/18
Ljubljana, dne 4. decembra 2006
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

 V letnem programu za leto 2007 ni statističnih raziskovanj
(nalog), ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2007
(2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2006
pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih
objava končnih rezultatov bo v letu 2007 ali pozneje.

STATISTIýNA INFRASTRUKTURA

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

DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE

Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije

Statistika migracij
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Plaþe in stroški dela
Statistiþni registri statistike dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika zaþetnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Kultura
Statistika kulture

I

10
10991
11
111
112
113
115
116
117
11991
14
14991
17
17991

II

31
311

313
32
321
322
32991
33
331
332
34
341

Kazalo

35
351
352
36
361
363
37
371
372
37991
37992
37993
38

18
18991
19
191
192
193
194
22
22991
25
251

Varovanje zdravja
Javno zdravje
Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Poraba v gospodinjstvih
Dohodek, revšþina in socialna vkljuþenost
Socialna zašþita
Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zašþite: osnovni sistem
Statistika prihodkov in odhodkov socialne zašþite: moduli
Statistika starševskega varstva in družinskih prejemkov
Statistika socialnega varstva
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Druge socialne statistike

Statistiþno usklajevanje
Statistiþno usklajevanje
Mednarodno sodelovanje in evropske zadeve
Sodelovanje v institucijah EU
Predsedovanje EU
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah
Tehniþna in druga pomoþ
Statistiþno raziskovanje in metodologija
Statistiþno raziskovanje in metodologija
Varstvo podatkov in statistiþna zaupnost
Varstvo in zašþita podatkov

REDNE NALOGE
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GOSPODARSKE STATISTIKE
MAKRO - EKONOMSKE STATISTIKE

Nacionalni raþuni
Nacionalni raþuni: agregati

Raþuni države
Raþuni socialnih sektorjev
Panožni raþuni - input/output tabele
ýetrtletni raþuni
Finanþni raþuni
Finanþni raþuni transakcij
Finanþni raþuni stanj
Spremljanje lastnih virov
Lastni viri proraþuna EU

POSLOVNE STATISTIKE

Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoroþne statistike podjetij
Statistika industrijske proizvodnje (vkljuþno s PRODCOM)
Železo in jeklo
Statistika poslovnih subjektov
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Kratkoroþna statistika energetike
Cene energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti
Trgovina
Statistika trgovine
Transport

III
III.1

40
402

403
404
405
407
42
421
422
43
433

III.2

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

Statistika stanovanj
Statistika kriminalitete
Statistika volitev in referendumov

4
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Informacijski sistem o transportu
Cestni prevoz blaga
Železniški prevoz blaga
Pomorski transport
Zraþni transport
Statistika cestnoprometnih nesreþ
Druga transportna statistika
Informacijska družba
Informacijska družba
Komunikacije
Turizem
Statistika turizma
Statistika gostinstva in potovalnih agencij
Statistiþni poslovni register
Statistiþni poslovni register
Statistika za analizo poslovnih ciklov
Ankete o poslovnih tendencah

14196 /

481
483
484
485
486
488
48991
49
491
492
50
501
502
51
511
57
571

55
Cene
551
Indeksi cen življenjskih potrebšþin in ostali kazalci dinamike in ravni
drobnoprodajnih cen
552
Paritete kupne moþi
553
Kazalniki za doloþanje plaþ uradnikov v Evropski skupnosti
55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalci
46
Druge makro-ekonomske statistike
461
Regionalni raþuni

381
382
38991
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Denar in finance
Evro in statistika
Kratkoroþni denarni in finanþni kazalniki
Statistika primanjkljaja in dolga države
Bilance javnega financiranja
Menjava blaga
Metodologija

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

MEDPODROýNE STATISTIKE

Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj
Statistike okolja in kazalniki
Statistika odpadkov in recikliranja
Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Statistika emisij
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja

IV

61
611
62
621
63
631
633
64
641
642
643
644
645
64991

V

70
700
71
712
714
715
717

Urbana statistika
Podatkovne baze regionalnih statistik
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Geografske in lokalne informacije
Geografski informacijski sistem (GISCO)

Živinoreja
Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca preskrbe za živinorejo
Statistika mleka in mleþnih proizvodov
Druge kmetijske statistike
Druge kmetijske statistike
Statistika gozdarstva
Statistika gozdarstva
Ekonomski raþuni za gozdarstvo
Statistika ribištva
Statistika ribištva

5
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725
726
73
731
732
74
742

65
651
652
653
656
67
671
68
681
682
69
691

532
Kakovost, registri in novi kazalniki
533
Analize in diseminacija
54
Menjava storitev in plaþilna bilanca
541
Plaþilna bilanca
543
Neposredne naložbe in statistika menjave povezanih družb
544 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev

DENARNE, FINANýNE, TRGOVINSKE IN PLAýILNO- BILANýNE STATISTIKE

52
521
523
524
52991
53
531

III.3
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718
71992
72
720
721
724

Periodiþno poroþanje
Statistika škode zaradi elementarnih nesreþ
Regionalne statistike
Klasifikacija teritorialnih enot NUTS
Regionalni raþuni
Razvoj regionalnih statistik

743

Pod regionalni informacijski sistem (SIRE)

6
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Klasifikacije

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti

111

AZU

Splošna anketa o
zadovoljstvu
uporabnikov

Na podlagi kriterijev
kakovosti ugotavljanje
zadovoljstva uporabnikov z
izdelki in storitvami SURS-a;
pridobivanje informacij o
demografskih znaþilnostih
uporabnikov ter njihovih
uporabniških navadah;
pridobivanje predlogov in
mnenj uporabnikov za
nadaljnje izboljšanje
kakovosti izdelkov in storitev
SURS-a.

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

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Analiza mnenja uporabnikov glede na Dvoletna
merjene komponente kakovosti
izdelkov in storitev SURS-a ter izraþun
indeksa zadovoljstva. Ugotavljanje
uporabniških navad in morebitnih
težav, na katere uporabniki naletijo ob
uporabi izdelkov in storitev SURS-a.
Kot odgovor na glavne predloge in
želje uporabnikov bo pripravljen tudi
poseben akcijski naþrt SURS-a za leto
2007.

Analiza prepoznavnosti SURS-a v
splošni javnosti in merjenje zaupanja.

Namen

Preteklo in
koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Razliþni segmenti
uporabnikov, ki so v letu
2005/06, v skladu z
internimi evidencami
SURS-a, uporabljali izdelke
in storitve SURS-a.

Sluþajno izbrana
gospodinjstva.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Analiza in
objava
rezultatov ter
priprava
posebnega
akcijskega
naþrta.

Izvedba ankete
v obliki
posebnega
modula
dodanega
Anketi o
mnenju
potrošnikov ter
analiza
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

90 dni po
konþanem
obdobju
opazovanja

90 dni po
konþanem
obdobju
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

11

10991.02

SURS

Kakovost

10991

Ugotavljanje
prepoznavnosti
SURS-a

Kakovost

10

10991.01

Statistiþna
infrastruktura

Raziskovanje
Ime/Oznaka

I

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
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113.01

113

112.01

NIP

Nomenklatura
industrijskih
proizvodov (NIP)

Razne klasifikacije

CPA

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti

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

CPA je obvezna evropska
statistiþna klasifikacija, ki
razvršþa proizvode in storitve
po dejavnostih, kjer so
proizvedeni in se uporablja za
izkazovanje statistiþnih
podatkov v EU. CPA je
þlenitev NACE na dodatnih
dveh mestih. V 2007 bo
zaþela veljati revidirana CPA,
skladno z revidirano
klasifikacijo NACE Rev. 2.

Standardna klasifikacija
dejavnosti SKD temelji na
obvezni evropski statistiþni
klasifikaciji dejavnosti
NACE, ki se uporablja za
izkazovanje statistiþnih
podatkov v EU (do konca
2006 NACE Rev. 1.1; od 1.
1. 2007 NACE Rev. 2, ki se
bo uporabljala od 1. 1. 2008).
SKD se ujema z NACE do
ravni razreda, evropska
uredba o NACE pa pod
doloþenimi pogoji dovoljuje
uporabo nacionalnih
podrazredov.

Vsebina

Harmonizacija NIP z letnimi
spremembami PRODCOM liste.

Slovenska razliþica CPA je državni
standard, ki se uporablja pri zbiranju,
obdelovanju in izkazovanju podatkov o
proizvodih za statistiþne namene. Je
identiþna evropski klasifikaciji CPA.

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

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Priprava in
izdaja NIP na
osnovi liste
PRODCOM.

Priprava in
objava
nacionalne
publikacije
CPA s
klasifikacijo in
abecednim
seznamom.

Junij 2007

Sodelovanje v Maj 2007
Eurostatovem
projektu
Operacija 2007
- revizija
klasifikacij
dejavnosti ISIC
(ZN) in NACE
(EU); priprava
in objava
nacionalne
razliþice
NACE Rev. 2 s
pojasnili,
navodili za
razvršþanje v
dejavnost,
prevajalniki in
abecednim
seznamom;

Delo
v tekoþem
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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SURS

112

SKD

Standardna
klasifikacija
dejavnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

111.01

Zap.
št.
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SURS

Poobl.
izvajal.
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Funkcionalnoprogramska
klasifikacija izdatkov
državnega proraþuna

Klasifikacije na
podroþju socialnih
statistik

113.03

113.04

113.05

115

SURS

MF

MF

Ekonomska
klasifikacija
javnofinanþnih
prihodkov in
odhodkov, finanþnih
terjatev in naložb,
zadolževanja in
odplaþil dolga

SKIS

Standardna
klasifikacija
institucionalnih
sektorjev

CC-SI

Enotna klasifikacija
vrst objektov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

113.02

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

Uporaba pri pripravi državnega
Kontinuirana
proraþuna in za analizo porabe
javnofinanþnih sredstev po posameznih
podroþjih oz. po posameznih projektih.

Uporaba pri izkazovanju
Kontinuirana
javnofinanþnih tokov po ekonomskih
namenih v vseh blagajnah javnega
financiranja in podlaga za oblikovanje
enotne proraþunske in raþunovodske
ekonomske klasifikacije javnofinanþnih
tokov za vse segmente javnega
financiranja v Sloveniji.

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

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

Namen

Obdobje
ali dan opazovanja

MF

MF

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Razreševanje
spornih
primerov
razvrstitve.

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

Delo
v tekoþem
letu

Dopolnitve
po potrebi.

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

Pravne in
druge podlage

9
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Nacionalna klasifikacija
pripravljena na podlagi
funkcionalne klasifikacije za
izkazovanje izdatkov
državnega proraþuna po
podroþjih porabe, glavnih
programih, podprogramih in
projektih.

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

Temelji na doloþbah
Evropskega sistema raþunov
- ESR 95, ki je obvezen
statistiþni standard EU.
Banke in druge finanþne
organizacije ter poroþevalske
enote za statistiko finanþnih
raþunov izkazujejo 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 s CC do ravni
razreda, dodana je delitev na
podrazrede, ki upoštevajo
nacionalne posebnosti.

Vsebina

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

14201

SURS

115.01

Zap.
št.

Vsebina

Standardna
Vzdrževanje in posodabljanje
klasifikacija poklicev SKP-ja, tehniþno upravljanje
in organiziranje SKP-ja kot
SKP
podatkovne baze v
klasifikacijskem strežniku
KLASJE; spremljanje in
pomoþ pri uvajanju SKP-ja v
statistiþna raziskovanja in
administrativne evidence;
pomoþ pri usklajevanju
primerljivosti poklicnih
podatkov za nazaj;
tolmaþenje SKP-ja in pomoþ
uporabnikom pri kodiranju s
SKP-jem; usklajevanje SKPja z mednarodnimi standardi.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SKP se uporablja kot obvezen
nacionalni standard za razvršþanje dela
v poklice v uradnih oz.
administrativnih zbirkah podatkov in v
statistiþnih raziskovanjih.

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Priprave na
spremembe in
dopolnitve
SKP skladno z
revizijo ISCO88; spremljanje
in po potrebi
sodelovanje v
aktivnostih
ILO-ja in
Eurostata v
zvezi z revizijo
ISCO-88; po
potrebi
priprava
dopolnitev
kodirnega
seznama SKP.
Izvajanje
ostalih rednih
nalog:
tolmaþenje,
pomoþ
uporabnikom,
sodelovanje pri
pripravi
poklicnih
podatkov oz.
poklicne
statistike.

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14202 /

REDNE NALOGE

Stran
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ZT -KN

Kombinirana
nomenklatura

Klasifikacije za
statistike zunanje
trgovine

116

116.01

Razliþne klasifikacije
s podroþja
izobraževanja in
usposabljanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

115.02

Zap.
št.

Zagotavljanje statistiþno-analitiþnih
orodij za þasovno in mednarodno
primerljivo izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijskih
lastnosti enot v razliþnih statistiþnih
raziskovanjih.

Namen

Kombinirana nomenklatura
Spremljanje izvoza in uvoza blaga na
(KN) je nomenklatura blaga, ravni proizvodov KN, mednarodne
ki 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.

Priprava oz. prilagajanje
posameznih tehniþnooperativnih klasifikacij za
izkazovanje
izobraževalnih/kvalifikacijski
h lastnosti opazovanih enot
(osebe, programi itd.) v
razliþnih statistiþnih
raziskovanjih; priprava in
prilagajanje prevajalnikov
med razliþnimi
klasifikacijami; organiziranje
klasifikacij in prevajalnikov
na naþin, ki je primeren za
klasifikacijski strežnik
KLASJE; pomoþ pri uporabi
in tolmaþenju teh klasifikacij
in prevajalnikov.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Evropska Komisija, CURS

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Prilagoditev
šifranta
skrajšanih
nazivov KN
letnim
spremembam
KN.

Izpolnjevanje
nalog glede na
potrebe
statistiþnih
raziskovanj
(Anketa o
delovni sili,
UOE
vprašalnik,
idr.) ter drugih
uporabnikov,
in sicer:
priprava oz.
prilagajanje
posameznih
tehniþnooperativnih
klasifikacij za
izkazovanje
izobraževalnih
oz.
kvalifikacijskih
lastnosti
opazovanih
enot, priprava
in prilagajanje
razliþnih
prevajalnikov,
pomoþ pri
uporabi in
tolmaþenju
klasifikacij in
prevajalnikov.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

11

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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14203

116.03

SURS

Klasifikacije vezane
na upravnoteritorialno
razdelitev

ZT-K

Klasifikacije zunanje
trgovine
(razen KN in
klasifikacije držav)

ZT-DRŽAVE

Nomenklatura držav

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

Klasifikacije, ki se
uporabljajo pri izpolnjevanju
carinskih deklaracij in
statistiþnih 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,
vkljuþevanje sprememb,
povezave med
klasifikacijami, prilagajanje
spremembam v tehnološki
organizaciji klasifikacij v
SURS.
Prikazovanje zunanjetrgovinskih
podatkov po SMTK in drugih
klasifikacijah.

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

Vsebina

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

CURS, Združeni narodi (za
SMTK)

Uredba Komisije,
dokumentacija Slovenskega
inštituta za standardizacijo

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Prilagoditev
obdelave
spremembam
klasifikacij.

Prilagoditve
tekoþim
spremembam
nomenklature.

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

117

116.02

SURS

Zap.
št.

Št.

Poobl.
izvajal.

14204 /

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

117.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE

SKTE

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SKTE je obvezen nacionalni
standard, ki se uporablja pri
evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in izkazovanju
podatkov po teritorialni
razdelitvi Republike
Slovenije. Ravni od SKTE 1
do ravni SKTE 3 so povzete
po vzoru ureditve v EU
(Nomenclature des Unites
Territorielle pour Statistique NUTS - klasifikacija
teritorialnih enot za
statistiko), preostale ravni do
SKTE 10 pa so unikatne
zgolj za Slovenijo. in urejene
z Uredbo o SKTE.

Vsebina

Zagotavljanje informacij o historiþnih
in tekoþih spremembah v teritorialni
þlenitvi ter podpora in svetovanje
uporabnikom pri dosledni in pravilni
uporabi SKTE.

Namen

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

GURS, lastni viri SURS
sproti - ob teritorialnih
spremembah

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Predlog
spremembe
Uredbe SKTE
(razlogi: prve
tri ravni iz
Uredbe SKTE
ureja uredba
NUTS. Uredba
SKTE ureja
klasifikacijo
teritorija RS za
potrebe
statistike na
ravneh, nižjih
od NUTS 3.
Vzdrževanje
klasifikacije na
osnovi
teritorialnih
sprememb,
povzetih iz
uradnih
registrov in
evidenc ter
zagotavljanje
prevajalnikov
in veljavnih
šifrantov.
Objavljanje
opisnih
sprememb
teritorialnih
enot (obþin,
naselij) na
spletnih straneh
SURS.

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

14205

117.03

SURS

Klasifikacije

MNS

Seznam mestnih
naselij Slovenije

Nomenklatura tujih
držav - ISO 3166

Raziskovanje
Ime/Oznaka

S 1. januarjem 2003 je zaþela
veljati na SURS-u oblikovana
in sprejeta statistiþna
opredelitev naselij (na mestna
in nemestna). Seznam 156
mestnih naselij je opredeljen
na podlagi štirih meril.

Nomenklatura tujih držav v
skladu z mednarodnim
standardom ISO 3166
(trištevilþna koda).

Vsebina

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

Podpora notranjim in zunanjim
uporabnikom pri spremljanju in
izkazovanju podatkov na ravni tujih
držav.

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

GURS, lastni viri SURS-a.
Sproti - ob spremembah
naselij.

Obvezno

Urad za meroslovje
Obvezno
sproti - ob spremembah tujih
držav

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Vzdrževanje
seznama
mestnih naselij
v skladu s
teritorialnimi
spremembami
naselij.

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

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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11991

117.02

SURS

Zap.
št.

Št.

Poobl.
izvajal.

14206 /

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

Informacijske
tehnologije

Informacijske
tehnologije

14

14991

Vsebina

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka

11991.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

V notranjem okolju SURS-a
Kontinuirana
zagotovitev dostopa do podatkovne
(relacijske) baze podatkov klasifikacij,
nomenklatur in šifrantov vsem
producentom statistiþnih podatkov s
pomoþjo razliþnih orodij (obdelave,
vnos podatkov, podatkovna skladišþa,
ipd) s standardiziranimi vmesniki in na
podlagi razliþnih vsebinskih razvrstitev
(vsebinske "lastniške" skupine,
generiþni izrazi, moduli LPSR, teme
publiciranja). V zunanjem okolju,
preko domaþe spletne strani,
zagotovitev dostopa ter pregledovanja,
izpisovanja in preiskovanja objavljenih
klasifikacij z izbiranjem natanþnosti
iskanja in polja preiskovanja tako po
vseh klasifikacijah, nomenklaturah in
šifrantih kot v okviru posamiþne
klasifikacije.

Namen

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Od 2000 do
2006 je bilo v
podatkovno
bazo
vkljuþenih 895
klasifikacij,
nomenklatur in
šifrantov v
najmanj eni
verziji ter 110
pretvornikov
med njimi (kar
pomeni
polovico
klasifikacij,
nomenklatur in
šifrantov, ki jih
uporablja
SURS). Leta
2007 se bo delo
nadaljevalo.
Izdelana je
podpora za
snemanje
klasifikacij
preko spletne
strani (v
formatih csv,
html in xml), v
letu 2007 se bo
priþela izdelava
angleške
verzije
spletnega
vmesnika.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

14207

17991.02

SURS

Diseminacija

Redno posredovanje
statistiþnih podatkov in
informacij mednarodnim
organizacijam.

Analiza, testiranje in uvajanje
novih tehniþnih rešitev za
pripravo podatkov v PC-Axis
formatu za objavo. Redno
polnjenje diseminacijskih
vsebin (PC-AXIS, PDF,
RTF) in objava na spletnih
straneh SURS-a v podatkovni
bazi SI-STAT.

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

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

Obdobje
ali dan opazovanja

Meseþna,
Glede na zahteve
ýetrtletna,
naroþnika.
Polletna, Letna,
Enkratna

Posodabljanje izkazovanja podatkov na Kontinuirana
spletni strani, uvajanje novih možnosti
za uporabnike, razširitev nabora
podatkov v podatkovni bazi SI-STAT.

Omogoþanje uþinkovitega in
kakovostnega dela vsem udeležencem
v statistiþnem procesu.

Namen

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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

Analiza
možnosti za
neposredno
uporabo
podatkov v PCAxis formatu
za pripravo
publikacij.
Dodajanje
novih vsebin.
Redno
polnjenje
obstojeþih
vsebin.

Izgradnja nove
in dograjevanje
obstojeþe
informacijske
infrastrukture:
1. Statistiþni
registri in
vhodni sistemi
2. Sistemi za
statistiþne
obdelave,
analize in
tabelacije 3.
Diseminacijski
sistem in
spletna stran 4.
Aplikacije za
podporo
skupinskega
dela 5.
Sistemskotehniþna
podpora

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

16

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Mednarodno
poroþanje

SI-STAT

PC-Axis datoteke

17991

17991.01

Diseminacija

17

Stalni razvoj in
dopolnjevanje
informacijskega sistema za
podporo statistiþnemu
procesu.

Vsebina

Št.

SURS

Tehnološki vidik
modernizacije
statistiþnega procesa

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14991.01

Zap.
št.

14208 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

17991.03

17991.04

17991.05

17991.06

17991.07

SURS

BS

BS

BS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Osnovna razþlenitev bilance
BS.

Kontinuirana

Informiranje domaþe in tuje javnosti.

Meseþna

Meseþna

Izpolnjevanje sprejetega standarda IMF Meseþna,
zaradi zagotavljanja transparentnosti
ýetrtletna,
Slovenije.
Letna

Generiranje tabel preko interneta.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Mesec

Mesec

Lastni viri BS

Po redno osveženem MF, SURS, Lastni viri BS.
koledarju objav.
V skladu s koledarjem
objav.

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Aktivnosti za
zagotavljanje
uporabniku
koristnega in
prijaznega
orodja.

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

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

17

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

Meseþna bilanca
stanja BS; spletna
stran

Periodika
izvajanja

Standardizacija procesa objave
Kontinuirana
podatkov in skrajšanje þasa od priprave
podatkov do izida, ter možnost objave
istoþasno na razliþnih medijih.

Namen

Bilanca BS; denarni pregled- Informiranje domaþe in tuje javnosti.
konsolidirana bilanca
denarnega sistema in glavni
denarni agregati; mednarodne
rezerve.

Metapodatki za objavo na
spletni strani MDS, koledar
objav in podatki za obvezno
objavo na nacionalni strani:
nacionalni raþuni, indeks
industrijske proizvodnje,
poslovne tendence: kazalec
zaupanja, trg delovne sile,
kazalci cen, bilanca
državnega sektorja, državni
proraþun, dolg države,
analitiþni raþuni banþnega
sektorja, analitiþni raþuni
centralne banke, obrestne
mere, slovenski borzni
indeks, plaþilna bilanca,
mednarodne rezerve in
devizna likvidnost, zunanja
trgovina, prikaz stanja
mednarodnih naložb, bruto
zunanji dolg, devizni teþaji,
prebivalstvo.

Redno polnjenje obstojeþe
vsebine.

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

Vsebina

Št.

Denarna statistika,
hitra informacija,
spletna stran

SDDS: Standard
statistiþne
diseminacije
podatkov (Full
Subscription)

Banka statistiþnih
podatkov

Elektronske
publikacije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14209

17991.08

17991.09

17991.10

17991.11

17991.12

17991.13

17991.14

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Zap.
št.

Plaþilna bilanca, tisk
in spletna stran

Informiranje domaþe in tuje javnosti.

Informiranje domaþe in tuje javnosti.

Informiranje domaþe in tuje javnosti.

Informiranje domaþe javnosti.

Informiranje domaþe javnosti.

Glavni agregati in opis gibanj Informiranje domaþe javnosti.
plaþilne bilance.

Plaþilna bilanca, hitra Glavni agregati plaþilne
informacija, spletna
bilance.
stran

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

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

Podatki in informacije o
strukturi in poslovanju
finanþnih posrednikov, trgu
vrednostnih papirjev in
obrestnih merah.

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

Meseþna

Meseþna

Letna

Meseþna

ýetrtletna

Meseþna

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Koledarsko leto

Mesec

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri BS

Lastni viri BS

Lastni viri BS

Lastni viri BS

Lastni viri BS, AZN, ATVP.

Upravljavci mrež
bankomatov.

Lastni viri BS

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

V drugem
polletju.

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

18

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Publikacija
Neposredne
naložbe/Direct
investment; tisk in
spletna stran

Finanþni trgi, hitra
informacija, spletna
stran

Statistika finanþnih
trgov, publikacija,
spletna stran

Namen

Podatki o številu in prometu s Informiranje domaþe in tuje javnosti.
plaþilnimi karticami, þekih
obþanov, potovalnih þekih,
uporabi elektronskega
denarja, uporabi ter lokacijah
bankomatov, POS terminalov
ter terminalov za uporabo
elektronskega denarja,
uporabi storitev
elektronskega banþništva,
uporabi drugih tržnih poti ter
prenosih denarnih sredstev v
denarnih finanþnih
institucijah.

Vsebina

Št.

Podatki o mreži
banþnih avtomatov,
spletna stran

Uporaba sodobnih
plaþilnih
instrumentov v
Sloveniji; spletna
stran

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14210 /

BS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zunanji dolg, hitra
informacija, spletna
stran

Statistiþno
usklajevanje

Statistiþno
usklajevanje

17991.17

17991.18

18

18991

SURS

BS

Podpora
uporabnikom
evropskih statistiþnih
podatkov

Podatki statistiþnih
raziskovanj, spletna
stran

17991.16

AJPES

Podatki statistiþnih
raziskovanj,
publikacija, spletna
stran

Raziskovanje
Ime/Oznaka

17991.15

Zap.
št.

AJPES

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Informiranje domaþe javnosti.

Namen

Informiranje domaþe in tuje javnosti

Posredovanje informacij o podatkih in
metodah uporabnikom evropskih
statistiþnih podatkov.

Meseþna

Kontinuirana

Meseþna

Letna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Preteklo in tekoþe
leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri BS

Poslovni subjekti in izvajalci
plaþilnega prometa.

Poslovni subjekti.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Pomoþ
uporabnikom
statistiþnih
podatkov v
diseminacijskih
bazah in na
spletni strani
Eurostata.

Delo
v tekoþem
letu

Do 10. v
mesecu za
pretekli
mesec
(neporavna
ne
obveznosti).
Do 25. v
mesecu za
preteklo
kumulativn
o obdobje
(izplaþane
þiste plaþe
in drugi
osebni
prejemki,
prejemki in
izdatki
poslovnih
subjektov,
plaþila za
investicije).

Maj 2006

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

19

Pravne in
druge podlage

Št.

Stanje bruto zunanjega dolga
in neto pozicija

Pomoþ uporabnikom
statistiþnih podatkov v
diseminacijskih bazah in na
spletni strani Eurostata.

Razþlenitev podatkov o
Informiranje domaþe javnosti.
izplaþilih þistih plaþ in drugih
osebnih prejemkov, o
prejemkih in izdatkih
poslovnih subjektov, o
plaþilih za investicije, o
pravnih osebah z dospelimi
neporavnanimi obveznostmi.

Razþlenitev podatkov o
poslovnem izidu in
premoženjsko-finanþnem
položaju poslovnih
subjektov.

Vsebina
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14211

Sodelovanje pri delu
delovnih teles Sveta
EU

Predsedovanje EU

191.02

192

SURS

Sodelovanje z
Evropsko
komisijo/Eurostatom

Sodelovanje v
institucijah EU

191

191.01

Mednarodno
sodelovanje in
evropske zadeve

SDDS

Koordinacija
standarda
statistiþnega
objavljanja

19

18991.01

BS, IVZ,
MF,
SURS

BS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Sodelovanje v procesu
sprejemanja zakonodajnih
predlogov in drugih pravnih
aktov EU s podroþja
statistike. Aktivna udeležba
pri delu delovne skupine
Sveta EU za statistiko.

Aktivno sodelovanje pri delu
Statistiþnega programskega
odbora in drugih odborih
Evropske komisije ter pri
delu delovnih skupin
Eurostata.

Koordinacija med MF,
SURS, UMAR.

Vsebina

Ob
spremembah in
po potrebi.

Periodika
izvajanja

Sprejemanje pravnih predpisov EU s
podroþja statistike.

Sodelovanje pri pripravi in v postopku Kontinuirana
sprejemanja statistiþne zakonodaje EU
v okviru Evropske komisije; izvajanje
statistiþne zakonodaje EU; usklajevanje
evropskega statistiþnega programa.
Sodelovanje pri harmonizaciji statistike
in promociji uradnih statistiþnih
podatkov.

Izpolnjevanje standarda, ki prispeva k
transparentnosti Slovenije.

Namen

Obdobje
ali dan opazovanja

Pooblašþeni izvajalci

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Aktivno
sodelovanje pri
delu delovne
skupine Sveta
EU za
statistiko in
drugih
delovnih teles
Sveta EU.

Sodelovanje v
komitoloških
odborih in
drugih odborih
Evropske
komisije (SPC,
DGINS, PG,
itd.) ter v
delovnih
skupinah
Eurostata.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Zap.
št.

14212 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

Sodelovanje v
mednarodnih
organizacijah

PEU

Predsedovanje EU

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Priprave SURS-a na
predsedovanje delovni
skupini Sveta EU za statistiko
in izvedba predsedovanja.

Vsebina

1. januarja 2008 bo Slovenija za 6
mesecev prevzela predsedovanje EU.
SURS bo v tem obdobju vodil delovno
skupino Sveta EU za statistiko.

Namen

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Aktivnosti v
zvezi s
pripravami na
predsedovanje
Slovenije EU: vzpostavitev
organizacijske
strukture za
priprave in
izvedbo
predsedovanja
- prouþevanje
gradiv sledenje
dosjejem, ki so
v postopku na
Svetu EU izobraževanje študijski obiski
in izmenjava
izkušenj z
drugimi
statistiþnimi
uradi koordinacija
priprav v
okviru
delovnih teles
Vlade RS.

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

193

192.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE
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14213

194.01

Tehniþna in druga
pomoþ Sloveniji

Tehniþna in druga
pomoþ

194

Prijava na razpisane
programe tehniþne pomoþi
Sloveniji in izvedba teh
programov.

Aktivno delovanje v okviru
Konference evropskih
statistikov (CES) in Biroju
Konference; sodelovanje pri
delu Statistiþne komisije
Združenih narodov,
specializiranih agencij ter
drugih teles Združenih
narodov in sodelovanje z
OECD/ Odborom OECD za
statistiko.

Vsebina

Pomoþ pri nadaljnjem usklajevanju
posameznih statistiþnih podroþij z
zahtevami EU, pomoþ pri
implementaciji statistiþne zakonodaje
EU, podpora izvajanju kakovostnih
statistiþnih raziskovanj, harmonizaciji
statistike in promociji uradnih
statistiþnih podatkov.

Aktivna udeležba pri delu delovnih
telesih CES-a, pri delu Statistiþne
komisije Združenih narodov,
specializiranih agencij ter drugih teles
Združenih narodov za razliþna
statistiþna podroþja, ki prispeva k
razvoju slovenske državne statistike in
predstavlja prispevek v izmenjavi
dobrih praks s statistiþnimi
inštitucijami v mednarodnem okolju.
Sodelovanje z OECD kjer ima
Slovenija status stalne opazovalke pri
Odboru OECD za statistiko.

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Prijava na
razpisane
programe
tehniþne
pomoþi
Sloveniji in
izvajanje teh
programov.

Aktivna
udeležba pri
Konferenci
evropskih
statistikov
(CES) in delo v
Biroju
Konference,
udeležba
statistikov
SURS-a v
delovnih
telesih CES-a
za razliþna
statistiþna
podroþja,
sodelovanje pri
delu Statistiþne
komisije
Združenih
narodov.
Udeležba pri
delu odbora
OECD za
statistiko, kjer
je Slovenija
julija 2006
pridobila status
stalne
opazovalke.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

22

Pravne in
druge podlage
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SURS

Sodelovanje z
mednarodnimi
organizacijami

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

193.01

Zap.
št.

14214 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

Mednarodno
bilateralno
sodelovanje

Statistiþno
raziskovanje in
metodologija

Statistiþno
raziskovanje in
metodologija

22

22991

Mednarodno
bilateralno
sodelovanje

195

195.01

Tehniþna in druga
pomoþ Slovenije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

194.02

Zap.
št.

REDNE NALOGE

Izmenjava znanja in
najboljših praks; sodelovanje
na izbranih podroþjih.

Priprava in izvedba
programov tehniþne pomoþi
ter programov institucionalne
izgradnje na osnovi
specifiþnih potreb in zahtev.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Pospeševanje bilateralnega sodelovanja Kontinuirana
z namenom razvoja in krepitve
statistiþnih sistemov, doseganja
napredka v kakovosti statistiþnih
metodologij, raziskovanj in pri
tolmaþenju statistiþnih rezultatov ter
promocije statistike.

Pomoþ pri usklajevanju posameznih
statistiþnih podroþij držav prejemnic
pomoþi z zahtevami EU; izvajanje
projektov tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja.

Namen

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Izmenjava
strokovnjakov,
organizacija
seminarjev,
posvetovanj,
teþajev in
študijskih
obiskov,
izmenjava
publikacij in
drugih gradiv.

Kratkoroþna
svetovanja in
misije na
osnovi
sporazumov o
sodelovanju na
podroþju
statistike
sklenjenih s
Hrvaško,
Srbijo in ýrno
goro ter
Makedonijo.
Priprava in
izvajanje
twinning
projektov v
BiH in
Makedoniji.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

23

Pravne in
druge podlage
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22991.02

22991.03

SURS

SURS

Priprava vzorþnih okvirov za
terenske ankete oseb in
gospodinjstev.

Vsebina

Priprava vzorþnih okvirov za
poslovne ankete.

Priprava in združevanje razliþnih
administrativnih virov in nekaterih
anketnih virov za vzorþni okvir za
izbor vzorcev podjetij.

Priprava in združevanje razliþnih
administrativnih virov za vzorþni okvir
za izbor vzorcev oseb in gospodinjstev
(telefonsko anketiranje).

Priprava in združevanje razliþnih
administrativnih virov za vzorþni okvir
za izbor vzorcev oseb in gospodinjstev
(osebno anketiranje).

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

ýetrtletje

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

DURS (Baza podatkov o
Obvezno
davku na dodano vrednost),
AJPES (Poslovni register
Slovenije, Zakljuþni raþuni),
SURS (Statistiþni register
delovno aktivnega
prebivalstva in rezultati
nekaterih statistiþnih
raziskovanj).

Ponudniki fiksne telefonije
(Telekom Slovenije, T-2,
itd.), ponudniki mobilne
telefonije, GURS (Register
prostorskih enot), MNZ
(Centralni register
prebivalstva).

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava in
združevanje
razliþnih
administrativni
h virov in
nekaterih
anketnih virov
za vzorþni
okvir za izbor
vzorcev
podjetij.

Priprava in
združevanje
razliþnih virov
podatkov za
dosego
þimveþjega
pokritja
prebivalstva
Slovenije:
telefonski
imeniki
operaterjev
fiksne
telefonije,
telefonski
imeniki
operaterjev
mobilne
telefonije,
Centralni
register
prebivalstva,
Register
prostorskih
enot.

Priprava in
združevanje
razliþnih
administrativni
h virov za
vzorþni okvir
za izbor
vzorcev oseb in
gospodinjstev
(osebno
anketiranje).

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

24

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Priprava vzorþnih
okvirov za poslovne
ankete

Priprava vzorþnih
Priprava vzorþnih okvirov za
okvirov za telefonske telefonske ankete oseb in
ankete oseb in
gospodinjstev.
gospodinjstev

Priprava vzorþnih
okvirov za terenske
ankete oseb in
gospodinjstev

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

22991.01

Zap.
št.

14216 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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251.02

SURS

Varstvo in zašþita
podatkov

251

Naþin zavarovanja
statistiþnih podatkov

Varstvo in zašþita
podatkov

Varstvo podatkov in
statistiþna zaupnost

25

251.01

Statistiþna
terminologija

Raziskovanje
Ime/Oznaka

22991.04

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
Periodika
izvajanja

Varovanje statistiþne zaupnosti.

Kontinuirana

Kontinuirana

Uslužbenci SURS-a pri iskanju
Kontinuirana
informacij, urejanju þedalje veþjih
koliþin dokumentacije, ki jo dobivajo v
razliþnih jezikih EU, predvsem pa pri
študiju metodologij in objavljanju
statistiþnih podatkov, potrebujejo
znanje specifiþnih izrazov in dobro
slovarsko podporo. SURS že ima
zbirko elektronskih slovarjev, ki jo
lahko uporabljajo vsi uslužbenci.
SURS je tej zbirki dodal še: slovenskoangleški elektronski slovar, slovenski
þrkovalnik UBESANA/WIN,
elektronski tezaver EUROVOC, orodje
PRESIS-PRO. SURS potrebuje
mehanizem, ki bo omogoþal dodajanje
novih prevodov v obstojeþo zbirko in
kreiranje omejenih (tematskih)
slovarjev.

Namen

Zavarovanje podatkov,
Varovanje informacijske zasebnosti
zbranih z Letnim programom poroþevalskih enot.
stat. raziskovanj, obsega
ukrepe tehniþne in
organizacijske narave ter
druge ustrezne logiþnotehniþne postopke, s katerimi
se varujejo prostori in
raþunalniška oprema,
zagotavlja varnost
posredovanja in prenosa
podatkov, omogoþa dostop
nepooblašþenim osebam do
naprav, na katerih se
obdelujejo podatki, ter
omogoþa naknadno
ugotavljanje, na kakšen naþin
in kdaj je potekala obdelava
podatkov, kdo je to storil in s
kakšnim namenom.

Celovito varstvo in zašþita
podatkov, koordinirano s
strani Odbora za varstvo
podatkov pri SURS-u.

SURS, zaradi specifiþne in
pomensko strogo dosledne
statistiþne terminologije,
potrebuje orodje, ki nudi
možnost, da statistiþne
slovarje sproti dopolnjuje.
Zelo pomembno je, da si s
pomoþjo prevajalnega
sistema zagotovi vedno enake
prevode specifiþnih izrazov
ne glede na to, ali gre za
dvojeziþno objavljanje
podatkov, prevajanje
razliþnih tekstov, dopisov,
metodologij, klasifikacij,
šifrantov in razliþnih drugih
gradiv. V letu 2004 je SURS
s pomoþjo zunanjega
izvajalca tako orodje pridobil.

Vsebina

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Evidentiranje
pomanjkljivosti
v varstvu
podatkov na
podlagi
pravilnika o
varstvu
podatkov in
priprava
srednjeroþnega
naþrta za
odpravo
pomanjkljivosti
.

Varovanje
osebnih
podatkov in
poslovnih
skrivnosti.

Nadaljevanje
urejanja in
priredbe
terminologije,
povezane z
zbiranjem
statistiþnih
podatkov;
vkljuþevanje
terminov v
podatkovno
bazo. V letu
2006 bo zbirka
statistiþne
terminologije
objavljena na
spletni strani
SURS-a.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

25

Pravne in
druge podlage
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SURS

Prebivalstvo

Demografske
statistike in
projekcije

31

311

DEM-PREB/ýL

Število prebivalcev
Republike Slovenije

Demografske in
socialne statistike

II

311.01

Statistiþne metode
varovanja pred
razkritjem podatkov

251.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

EMŠO, generalni status,
status prebivališþa, zakonski
stan, kraj rojstva,
prebivališþe, priimek in ime,
MID k hišni številki, datum
veljavnosti zaþasnega
prebivališþa, število
prijavljenih zaþasnih
prebivališþ

Vpeljava statistiþnih metod, s
katerimi prepreþujemo
razkritje individualnih
podatkov v
deindividualiziranih mikro
podatkovnih bazah in v
makro podatkih in
ugotavljanje verjetnosti
razkritja.

Vsebina

Periodika
izvajanja

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

ýetrtletna

Objava podatkov v obliki, v kateri je
Kontinuirana
individualna enota ustrezno zašþitena
in hkrati objavljeni podatki posredujejo
þim veþjo koliþino informacije.

Namen

31.3., 30.6., 30.9.,
31.12.

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obdelava,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Statistiþna
zašþita
obstojeþih
statistiþnih
raziskovanj;
analiza
možnosti pri
novih
statistiþnih
raziskovanjih.
Razvoj metod,
primernih za
majhne države.

Delo
v tekoþem
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
(štirikrat
letno samo
za osnovne
skupine
prebivalstva
za teritorij
Slovenije,
dvakrat
letno tudi
po
starostnih
skupinah in
izbranih
teritorialnih
ravneh).

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Zap.
št.

14218 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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311.02

311.03

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

DEM-ROJ

Prijava rojstva

Projekcije
prebivalstva
Republike Slovenije
po starosti in spolu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Periodika
izvajanja

ýetrtletna

Izdelava projekcij prebivalstva za
Triletna
Slovenijo po spolu in starosti "preraþun" na osnovi novih podatkov
za zadnja leta in verjetnih spremenjenih
vrednosti hipotez. Sodelovanje z
Eurostatom pri njihovih preraþunih
projekcij prebivalstva za države þlanice
in drugih aktivnostih na tem podroþju skladno z njihovim planom dela.
Vzpostavitev delovanja programske
opreme, potrebne za izdelavo projekcij
prebivalstva. To bo lahko omogoþalo
tudi pripravo projekcij za nižje
teritorialne enote (statistiþne regije)
Republike Slovenije, þe bo potrebno.

Namen

Podatki o vpisu v Matiþni
Zagotavljanje podatkov o rojenih in
register. Podatki o rojenem:
naravnem gibanju prebivalstva ter
EMŠO; datum rojstva; ime in ažuriranje ustreznih evidenc.
priimek; vitaliteta - stanje
otroka ob rojstvu; spol; kraj
rojstva - oznaka izvajalca;
državljanstvo; prebivališþe;
status prebivališþa; generalni
status; mesto rojstva sprejem matere; porodna
teža; številka poroda. Podatki
o materi: EMŠO; datum
rojstva; ime in priimek
matere; prebivališþe; status
prebivališþa; generalni status;
vrstni red zakonske zveze;
datum sklenitve zakonske
zveze; število otrok, ki jih je
mati doslej rodila (živorojeni,
mrtvorojeni), zaporedni
porod; število otrok rojenih v
tej zakonski zvezi; vrsta
poroda - število rojenih otrok;
zaporedje otroka; zakonski
stan; izobrazba; poklic.
Podatki o oþetu: EMŠO;
datum rojstva; prebivališþe;
status prebivališþa; generalni
status; izobrazba; poklic.

Priprava potrebnih
prebivalstvenih analiz za
izhodišþa oz. doloþitev
vrednosti hipotez o rodnosti,
umrljivosti in selivnosti v
Sloveniji za projekcije
prebivalstva po starosti in
spolu za Republiko Slovenijo
do leta 2050.

Vsebina

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

IVZ, MNZ - Centralni
Obvezno
register prebivalstva, UE
(MJU - Direktorat za
upravne enote), statistiþni
viri, zdravstvene
organizacije.
ýetrtletno (MNZ - Centralni
register prebivalstva), letno maja (IVZ)

IVZ, MNZ in demografski
in raþunalniški strokovnjaki
- zunanji v Sloveniji in
tujini.
SURS (objava števila in
sestave prebivalstva) ter
podatkov o naravnem in
selitvenem gibanju
prebivalstva; ostali
sodelujoþi po naroþilu
SURS: vsaj enkrat do
dvakrat letno; za pripravo
potrebnih analiz, bolj
pogosto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava na
nov naþin
prevzema
podatkov,
obdelava,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Spremljanje
metodologije,
tehnik in orodij
izdelave
projekcij v EU
in svetu.
Vzpostavitev
delovanja
programske
opreme,
potrebne za
izdelavo
projekcij
prebivalstva.
Sodelovanje z
Eurostatom.

Delo
v tekoþem
letu

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(prehodni);
avgusta
konþni za
preteklo
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

27

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14219

311.04

311.05

311.06

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

DEM-POR

Podatki o vpisu v Matiþni
Zagotavljanje podatkov o sklenjenih
register. Kraj in datum
zakonskih zvezah ter ažuriranje
sklenitve zakonske zveze.
ustreznih evidenc.
Podatki za ženina in nevesto:
priimek in ime; EMŠO;
prejšnji zakonski stan; vrstni
red sklenitve zakonske zveze;
kraj rojstva; prebivališþe;
status prebivališþa; generalni
status; državljanstvo;
izobrazba; poklic.

ýetrtletna

ýetrtletna

ýetrtletje

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

MNZ - Centralni register
prebivalstva, UE (MJU Direktorat za upravne
enote), statistiþni viri.
ýetrtletno (MNZ - Centralni
register prebivalstva).

MNZ - Centralni register
prebivalstva, UE (MJU Direktorat za upravne
enote), statistiþni viri, centri
za socialno delo.
ýetrtletno (MNZ - Centralni
register prebivalstva).

Obvezno

Obvezno

IVZ, MNZ - Centralni
Obvezno
register prebivalstva, UE
(MJU - Direktorat za
upravne enote), statistiþni
viri.
ýetrtletno (MNZ - Centralni
register prebivalstva), letno septembra (IVZ)

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava na
nov naþin
prevzema
podatkov,
obdelava,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Obdelava,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Kontrola
pravilnosti
baze podatkov
o umrlih,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(prehodni);
julija
konþni za
preteklo
leto.

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(prehodni);
septembra
konþni za
preteklo
leto.

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(prehodni);
septembra
konþni za
preteklo
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

28

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Prijava sklenitve
zakonske zveze

DEM-PRIZ

Podatki o vpisu/zaznambi v
Zagotavljanje podatkov o priznanjih in
Matiþni register. Podatki o
ugotovitvah oþetovstva in posvojitvah
dogodku: vrsta dogodka;
otrok ter ažuriranje ustreznih evidenc.
datum dogodka. Podatki o
otroku: EMŠO; datum
rojstva; spol; kraj rojstva;
državljanstvo; prebivališþe;
status prebivališþa; generalni
status. Podatki o
materi/oþetu,
posvojitelju/posvojiteljici:
EMŠO oz. datum rojstva;
prebivališþe; status
prebivališþa; generalni status.

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Št.

Priznanje in
ugotovitev
oþetovstva,
posvojitev otroka

Namen

Podatki o vpisu v Matiþni
Zagotavljanje podatkov o umrlih in
register. Podatki o umrlem:
naravnem gibanju prebivalstva ter
EMŠO; priimek in ime
ažuriranje ustreznih evidenc.
umrlega; spol; datum rojstva;
ura rojstva (za umrle
dojenþke); kraj rojstva;
prebivališþe; status
prebivališþa; generalni status;
zakonski stan; državljanstvo;
izobrazba; poklic; (za
vzdrževane poklic
vzdrževalca); delovni status;
datum smrti, ura smrti, kraj
smrti, mesto smrti;
zdravniška oskrba; kdo je dal
podatke o vzroku smrti;
vzrok smrti. Podatki o
zakoncu umrlega: EMŠO ali
datum rojstva. Podatki o
materi umrlega otroka,
starega do 7 let: datum
rojstva; izobrazba; poklic;
število otrok, ki jih je rodila;
družinska skupnost, v kateri
je bil otrok rojen. Podatki za
nasilne smrti: vrsta nasilne
smrti; zunanji vzrok smrti;
kraj smrtne nesreþe; kje je
bila nesreþa.

Vsebina

14220 /

DEM-UMR

Prijava smrti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

311.08

SURS

Namen

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Verjetnost umiranja po
Izraþunavanje priþakovanega trajanja
Letna
starosti in spolu, priþakovano življenja. Izdelava izraþunov skrajšanih
trajanje življenja.
tablic umrljivosti.

Podatki o vpisu v pravdni "P" Zagotavljanje podatkov o razvezanih
vpisnik: okrožno sodišþe;
zakonskih zvezah ter ažuriranje
zap. št. vpisnika; datum
ustreznih evidenc.
vpisa; zap. št. kontrolnika.
Podatki o možu in ženi:
priimek in ime; EMŠO; kraj
rojstva; prebivališþe; status
prebivališþa; generalni status;
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
pravnomoþnosti sodbe;
zadnje prebivališþe; obþina
prebivališþa 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. þlenu Ustave RS osebi ni
potrebno odgovoriti na
vprašanje, þe tega ne želi).

Vsebina

2005/2006

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a.
Avgust/September 2007.

Okrožna sodišþa, MNZ Centralni register
prebivalstva þetrtletno,
statistiþni viri.
Sproti ob dogodku (okrožna
sodišþa), þetrtletno (MNZ Centralni register
prebivalstva).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
skrajšanih
tablic
umrljivosti.

Obdelava,
tabeliranje,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

September
2007.

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(prehodni);
julija
konþni za
preteklo
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Statistika migracij

DEM-TAB-UMR

Tablice umrljivosti

DEM-RAZ

Razveza zakonske
zveze

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

313

311.07

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14221

321.02

SURS

ADS Ad hoc modul
za leto 2007 - nesreþe
pri delu in z delom
povezane
zdravstvene težave

ADS

Anketa o delovni sili

Aktivno
prebivalstvo

321.01

Trg dela

321

SEL

Prijava, odjava,
sprememba
prebivališþa

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

Vprašanja, ki se nanašajo na
poškodbe in posledice nesreþ
pri delu kakor tudi
zdravstveni problemi, ki niso
posledica nesreþ, poškodb pri
delu. Zanima nas število dni
odsotnosti z dela, število
delovnih nesreþ (po
zaposlitvenem statusu).
Predmet ad hoc modula so
tudi bolezni, ki niso posledica
nesreþe/poškodbe pri delu, in
tiste, katerih stanje se je
poslabšalo zaradi dela, prav
tako pa poklicne bolezni,
katerih pojavnosti ni mogoþe
dobiti iz administrativnih
virov.

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

Kontinuirana,
rezultati se
objavljajo
þetrtletno in
letno

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Namen je dobiti harmonizirane
Kontinuirana
statistiþne podatke o zdravstvenih
problemih, povezanih z delom, ki niso
zajeti v administrativnih virih in
analizirati zdravje in varstvo pri delu v
povezavi z osnovnimi spremenljivkami
s podroþja trga dela (zaposlitveni
status, delo s skrajšanim delovnim
þasom, stalnost zaposlitve itd.).

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

Podatki za državljane RS in
Spremljanje selitvenega gibanja
tuje prebivalstvo v Sloveniji: prebivalstva ter ažuriranje ustreznih
EMŠO (ali datum rojstva in
evidenc.
spol osebe, þe EMŠO ni
znan); kraj rojstva; država
rojstva; državljanstvo;
narodnost (podatek se zbira
samo s privoljenjem
posameznika); zakonski stan;
status prebivališþa; generalni
status; vrsta selitve; novo in
staro stalno (zaþasno)
prebivališþe; država
prebivanja v tujini; datum
prijave, odjave, spremembe
naslova, namen prebivanja
(za tujce); EMŠO osebe, ki
vodi gospodinjstvo; razmerje
do osebe, ki vodi
gospodinjstvo.

Vsebina

Referenþno obdobje:
teden (od
ponedeljka do
nedelje) pred
dnevom anketiranja

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

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Reprezentativni vzorec
gospodinjstev. Na anketo
odgovarjajo vsi þlani v
gospodinjstvu.

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

Prostovoljno

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

MNZ - Centralni register
Obvezno
prebivalstva; MNZ Direktorat za upravne
notranje zadeve dokler MNZ
v CRP ne zajame vseh
tujcev v RS.
ýetrtletno (MNZ - Centralni
register prebivalstva in
MNZ - Direktorat za
upravne notranje zadeve).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

60 dni po
koncu
þetrtletja

Štirikrat
letno za
preteklo
þetrtletje
(predhodni)
; septembra
konþni za
preteklo
leto.

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

30

Pravne in
druge podlage

Priprava
Marec 2008 Naloga,
metodologije in
vezana na
izvedba ankete
predpise/
pilotne
projekte

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in
objava
rezultatov.

Obdelava,
tabeliranje in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Št.

32

313.01

Zap.
št.

14222 /

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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321.03

321.04

321.05

321.06

321.07

SURS

SURS

ZRSZ

ZRSZ

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Merjenje razlike med
povpraševanjem in ponudbo
na trgu dela, ki se odraža v
številu in stopnji prostih
delovnih mest, glede na
velikost podjetja, dejavnost,
regijo, poklic. V statistiko
prostih delovnih mest so, v
skladu z evropsko
metodologijo, vkljuþene
samo tiste potrebe po
delavcih, za katere se na
zadnji dan referenþnega
meseca še ni iztekel rok za
prijavo. ýetrtletni podatek je
izraþunan kot povpreþje
meseþnih rezultatov. Zaradi
omenjene metodološke
razlike se podatki razlikujejo
od tistih, ki jih objavlja
Zavod RS za zaposlovanje.

Zaposlene in samozaposlene
osebe po obþini (statistiþni
regiji) prebivališþa in po
obþini (statistiþni regiji)
delovnega mesta;
medobþinski delovni migranti
po obþini (statistiþni regiji)
prebivališþa in obþini
(statistiþni regiji) delovnega
mesta; medobþinski delovni
migranti po obþini delovnega
mesta, starostnih skupinah,
spolu, stopnji strokovne
izobrazbe, dejavnosti,
poklicu.

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

Vsebina

Število prijavljenih potreb po
stopnji izobrazbe in po
podroþjih dejavnosti.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Zbiranje evropsko primerljivih
podatkov o številu prostih in zasedenih
delovnih mest ter stopnji prostih
delovnih mest. Podatki so pomembni
za ugotavljanje potreb delodajalcev po
zaposlovanju.

Meseþna

Meseþna

ýetrtletna,
Letna

Spremljanje mobilnosti delovno
Letna
aktivnega prebivalstva oz.
medobþinskih in medregijskih tokov.
Raziskava je prav tako pomembna za
ugotavljanje, ali ima posamezna
obþina, regija presežek oz. primanjkljaj
delovnih mest glede na število
prebivalcev.

Mesec

Mesec

Kritiþni dan

Kritiþni dan, 31.
december

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Delodajalci – pravne in
fiziþne osebe med mesecem.

ZRSZ.

ZRSZ, SURS - uporaba
podatkov obstojeþih
statistiþnih in
administrativnih virov.
ZRSZ - do 15. v mesecu za
pretekli mesec

Uporaba podatkov
obstojeþih statistiþnih virov:
SURS (Statistiþni register
delovno aktivnega
prebivalstva), MNZ
(Centralni register
prebivalstva).
Do konca junija za preteklo
leto.

Uporaba podatkov
obstojeþih statistiþnih virov
– registrskih podatkov
(Statistiþni register delovno
aktivnega prebivalstva).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Usklajevanje
metodologije z
metodologijo
EU, objava
rezultatov.

Priprava
metodologije,
objava
rezultatov.

Priprava
metodologije,
objava
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

15 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Junij 2007

46 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
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

31

Pravne in
druge podlage
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Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prijavljenih potrebah
po delavcih in
pripravnikih

Periodika
izvajanja

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

Namen

Št.

Meseþno statistiþno
Število tujcev, ki so dobili
raziskovanje o tujcih, zaposlitev po posameznih
ki dobijo zaposlitev
podroþjih dejavnosti.

PDM

Statistika prostih
delovnih mest

DM

Delovne migracije

Meseþno spremljanje
aktivnega
prebivalstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
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321.08

321.09

321.10

321.11

321.12

321.13

321.14

321.15

321.16

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

Zap.
št.

ZRSZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Poroþilo o tujih
državljanih,
zaposlenih v
Sloveniji

Poroþilo o izdanih
delovnih dovoljenjih
za tujce

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

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

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

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

Število vkljuþenih
brezposelnih oseb po vrstah
programov.

Število prejemnikov
denarnega nadomestila in
denarne pomoþi po spolu in
stopnjah izobrazbe.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

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

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

Kontinuirana

Kontinuirana

Letna

Letna

Kontinuirana

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

ýetrtletje

ýetrtletje

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

ýetrtletje

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Delodajalci – pravne in
fiziþne osebe, ZZZS, MNZ
na zaþetku þetrtletja za
predhodni kvartal.

ZRSZ
na zaþetku þetrtletja za
predhodni kvartal.

ZRSZ
30. 01.

ZRSZ
28. 02.

ZRSZ
v zaþetku þetrtletja za
predhodni kvartal.

ZRSZ
20. v mesecu.

ZRSZ
20. v mesecu.

ZRSZ
20. v mesecu.

Delodajalci – pravne in
fiziþne osebe med mesecem
in ZZZS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

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

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20 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

32

Pravne in
druge podlage
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Letno poroþilo o
osebah, ki so se s
posredovanjem
zavoda za
zaposlovanje zaþasno
zaposlile v tujino.

Letno poroþilo o
vkljuþenih v
programe
zaposlovanja

Kvartalno poroþilo o
prejemnikih
denarnega
nadomestila in
denarne pomoþi za
þas brezposelnosti

Meseþno poroþilo o
trajanju
brezposelnosti

Meseþno poroþilo o
prilivih v in odlivih
iz registrirane
brezposelnosti

RBO

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Namen

Št.

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

Število realiziranih potreb po
stopnjah izobrazbe in po
podroþjih dejavnosti.

Vsebina

14224 /

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
registrirano
brezposelnih osebah

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
realiziranih potrebah
po delavcih in
pripravnikih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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322.01

Obrazec 1 - ZAP/M

Meseþno poroþilo o
izplaþanih plaþah pri
pravnih osebah

Plaþe in stroški dela

322

AJPES,
SURS

Letno poroþilo o
republiškem
štipendiranju

321.18

ZRSZ

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka

321.17

Zap.
št.

ZRSZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Izplaþane plaþe skupaj;
zaostala izplaþila in nadure,
izplaþila 13. plaþ; število
plaþanih ur skupaj in plaþanih
nadur na katere se nanašajo
izplaþila; število zaposlenih
oseb, ki so prejele plaþo,
izplaþila za nadure in
izplaþila 13. plaþ; najnižja
izplaþana bruto plaþa, število
oseb, ki je prejelo minimalno
plaþo, kolektivna pogodba.

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

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

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Raziskovanje daje vpogled v višino in
gibanje povpreþnih meseþnih plaþ v
slovenskem gospodarstvu. Podatki so
pomemben vir za vodenje politike plaþ
in pokojnin, pri kolektivnih pogajanjih
in za izraþunavanje razliþnih socialnih
prejemkov.
Meseþna

Spremljanje stanja na podroþju politike Letna
štipendiranja.

Spremljanje stanja na podroþju
zaposlovanja.

Namen

Mesec

Šolsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Pravne osebe ter njihove
enote v sestavi podatke o
plaþah posredujejo AJPES
do zadnjega v mesecu za
pretekli mesec. AJPES
posreduje podatke SURS
skladno z dogovorom do 10.
v mesecu za predpretekli
mesec.

ZRSZ
v zaþetku koledarskega leta
za preteklo šolsko leto.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

AJPES skrbi za
formalno
logiþno
pravilnost
zbranih
podatkov,
katere skladno
z dogovorom
redno in
pravoþasno
pošilja na
SURS. SURS
skrbi za
seznam
poroþevalskih
in opazovanih
enot, na osnovi
katerega
poroþevalske
enote poroþajo
podatke o
plaþah, ter za
nadzor
kakovosti
podatkov.
Glede na
metodologijo
po potrebi
pripravlja
ocene za
neporoþane
enote ter skrbi
za izkazovanje
statistiþnih
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

60 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
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druge podlage
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Stran

14225

322.03

AJPES,
SURS

ZAP-STRU/L

Zaposlene osebe po
višini bruto plaþe
Obrazec

ZAP_RFO/M

Meseþno poroþilo o
izplaþanih plaþah pri
fiziþnih osebah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Raziskovanje daje vpogled v višino in
gibanje povpreþnih meseþnih plaþ
zaposlenih oseb pri registriranih
fiziþnih osebah. Podatki bodo združeni
z raziskovanjem Meseþno poroþilo o
izplaþanih plaþah pri pravnih osebah,
Obrazec 1 - ZAP/M. Podatki so vir za
vodenje politike plaþ.

Namen

Podatki o številu zaposlenih
Spremljanje stanja na podroþju plaþ.
oseb glede na število plaþanih
delovnih ur in po višini bruto
plaþe, najveþja izplaþana
bruto plaþo.

Za zaposlene osebe pri
samostojnih podjetnikih se
spremljajo naslednji podatki:
izplaþane bruto in neto plaþe
skupaj; zaostala izplaþila in
nadure; izplaþila 13. plaþ;
število plaþanih ur skupaj in
plaþanih nadur na katere se
nanašajo izplaþila ter število
zaposlenih oseb, ki so prejele
plaþo, izplaþila za nadure in
izplaþila 13. plaþ.

Vsebina

Letna,
September

Meseþna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Pravne osebe AJPES-u do
31. 10., AJPES do 30. 11.
SURS-u.

Registrirane fiziþne osebe
ter njihove enote, DURS,
AJPES.
Registrirane fiziþne osebe
do 20. v mesecu za pretekli
mesec; DURS do 31.01. za
predpreteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

AJPES skrbi za
formalno
logiþno
pravilnost
zbranih
podatkov,
katere skladno
z dogovorom
redno in
pravoþasno
pošilja na
SURS. SURS
skrbi za
seznam
poroþevalskih
in opazovanih
enot, na osnovi
katerega
poroþevalske
enote poroþajo
podatke o
plaþah, ter za
nadzor
kakovosti
podatkov.
Glede na
metodologijo
po potrebi
pripravlja
ocene za
neporoþane
enote ter skrbi
za izkazovanje
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in
objava
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

34

Pravne in
druge podlage

Št.

322.02

Zap.
št.

14226 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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322.04

322.05

322.06

322.07

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
Namen

Podatki o plaþah in številu
zaposlenih glede na (i)
lastnost podjetij oz. njihovih
enot: velikost, dejavnost,
lokacija dela, število
zaposlenih; (ii) demografske
in zaposlitvene znaþilnosti
oseb: EMŠO, spol starost,
poklic, izobrazba,
usposobljenost, vrsta
zaposlitve.

Podatki o lastnostih podjetij
oz. njihovih enot: velikost,
dejavnost, lokacija dela,
lastništvo, trg, število
zaposlenih oseb; o
demografskih in
zaposlitvenih lastnostih pri
njih zaposlenih oseb: ime in
priimek, EMŠO, spol starost,
poklic, izobrazba, delovna
doba, delovni þas, vrsta
zaposlitve; o strukturi plaþ in
delovnih urah zaposlenih
oseb za celo leto in
reprezentativni mesec: bruto
plaþa, plaþa za nadure,
bonusi, socialni prispevki in
akontacija dohodnine, število
plaþanih ur in nadur, dnevi
odsotnosti, bolniške, dopusta.

Celotni stroški dela: prejemki
zaposlenih oseb,
delodajalþevi prispevki za
socialno varnost, davki na
izplaþano plaþo in
subvencije, dejansko
opravljene delovne ure.

ýetrtletna

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na podroþju plaþ.
Letna
Dobiti vpogled v statistiko plaþ po
razliþnih zaposlitvenih in demografskih
znaþilnostih zaposlenih oseb (starost,
spol, poklic, izobrazba, strokovna
usposobljenost) in znaþilnosti
delodajalcev (dejavnost, lokacija,
velikost).

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

Spremljanje gibanja þetrtletnih
stroškov dela (brez stroškov za
izobraževanje in ostalih stroškov dela:
stroški kadrovanja in stroški za obleke)
loþeno za celotne stroške dela, plaþe,
delodajalþeve prispevke za socialno
varnost, davke in stroške dela brez
bonusov po evropsko primerljivi
metodologiji.

Celotni stroški dela: prejemki Spremljanje stanja stroškov dela.
zaposlenih oseb,
delodajalþevi prispevki za
socialno varnost, davki na
izplaþano plaþo in
subvencije, drugi stroški dela,
dejansko opravljene delovne
ure.

Vsebina

Koledarsko leto

Koledarsko leto,
mesec oktober

ýetrtletje

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Povezovanje obstojeþih
administrativnih in
statistiþnih virov: SURS
(SRDAP), DURS.
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto.

Povezovanje vprašalnika in
obstojeþih administrativnih
in statistiþnih podatkov:
SURS (SRDAP), DURS,
ZPIZ, AJPES, IVZ, ZZZS.
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto.

Uporabljeni obstojeþi
statistiþni in administrativni
viri: SURS-a, UJP, DURS.
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto; UJP
dnevno

Uporabljeni obstojeþi
statistiþni in administrativni
viri: SURS-a, UJP, DURS-a
DURS do 31.01. za
predpreteklo leto; UJP
dnevno; DURS (ZR) letno
do 30. 6. za preteklo leto

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Priprava
2007
metodologije in
objava
rezultatov.

Izvedbo redne Junij 2008
Ankete o
strukturi plaþe
2006 na terenu.

Priprava
70 dni po
metodologije in koncu
objava
þetrtletja
rezultatov
(originalne in
desezonirane
vrednosti).

Ocena stroškov Oktober
dela za leto
2007
2006 - ko se ne
izvaja štiriletna
Anketa o
stroških dela

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

35

Pravne in
druge podlage

Št.

Strukturna statistika
plaþ

ZAP-SP/4L

Anketa o strukturi
plaþe

ISD/ýL

Indeks stroškov dela

Stroški dela - letne
ocene

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Izobraževanje in
usposabljanje

Statistika zaþetnega
izobraževanja

33

331

SRDAP

Statistiþni register
delovno aktivnega
prebivalstva

Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb po
poslovnih subjektih.

Podatki o izplaþilih regresa
za letni dopust pri pravnih
osebah.

Ažuriranje statistiþnega registra
delovno aktivnega prebivalstva –
SRDAP.

Spremljanje višine izplaþil regresa za
letni dopust vseh pravnih oseb za
zaposlene po kolektivnih pogodbah in
za zaposlene po individualnih
pogodbah (po regijah, obþinah,
dejavnostih).

Kontinuirana

Meseþna

Letna

Periodika
izvajanja

pretekli mesec

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti na M
obrazcih poroþajo ZZZS.
ZZZS do 5. v mesecu za
pretekli mesec.

Pravne osebe na Obrazcu 3
in izvajalci plaþilnega
prometa, na podlagi
podatkov o bruto izplaþilih
regresa za letni dopust, ki jih
pridobijo od poslovnih
subjektov, katerih raþune
vodijo.
Pravne osebe na Obrazcu 3:
ob izplaþilu regresa za letni
dopust; izvajalci plaþilnega
prometa: tedensko.

Uporabljeni obstojeþi
statistiþni in administrativni
podatki: SURS, DURS, MF,
MDDSZ.
DURS, do 31.01. za
predpreteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Tekoþe
ažuriranje
registra in
posredovanje
podatkov
uporabnikom.

Prouþitev
metodologije in
priprava
izraþunov.

Delo
v tekoþem
letu

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

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

36
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druge podlage
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32991.01

Statistiþni registri
statistike dela

32991

Namen

Izraþun kazalnikov, ki kažejo Primerjava držav glede na razliþne
položaj posameznika glede
socialne primere na trgu dela, razliþne
njegove socio ekonomske
tipe družin oz. posameznikov.
znaþilnosti: - obdavþitev plaþ
slabše plaþanih zaposlenih
oseb (obdavþitev plaþe, ki jo
prejema oseba, zaposlena v
proizvodnih dejavnostih s 67
% povpreþno plaþo v državi);
- zaposlitvena zanka (past):
(i) "unemployment trap" prejemki nezaposlene osebe
glede na plaþo, ki bi jo imela
taka oseba, þe bi dobila
zaposlitev; (ii) "low-wage
trap" - obremenitev plaþe
zaposlene osebe pred in po
poveþanju plaþe; - plaþe po
spolu.

Vsebina

Št.

SURS

Meseþno poroþilo o
izplaþilih regresa za
letni dopust pri
pravnih osebah

322.09

AJPES

Strukturni kazalniki,
vezani na podatke o
plaþah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

322.08

Zap.
št.

14228 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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331.01

331.02

331.03

331.04

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

ŠOL-S

Statistiþno
raziskovanje o
srednješolskem
izobraževanju
mladine

ŠOL-O-ODR

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnošolskem
izobraževanju
odraslih

ŠOL-O

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnošolskem
izobraževanju
mladine

ŠOL-PŠV

Statistiþno
raziskovanje o
predšolski vzgoji in
izobraževanju v
vrtcih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje stanja na podroþju
predšolske vzgoje.

Namen

Vkljuþenost mladine v
Spremljanje stanja na podroþju
razliþne programe
srednješolskega izobraževanja.
srednješolskega
izobraževanja, za pridobitev
nižje ali srednje poklicne,
srednje tehniške oz.
strokovne ter srednje splošne
izobrazbe. V okviru
raziskovanja se zbirajo
podatki o vrsti šol, oddelkih;
dijakih po spolu, vzgojnoizobraževalnih programih,
letnikih in uspešnosti, letih
starosti, obþini stalnega
prebivališþa, šolski prehrani
in uþenju tujih jezikov,
zakljuþku izobraževanja, o
dijakih s posebnimi
potrebami, o opremljenosti
šol z raþunalniki in vrstami
internetne povezave; o
pedagoškem osebju po spolu,
delovnem þasu, urah
pouþevanja, starostnih
razredih, izobrazbi ter o
drugih zaposlenih delavcih.

Osnovne znaþilnosti
Spremljanje stanja na podroþju
populacije, vkljuþene v
osnovnošolskega izobraževanja
osnovnošolsko izobraževanje odraslih.
odraslih, pedagoškem osebju
in drugih zaposlenih ter o
izvajalcih tega izobraževanja.

Osnovne znaþilnosti
Spremljanje stanja na podroþju
populacije, vkljuþene v redno osnovnošolskega izobraževanja.
osnovnošolsko izobraževanje,
pedagoškem osebju in drugih
zaposlenih.

Vkljuþenost v predšolsko
izobraževanje, razpoložljive
kapacitete vrtcev, dejavnosti,
ki jih organizira vrtec ter
zaposleno osebje.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Šolsko leto

Šolsko leto

30.09.

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Srednje šole za mladino,
Obvezno
SURS preko MŠŠ.
Srednje šole za mladino:
konec šolskega leta, zaþetek
šolskega leta, 10.10. SURS
preko MŠŠ: 01.12. za tekoþe
šolsko leto.

Ljudske univerze, ki izvajajo Obvezno
osnovnošolsko
izobraževanje odraslih,
drugi izvajalci
osnovnošolskega
izobraževanja odraslih in
MŠŠ.
12.12.

Osnovne šole, MŠŠ
konec šolskega leta, zaþetek
šolskega leta. 17.10.

Vzgojno varstveni zavodi,
osnovne šole, MŠŠ
30.10.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja in
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Marec 2007 Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

April 2007

37

Pravne in
druge podlage

Marec 2007 Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Uradni list Republike Slovenije
Št.

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14229

SURS

331.05

Zap.
št.

ŠOL-S-ODR

Statistiþno
raziskovanje o
srednješolskem
izobraževanju
odraslih

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

Vkljuþenost odraslih v
Spremljanje stanja na podroþju
razliþne programe
srednješolskega izobraževanja.
srednješolskega
izobraževanja, za pridobitev
nižje ali srednje poklicne,
srednje tehniške oz.
strokovne ter srednje splošne
izobrazbe. V okviru
raziskovanja se zbirajo
podatki o vrsti organizacij, ki
izvajajo srednješolsko
izobraževanje odraslih, o
oddelkih in udeležencih po
spolu, izobraževalnih
programih, uspešnosti,
vkljuþenosti in uspešnosti
brezposelnih v izobraževanje,
zakljuþku izobraževanja,
starostnih razredih, uþenju
tujih jezikov, obþini stalnega
prebivališþa; o pedagoškem
osebju za odrasle po spolu,
delovnem þasu, urah
pouþevanja, starostnih
razredih, izobrazbi ter o
drugih za odrasle zaposlenih
delavcih.

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

April 2007

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14230 /

REDNE NALOGE

Stran

130 / 13. 12. 2006
Uradni list Republike Slovenije

331.06

331.07

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Vkljuþenost prebivalstva v
razliþne programe
višješolskega in
visokošolskega
dodiplomskega in
podiplomskega študija.
Spremljanje stanja na podroþju
terciarnega izobraževanja.

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Akademsko leto

Akademsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Univerze, samostojni
visikošolski zavodi, višje
strokovne šole
15.10. za tekoþe študijsko
leto.

Univerze, samostojni
visikošolski zavodi, višje
strokovne šole

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

39

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

ŠOL-ŠTUD-PP

Namen

S skupnim vprašalnikom
Spremljanje stanja na podroþju
Univerze v Ljubljani,
terciarnega izobraževanja.
Univerze v Mariboru,
Univerze na Primorskem,
Samostojnih visokošolskih
zavodov in SURS
spremljamo vkljuþenost
prebivalstva v razliþne
programe višješolskega
strokovnega in
visokošolskega
dodiplomskega
podiplomskega študija. V
okviru raziskovanja se
zbirajo naslednji individualni
podatki:Osebni podatki
študenta (EMŠO); podatki o
stalnem in zaþasnem
bivališþu; podatki o vpisu
(visokošolski zavod, študijski
program, smer in izbirna
skupina, študijsko leto, vrsta
študija, letnik študija, naþin
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
dokonþani srednji šoli;
podatki o drugi dokonþani
šoli (višji ali visoki); podatki
o prehrani in bivanju med
študijem; zaposlitvi študenta;
šolnini.

Vsebina

Št.

Statistiþno
raziskovanje o vpisu
študentov na
visokošolske zavode
in višje strokovne
šole

ŠOL-ŠTUD

Statistiþno
raziskovanje o
študentih v
višješolskem
strokovnem in
visokošolskem
izobraževanjuVpisni list za
študente

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14231

331.08

331.09

SURS

Zap.
št.

ŠOL-MAG

Statistiþni
raziskovanje o
magistrih in
specialistih

Spremljanje stanja na podroþju
terciarnega izobraževanja.

Namen

Znaþilnosti populacije, ki je
Spremljanje stanja na podroþju
zakljuþila podiplomski
terciarnega izobraževanja.
magistrski in specialistiþni
študij. Z vprašalnikom se
zbirajo naslednji individualni
podatki: Osebni podatki o
magistru oz. specialistu
(EMŠO); stalno prebivališþe;
državljanstvo; datum
diplomiranja; ime šole,
študijski program; strokovni
naziv; podatki o dokonþanem
visokošolskem
dodiplomskem študiju (šola,
leto diplomiranja); leto vpisa
na magistrski oz.
specialistiþni študij; podroþje
znanosti magistrskega oz.
specialistiþnega dela; leto
odobritve teme; naþin študija;
nosilec stroškov
podiplomskega študija;
zaposlitev; število objavljenih
del v zadnjem letu; študijsko
bivanje v tujini v zadnjem
letu.

Znaþilnosti populacije, ki je
zakljuþila višješolski
strokovni, visokošolski
strokovni in univerzitetni
študij. Z vprašalnikom se
zbirajo naslednji individualni
podatki: Osebni podatki
(EMŠO); stalno prebivališþe;
državljanstvo; datum
diplomiranja; ime šole;
študijski program; vrsta
študija; prejšnja šolska
izobrazba; naþin študija; leto
prvega vpisa v ta študijski
program; ali je bil študent
predhodno vpisan na
kakšnem drugem
visokošolskem zavodu ali
višji strokovni šoli; podatki o
zaposlitvi (poklic in
zaposlitveni status);
družinske razmere v þasu
študija; nameravana
zaposlitev po diplomi.

Vsebina

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Univerze, samostojni
visikošolski zavodi05.01 za
preteklo koledarsko leto.

Univerze, samostojni
visikošolski zavodi, višje
strokovne šole do 05. v
mesecu za diplomirane v
preteklem mesecu, univerze
za svoje þlanice do 06.01 za
preteklo koledarsko leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

40

Pravne in
druge podlage

Št.

ŠOL-DIPL

Statistiþni
raziskovanje o
diplomantih
univerzitetnih,
visokošolskih
strokovnih in
višješolskih
programov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14232 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

130 / 13. 12. 2006
Uradni list Republike Slovenije

331.10

331.11

331.12

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Osnovne informacije o
Zavodih za usposabljanje
otrok in mladostnikov z
motnjami vedenja in
osebnosti, njihovih
varovancih, socialnem ozadju
in zaposlenih v teh
inštitucijah.

Osnovne znaþilnosti
visokošolskega in
višješolskega pedagoškega
osebja ter ostalih zaposlenih
na višjih strokovnih šolah in
visokošolskih zavodih.

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

Spremljanje stanja na podroþju
terciarnega izobraževanja.

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Akademsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

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

Višje strokovne šole, visoke
strokovne šole, fakultete,
umetniške akademije ter
MŠŠ, MVZT.
15.03.

Obvezno

Obvezno

Univerze, samostojni
Obvezno
visikošolski zavodi 05.01. za
preteklo koledarsko leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

41

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

ŠOL-MVO

Statistiþno
raziskovanje o
zavodih za
usposabljanje otrok
in mladostnikov z
motnjami vedenja in
osebnosti

Namen

Znaþilnosti populacije, ki je v Spremljanje stanja na podroþju
opazovanem letu pridobila
terciarnega izobraževanja.
najvišji akademski naziv
doktorja znanosti. V okviru
raziskovanja se zbirajo
naslednji individualni
podatki: Osebni podatki
(EMŠO); stalno prebivališþe;
državljanstvo; datum
doktoriranja; ime šole;
študijski program; podatki o
dokonþanem visokošolskem
dodiplomskem študiju (šola,
leto diplomiranja); podatki o
dokonþanem magisteriju
(šola, študijski program, leto
diplomiranja magisterija oz.
specializacije);leto vpisa na
doktorat; leto odobritve teme;
podroþje znanosti doktorata;
zaposlitev; število objavljenih
del v zadnjem letu; študijsko
bivanje v tujini v zadnjem
letu.

Vsebina

Št.

ŠOL-KP

Statistiþno
raziskovanje o
visokošolskih
uþiteljih, znanstvenih
delavcih in
sodelavcih ter o
predavateljih višjih
strokovnih šol in
drugih strokovnih
delavcih v višjem
strokovnem
izobraževanju

ŠOL-DR

Statistiþno
raziskovanje o
doktorjih znanosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14233

331.13

331.14

331.15

331.16

SURS

SURS

SURS

SURS

ŠOL-ŠTIP

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

Namen

Spremljanje stanja na podroþju
dejavnosti povezanih z
izobraževanjem.

Popis štipendistov vajencev, Spremljanje stanja na podroþju
dijakov in študentov po
štipendiranja in izobraževanja.
razliþnih spremenljivkah.
Podatki o štipendistu (EMŠO,
spol, starost, drugi sociodemografski podatki), o
vkljuþenosti v vrsto
izobraževalnega programa,
vrsti, višini štipendije idr.

Vkljuþenost in osnovne
znaþilnosti dijaške in
študentske populacije, ki je
nastanjena v dijaških in
študentskih domovih in
razpoložljive kapacitete
domov.

Podatki o vrsti in organizaciji Spremljanje stanja na podroþju
šol, uþencih, inštrumentih,
glasbenega izobraževanja.
uspešnosti uþencev, nastopih
in drugih glasbenih
dejavnostih ter o uþiteljih.

Osnovne informacije o
ustanovah, ki nudijo
nastanitev, oskrbo,
izobraževanje in
usposabljanje otrokom in
mladostnikom z motnjami v
duševnem ali telesnem
razvoju in o zaposlenem
osebju.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

31. 12., vsako leto.

Šolsko leto

Šolsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Podjetja in druge
organizacije, ZRSZ, drugi
zavodi in skladi, ki imajo
štipendiste, AJPES.
15.02. 2006 poroþila na
obrazcih; 15.03. 2006
poroþila na e-medijih.

Obvezno

Dijaški in študentski domovi Obvezno
in zasebne pravne osebe,
registrirane za opravljanje
dejavnosti študentskih
domov ter MŠŠ in MVZT.
15.04.

Glasbene šole, MŠŠ
17.10.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
usklajevanje z
zakonodajo s
tega podroþja,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

220 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Statistiþno
raziskovanje o
štipendiranju
vajencev, dijakov in
študentov, vprašalnik
o štipendistu

ŠOL-ŠD

Statistiþno
raziskovanje o
dijaških in
študentskih domovih
in zasebnih pravnih
osebah, registriranih
za opravljanje
dejavnosti
študentskih domov

ŠOL-GL

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnem glasbenem
izobraževanju

ŠOL-ZU

Statistiþno
raziskovanje o
zavodih, centrih in
domovih za
nastanitev in oskrbo
otrok in
mladostnikom s
posebnimi potrebami

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

Zap.
št.

14234 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

Vkljuþenost odraslih in
odrašþajoþih v razliþne
splošne, strokovne ali
jezikovne programe
izobraževanja, s katerimi si
udeleženci ne pridobijo višje
ravni izobrazbe temveþ
dodatna znanja za potrebe
dela ali za osebno rast. Ti
programi so javnoveljavni ali
brez javne veljavnosti. V
okviru raziskovanja se
zbirajo podatki o izvajalcu
nadaljnjega izobraževanja po
statusu; o izobraževalnih
programih po podroþjih,
udeležencih po spolu in
starosti; o opremljenosti,
prostorih; zaposlenih;
dohodkih in izdatkih
izvajalcev nadaljnjega
izobraževanja.

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.

Vsebina

Spremljanje stanja na podroþju
nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja.

zagotovitev mednarodno primerljivih
podatkov o financiranju in porabi
sredstev na podroþju formalnega
izobraževanja. Ugotavljanje
pomanjkljivosti v obstojeþih evidencah
glede na nacionalne potrebe in
mednarodne zahteve; predlogi za
doloþitev metod ocenjevanja in za
dopolnitev evidenc oz. za dopolnilne
vire podatkov.

Namen

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Šolsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Ljudske univerze, druge
specializirane organizacije
za izobraževanje odraslih,
enote pri šolah in podjetjih
itd.
30.12.

MŠŠ,MVZT, MF, MDDSZ,
ostala ministrstva, DURS,
AJPES,izobraževalne
institucije, SURS.
najkasneje do 15.6. za
preteklo finanþno leto

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava in
posredovanje
podatkov na
nacionalni
ravni in v
mednarodnem
merilu
(finanþni
vprašalnik
UOE); Delo na
razvoju metod
ocenjevanja za
zagotavljanje
zahtevane
razþlenjenosti
podatkov,
izboljšanje
kakovosti
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Junij 2007

15 mesecev
po
zakljuþku
referenþneg
a obdobja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

43

Pravne in
druge podlage

Št.

ŠOL-NAD

Statistiþno
raziskovanje o
izvajalcih nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

332

332.01

Izdatki za
izobraževanje

Raziskovanje
Ime/Oznaka

331.17

Zap.
št.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14235

341.02

341.03

SURS

SURS

Statistika kulture

KU-FO

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o dejavnosti
filharmonije in poklicnih
orkestrov.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o gledališki
dejavnosti.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o knjigah, brošurah
in serijskih publikacijah.

Petletna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poklicni orkestri, zbori, MK, Obvezno
AJPES, DURS in drugi
nosilci administrativnih
evidenc s tega podroþja
2007

Gledališþa, skupine,
producenti. MK, AJPES,
DURS, in drugi nosilci
administrativnih evidenc s
tega podroþja.
2007

NUK, Podjetje IZUM
Maj 2007

Podjetja in pravne osebe.
Junij 2006

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Zbiranje in
objava
podatkov

Obdelava
podatkov,
publiciranje
rezultatov
raziskovanja,
posredovanje
podatkov
Eurostatu,
priprava
kvalitativnega
poroþila.

Delo
v tekoþem
letu

December
2007

December
2007

December
2007

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

44

Pravne in
druge podlage

Januar 2007 Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Rok prve
objave

130 / 13. 12. 2006

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
filharmonije in
poklicnih orkestrov

KU-GL

Statistiþno
raziskovanje o
gledališki dejavnosti

ZAL-PUB

Statistiþno
raziskovanje o
izdanih knjigah,
brošurah in serijskih
publikacijah

341

341.01

Kultura

34

Namen

Podatki o udeležbi zaposlenih Spremljanje interesa podjetijv razliþnih programih
delodajalcev za vlaganja v
izobraževanja in
izobraževanje svojih zaposlenih.
usposabljanja; o porabljenih
delovnih urah za to
izobraževanje; o izdatkih
podjetij-delodajalcev
povezanih z izobraževanjem
zaposlenih.

Vsebina

Št.

SURS

Nadaljnje
izobraževanje in
usposabljanje
zaposlenih v skladu z
metodologijo CVTS
(Vsebina se povezuje
z modulom 331)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

332.02

Zap.
št.

14236 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

341.04

341.05

341.06

341.07

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

KINO

Namen

Periodika
izvajanja

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o dejavnosti
kinematografov.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke s podroþja filmske
distribucije.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke s podroþja filmske
produkcije.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o dejavnosti RTV
organizacij.

Vsebina

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Kinematografi, Filmski
sklad, MK, AJPES, DURS
idr. nosilci administrativnih
evidenc s tega podroþja.
2007

Distributerji filmov in
videofilmov, MK, Filmski
sladi, AJPES, DURS idr.
nosilci administrativnih
evidenc s tega podroþja.
2007

Producenti filmov in
videofilmov, MK, Filmski
sklad, AJPES, DURS idr
nosilci administrativnih
evidenc s tega podroþja
2007

RTV organizacije in RTV
Slovenija, MK, AJPES,
DURS, idr. nosilci
administrativnih evidenc s
tega podroþja.
2007

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Delo
v tekoþem
letu

December
2007

December
2007

December
2007

December
2007

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

45

Pravne in
druge podlage

Št.

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
kinematografov

FILM-D

Statistiþno
raziskovanje o uvozu
in distribuciji filmov

FILM-P

statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji in izvozu
filmov

KU-RTV

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti RTV
organizacij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14237

351

351.02

35

IVZ

Javno zdravje

341.11

SURS

351.01

Varovanje zdravja

341.10

SURS

Statistika nalezljivih
bolezni

Statistika vzrokov
smrti

KU-BIB

Statistiþno
raziskovanje šolskih
knjižnic

KU-MZ

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti muzejev
in muzejskih zbirk
galerij in razstavišþ

Namen

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na podroþju
statistike vzrokov smrti.

Letna

Letna

Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna

Spremljanje stanja na podroþju kulture. Triletna

Prijavljene nalezljive bolezni, Spremljanje stanja na podroþju
umrli zaradi nalezljivih
statistike nalezljivih bolezni.
bolezni.

Starost, spol, regija, vzrok
smrti.

Statistiþni podatki o
delovanju NUK-a,
visokošolskih, specialnih in
splošnih knjižnicah.

Osnovni podatki o dejavnosti
šolskih knjižnic.

S poroþilom muzejev
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o dejavnosti muzejev
in muzejskih zbirk, galerij in
razstavišþ.

Z letnim poroþilom
Spremljanje stanja na podroþju kulture. Letna
pridobimo osnovne statistiþne
podatke o dejavnosti
kulturnih domov.

Vsebina

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo leto

Sezona

Obdobje
ali dan opazovanja

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
15.04.

Mrliški pregledniki
15.04.

NUK, visokošolske,
specialne in splošne
knjižnice
2007

šolske knjižnice, MŠŠ
2007

Muzeji, muzejske zbirke,
galerije in razstavišþa ter
MK, AJPES, DURS idr.
nosilci administrativnih
evidenc s tega podroþja.
2007

Kulturni domovi, zavodi za
kulturo in drugi
organizatorji kulture, MK,
AJPES, DURS idr. nosilci
administrativnih evidenc s
tega podroþja.
2007

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Publiciranje
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Obdelava in
publiciranje
podatkov za
referenþni leti
2004 in 2005.
Zbiranje
podatkov in
obdelava
podatkov za
referenþno leto
2006.

Delo
v tekoþem
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

December
2007

December
2007

December
2007

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

46

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

IVZ

Prevzemanje
podatkov o NUK-u,
visokošolskih,
specialnih in splošnih
knjižnicah

341.09

SURS

KU-DK

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti kulturnih
domov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

341.08

Zap.
št.

14238 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

351.03

351.04

351.05

351.06

351.07

351.08

351.09

351.10

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

Zap.
št.

IVZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

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

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

Število obiskov, število
dovoljenih splavov, število
zahtevkov za prekinitev
noseþnosti, število uporabnic
hormonske kontracepcije,
število fetalnih smrti.

Vsebina

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

Spremljanje stanja na podroþju
statistike zdravstvenega varstva
delavcev.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike ambulantno specialistiþne
dejavnosti.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike zdravstvenega varstva
odraslih.

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

Spremljanje stanja na podroþju
statistike lekarniške dejavnosti.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lekarne in lekarniške
podružnice.
15.04.

Izvajalci bolnišniþne
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
poroþanja

Delo
v tekoþem
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

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

47

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

Statistika lekarniške
dejavnosti

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja na podroþju
Letna
statistike zdravstvenega varstva šolskih
otrok.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike zdravstvenega varstva
predšolskih otrok.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike zdravstvenega varstva žensk.

Namen

Št.

Statistika bolnišniþne Število bolnišniþnih obravnav Spremljanje stanja na podroþju
dejavnosti
zaradi bolezni, poškodb in
statistike bolnišniþne dejavnosti.
zastrupitev, porodov, fetalnih
smrti, novorojenþkov,
bolnišniþne obravnave zaradi
rehabilitacije, število
bolnišniþnih obravnav po
starostnih skupinah.

Statistika
zdravstvenega
varstva delavcev

Statistika ambulantno Število obiskov v ambulantni
specialistiþne
specialistiþni dejavnosti.
dejavnosti

Statistika
zdravstvenega
varstva odraslih

Statistika
zdravstvenega
varstva šolskih otrok

Statistika
zdravstvenega
varstva predšolskih
otrok

Statistika
zdravstvenega
varstva žensk

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14239

351.12

351.13

351.14

351.15

351.16

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

IVZ

Poraba alkohola

Spremljanje stanja na podroþju
statistike cepljenja.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike izvajalcev zdravstvene
dejavnosti.

Namen

Spremljanje proizvodnje,
uvoza in izvoza alkoholnih
pijaþ ter lastne proizvodnje
alkoholnih pijaþ 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.

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

Spremljanje stanja na podroþju
statistike ustreznosti živil.

Spremljanje stanja na podroþju
statistike preskrbe prebivalstva s pitno
vodo.

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

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

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

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Statistiþni urad RS,
proizvajalci alkoholnih
pijaþ.
30.03. v tekoþem letu.

Pooblašþeni javni zavodi in
pristojni upravni organi.
15.04.

ZZV, drugi pooblašþeni
laboratoriji in pristojni
upravni organi.
15.04.

ZZV in drugi laboratoriji.
15.04.

Pooblašþeni in drugi
izvajalci cepljenja.
15.04.

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti, Zdravniška
zbornica.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
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

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

48

Pravne in
druge podlage
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Statistika ustreznosti
živil

Statistika preskrbe
prebivalstva s pitno
vodo

Statistika
mikrobiološko in
fizikalno kemijske
kakovosti pitne vode

Statistika cepljenja

Statistika izvajalcev
zdravstvene
dejavnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

351.11

Zap.
št.

14240 /

IVZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Polletno in letno
poroþilo o zaþasnih
zadržanostih od dela,
glede katerih je
izplaþevalec
nadomestila ZZZS

Življenjska raven

Poraba v
gospodinjstvih

352.02

36

361

ZZZS

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

352.01

Zdravje in varnost
pri delu

352

IVZ

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

351.18

ZZZS

Polletno in letno
poroþilo o
zavarovanih osebah
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

351.17

Zap.
št.

ZZZS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Spremljanje zaþasne zadržanosti od
dela zaradi zdravstvenih razlogov, ki
bremenijo sredstva ZZZS.

Spremljanje in analiziranje vzrokov
zaþasne odsotnosti z dela; predlaganje
ukrepov.

Spremljanje prihodkov in odhodkov
ZZZS-ja.

Spremljanje stanja zavarovanih oseb
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Namen

Polletna, Letna

Polletna, Letna

Polletna, Letna

Polletna, Letna

Periodika
izvajanja

Polletje

Polletje

Polletje

Polletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri IVZ.

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

Lastni viri ZZZS.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

55 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

49

Pravne in
druge podlage

Št.

Primeri in dnevi zaþasne
zadržanosti od dela po
posameznih vzrokih
(bolezen, poškodba, nega,
spremstvo, izolacija, drugo).

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

Prihodki, odhodki po vrstah
(zdravstvene storitve,
zdravila, ortopedski in drugi
tehniþni pripomoþki, denarne
pravice zavarovanih oseb
itd.).

Stanje in povpreþno število
zavarovanih oseb obveznega
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,
upraviþenci iz proraþuna,
družinski þlani, ostali).

Vsebina
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363.01

Osnovni podatki o þlanih
gospodinjstva (EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
stanovanju (pomanjkanje
prostora, ustreznost
vodovodnih in elektriþnih
napeljav, ogrevanja,
klimatske naprave, bivanjskih
pogojev glede toplote, itd.),
dostopnost do osnovnih
potreb (zdravnik, trgovina,
banka, pošta, osnovna šola,
javni transport itd.), splošno
zadovoljstvo s stanovanjem
in okolico stanovanja.

Osnovni podatki o þlanih
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
(obdavþljivi 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; Koliþine
porabljenih izdelkov osebne
porabe: kupljene koliþine in
koliþine iz lastne
proizvodnje; Vrsta in
opremljenost stanovanja,
druga stanovanja
gospodinjstev. Preskrbljenost
s trajnejšimi potrošnimi
dobrinami; finanþni položaj
gospodinjstva.

Vsebina

Z dodatnim modulom k redni anketi o
življenjskih pogojih (EU-SILC) želimo
zbrati podatke o stanovanjskih pogojih
in zadovoljstva s stanovanjem izbranih
gospodinjstev v anketi.

Izraþun ravni in strukture porabljenih
sredstev gospodinjstev potrebne za
izraþun osebne porabe prebivalstva,
ponderjev za raþunanje indeksa cen
življenjskih potrebšþin in drugih
pokazateljev življenjske ravni;
distribucija dohodka gospodinjstev in
prebivalstva ter drugih socialnih
kazalnikov.

Namen

Enkratna poseben modul
prikljuþen k
letni anketi.

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Zadnji 2 leti,
obiþajno in sedanje.

Zadnjih 12 mesecev

Obdobje
ali dan opazovanja

Gospodinjstva,DURS,ZPIZ,
MNZ (CRP), MDDSZ,centri
za soc.delo, ISV,
IVZ,MKGP(ARSKTRP),
ZZZS,ZRSZ,MOPE,GURS,
KDD,MF,obþine,UE in
drugi nosilci
adm.evidenc,druga
stat.raziskovanja.
Gospodinjstva do konca
junija 2007, drugi viri do
konca tekoþega leta (2007).

Sluþajno izbrana
gospodinjstva,DURS,
MDDSZ,centri za socialno
delo, ISV, IVZ,ZPIZ, ZRSZ,
ZZZS, MKGP,
ARSKTRP,MNZ (Centralni
register
prebivalstva),GURS,KDD,
MF, obþine in drugi nosilci
administrativnih evidenc.
Najkasneje do konca
koledarskega leta.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Izvedba ankete
- dodatnega
modula k EUSILC

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

50

Pravne in
druge podlage

30. 11.2008 Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Izvedba ankete September
in objava
2007
podatkov
prejšnje ankete.

Delo
v tekoþem
letu

130 / 13. 12. 2006

EUSILC_MOD/2007

EU-SILC - ad hoc
modul za leto 2007

Dohodek, revšþina
in socialna
vkljuþenost

APG

Anketa o porabi v
gospodinjstvih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

363

361.01

Zap.
št.

14242 /

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajal.

363.02

Zap.
št.

REDNE NALOGE

EUSILC_MOD/2006

EU-SILC - modul za
leto 2006

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Osnovni podatki o þlanih
gospodinjstva (EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
udeležbi oseb v kulturnih
aktivnostih (obiski kino
predstav, gledališþ, koncertov
ipd.), kulturnih znamenitosti,
športnih prireditev, pogostost
sreþanj in stikov s sorodniki
in prijatelji, pogostost
sodelovanja v neformalnih
oblikah prostovoljnega
nudenja pomoþi, aktivnosti v
društvih, politiþnih strankah,
cerkvenih ustanovah,
dobrodelnih ustanovah in
drugih organizacijah.

Vsebina

Z dodanim modulom k redni anketi o
življenjskih pogojih (EU-SILC) želimo
zbrati podatke o pogostosti kulturne in
socialne udeležbe izbranih oseb v
anketi na razliþnih podroþjih
družbenega življenja.

Namen

Enkratna poseben modul
prikljuþen k
letni anketi.

Periodika
izvajanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Zadnjih 12 mesecev, Sluþajno izbrana
obiþajno in sedanje gospodinjstva.
Do konca junija 2006.

Obdobje
ali dan opazovanja

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Priprava tabel
in objava
podatkov

Delo
v tekoþem
letu

2007

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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363.04

SURS

Vsebina

RAVEN-PRAG

Analiza revšþine v Sloveniji s
pomoþjo doloþitve razliþnih
pragov revšþine glede na
razliþne teoretiþne pristope,
pri þemer mora biti poudarek
na statistiþnem objektivnem
merjenju in ne na doloþanju
absolutnega praga revšþine;
distribucija oseb po njihovih
prejemkih in izraþun izbranih
kazalnikov socialne
povezanosti.

Letna

Periodika
izvajanja

Namen analize je doloþiti prag revšþine Letna
in delež gospodinjstev, ki živi pod tako
izraþunanim pragom ter ugotoviti,
katere kategorije gospodinjstev so v
relativno slabšem položaju glede na vsa
gospodinjstva in tako tudi bolj ranljiva
glede revšþine; subjektivno mnenje in
nekateri drugi nedenarni kazalniki
revšþine.

EU-SILC je mednarodno
harmonizirano raziskovanje na
podroþju statistike dohodka in
življenjskih pogojev. Omogoþila bo
podrobnejšo analizo življenjske ravni
in pridobitev longitudinalnih podatkov
ter izraþun kazalnikov socialne
povezanosti ter podatke za socialne
analize.

Namen

Izbrano referenþno
leto

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, ZPIZ, ISV, IVZ,ZZZS,
ZRSZ, MKGP, ARSKTRP,
MNZ (Centralni register
prebivalstva), GURS, UE,
obþine in drugi nosilci
administrativnih evidenc.
Najkasneje do konca
tekoþega leta.

Gospodinjstva,DURS,ZPIZ,
MNZ (Centralni register
prebivalstva),MDDSZ,centri
za soc.delo, ISV,
IVZ,MKGP(ARSKTRP),
ZZZS,ZRSZ,MOPE,GURS,
KDD,MF,obþine,UE in
drugi nosilci adm.evidenc,
druga stat.raziskovanja.
Gospodinjstva do konca
junija 2007, drugi viri do
konca tekoþega leta (2007).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Izraþun
kazalnikov s
podroþja
dohodka in
revšþine,
spremljanje
metodologije.

November
2007

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

52

Pravne in
druge podlage

Priprava in
30.11. 2008 Naloga,
izvedba ankete.
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Delo
v tekoþem
letu

130 / 13. 12. 2006

Prag revšþine

Anketa o življenjskih Osnovni podatki o þlanih
pogojih
gospodinjstva: (EMŠO, ime
in priimek, naslov, razmerje
EU-SILC
do nosilca gospodinjstva,
spol, datum rojstva,
državljanstvo, dokonþana
šolska izobrazba, zaposlitev,
trenutno izobraževanje,
država rojstva, zakonski stan,
poklic, dejavnost, delovna
aktivnost, zdravje idr.);
prejemki þlanov
gospodinjstva iz razliþnih
virov (obdavþljivi viri iz
dohodnine, socialni in drugi
prejemki, nadomestila iz
zaposlitve); bonitete
(službeni avto in druge),
dohodek iz kmetijske
dejavnosti, denarni prenosi
med gospodinjstvi, drugi
podatki vezani na osebe (npr.
olajšave, prispevki, davki,
prostovoljna zavarovanja),
posojila, stanovanjski pogoji
in stroški, davki na
premoženje in nadomestilo za
stavbno zemljišþe,
opremljenost z dobrinami,
mnenje o finanþnem
položaju, varstvo otrok,
lastna proizvodnja, podatki o
telefonski dostopnosti,
socialna vkljuþenost idr.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

363.03

Zap.
št.

14244 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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363.05

363.06

363.07

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Vsebina

Harmonizirana evropska
anketa potrošnikov, na
podlagi katere se zbirajo
kvalitativni podatki o
mišljenju (vrednotenju)
potrošnika, o njegovi in
nacionalni ekonomski
situaciji, finanþnem položaju,
gibanju cen in brezposelnosti,
varþevanju, veþjih nakupih in
prenovah stanovanja. Dodana
so vprašanja o demografskih
znaþilnostih osebe oz.
gospodinjstva ter vprašanje o
neto meseþnem dohodku
gospodinjstva.

Osnovni podatki o þlanih
gospodinjstva: EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, šolska
izobrazba, zakonski stan,
poklic, dejavnost, delovna
aktivnost idr.; prejemki
þlanov gospodinjstva oz.
prebivalstva iz razliþnih
virov: obdavþljivi viri iz
dohodnine, socialni in drugi
prejemki ter drugi podatki
vezani na osebo.
Anketni podatki so eden od
pomembnih virov za kratkoroþne
ekonomske kazalnike. Iz ankete se
izraþunavajo kazalec zaupanja
potrošnikov, kazalec gospodarske
klime in ravnotežja za posamezne
sklope vprašanj. Podatki so osnova za
ugotavljanje tendenc s strani
potrošnikov na razliþnih podroþjih, ki
jih zajemajo vprašanja v anketi.
Podatki služijo tudi kot osnova za
primerjavo kvalitativnih in
kvantitativnih kazalcev.

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

Dopolnitev obstojeþih kazalnikov s
podroþja revšþine in socialne
vkljuþenosti. Uvedba izraþuna
kazalnika stopnja odvisnosti od
socialnih pomoþi (delež prebivalstva
upraviþenega do socialne pomoþi).

Namen

Meseþna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Mesec

Izbrano referenþno
leto

Izbrano referenþno
leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Sluþajno izbrana
gospodinjstva
Od 01. do 14. v mesecu.

Gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, IVZ, ZPIZ, ISV,
MKGP - ARSKTRP, ZZZS,
ZRSZ, MNZ (Centralni
register prebivalstva),
GURS, KDD, MF, UE,
obþine in drugi nosilci
administrativnih evidenc.
Najkasneje do konca
koledarskega leta.

Gospodinjstva, DURS,
MDDSZ, centri za socialno
delo, ISV, IVZ, ZZZS,
ZRSZ, ZPIZ, MKGP ARSKTRP, MNZ (Centralni
register prebivalstva),
GURS, MF, KDD, UE,
obþine in drugi nosilci
administrativnih evidenc.
Najkasneje do konca
koledarskega leta.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Izvajanje
meseþnih anket
in objava
podatkov.

Priprava
razliþnih
kazalnikov s
podroþja
dohodka in
revšþine.

15 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30.11.2007

Preuþitev
November
gradiv, razvoj
2007
in priprava
metodologije in
izraþunov.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

53

Pravne in
druge podlage

Št.

AMP

Anketa o mnenju
potrošnikov

RAVEN-DOH

Dohodek
gospodinjstev

Kazalniki s podroþja Izraþun strukturnih
socialne povezanosti kazalnikov: distribucija
- dohodek in revšþina dohodka in razmerje med
kvintili; stopnja revšþine pred
in po socialnih transferjih ter
drugi kazalniki socialne
povezanosti z Laeken
seznama; uporaba razliþnih
ekvivalentnih lestvic. Izraþun
pokojninskih kazalnikov ter
izraþun kazalnikov s podroþja
revšþine otrok.

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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SURS

372.01

Število upraviþencev
do pokojnin

Statistika prihodkov
in odhodkov
socialne zašþite:
moduli

ESSPROS

Evropski sistem
statistike socialne
zašþite: Osnovni
sistem

Namen

Število upraviþencev do
pokojnin po vrstah pokojnin,
spolu, pokojninski dobi in
višini pokojnine.

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

Spremljanje stanja na podroþju
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

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

Osnovni podatki o þlanih
APý je mednarodno harmonizirano
gospodinjstva (EMŠO, ime in raziskovanje. Omogoþa analize porabe
priimek, naslov, medsebojna þasa za razliþne skupine oseb.
razmerja v gospodinjstvu,
spol, datum rojstva, zakonski
stan, dokonþana šolska
izobrazba, zaposlitev,
trenutno izobraževanje,
dohodek, zdravje, uporaba
telefona, varstvo otrok,
lastnosti stanovanja,
opremljenost gospodinjstva s
trajnimi potrošnimi
dobrinami, dohodek, prejeta
pomoþ, prostovoljno delo v
organizacijah, društvih ipd,
pomoþ in storitve za druge,
poraba þasa za osnovne
aktivnosti in sekundarne
aktivnosti, število delovnih ur
itd.

Vsebina

Letna

Letna

Desetletna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Kritiþni dan in ura,
Teden, Mesec,
Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

ZPIZ
01.11.

ZPIZ; MDDSZ; ZZZS in
drugi izvajalci programov
socialne zašþite.
01. 11.

Gospodinjstva, DURS,
ZPIZ, MNZ (Centralni
register prebivalstva),
MDDSZ, centri za soc.delo,
ISV, IVZ,MKGPARSKTRP.
Do konca koledarskega leta.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
analiza
prispelih
podatkov ter
pošiljanje leteh na Eurostat.

Priprava
metodologije,
analiza
prispelih
podatkov ter
objava
podatkov.

Analiza
podatkov in
priprava baze
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

450 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
oz. podatke
še ne
objavljamo

450 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

54

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

372

371.01

Socialna zašþita

Statistika prihodkov
in odhodkov
programov socialne
zašþite: osnovni
sistem

371

APý

Anketa o porabi þasa

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

37

363.08

Zap.
št.

14246 /

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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37991.01

37991.02

37991.03

37991.04

37991.05

SURS

SURS

SURS

SURS

37991

372.02

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Spremljanje in merjenje
ukrepov politike na podroþju
trga dela.

Vsebina

Spremljanja stanja na podroþju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na podroþju
družinskih prejemkov.

Spremljanje stanja na podroþju
družinskih prejemkov.

Letna

Letna

Letna

Letna

Preteklo leto

Preteklo in
koledarsko leto

Koledarsko leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ
28.02.

MDDSZ
28.02.

ZRSZ, MDDSZ
01. 11.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Zbiranje in
objava
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov.

Objava
podatkov

Izvedba
raziskave priprava
kvalitativnih in
kvantitativnih
podatkov,
spremljanje
zakonodaje na
podroþju trga
dela in politike
zaposlovanja.

Delo
v tekoþem
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Podatke še
ne
objavljamo

Rok prve
objave

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,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

55

Pravne in
druge podlage

Stran

SOC-VDR

Upraviþenci do dodatka za
veliko družino.

Upraviþenci in otroci, ki
prejemajo otroške dodatke.

Upraviþenci do pomoþi ob
rojstvu otroka (denar,
zavitek).

Študij zakonodaje, priprava
metodologije ter objavljanje rezultatov
v statistiþnih publikacijah.

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

130 / 13. 12. 2006 /

Družinski prejemki;
dodatek za veliko
družino

SOC-OD

Družinski prejemki;
otroški dodatek

SOC-OPR

Družinski prejemki;
pomoþ ob rojstvu
otroka (zavitki)

Upraviþenci do starševskega
dodatka.

Spremljanje stanja na podroþju
starševskega varstva.

Zagotavljanje primerljivega zbiranja
podatkov o vrstah in znaþilnostih
ukrepov na trgu dela, izdatkih za
posamezne ukrepe, številu
upraviþencev do posameznih ukrepov.

Namen

Št.

SOC-SD

Družinski prejemki;
starševski dodatek

SOC-POR

Starševska
Upraviþenci do starševskega
nadomestila za þas
nadomestila za þas
starševskega dopusta: starševskega dopusta.
porodniško
nadomestilo,
oþetovsko
nadomestilo,
nadomestilo za nego
in varstvo otroka,
posvojiteljsko
nadomestilo

Statistika
starševskega
varstva in
družinskih
prejemkov

APZ

Aktivna politika
zaposlovanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

14247

37991.07

SURS

37992.01

37992.02

37992.03

37992.04

37992.05

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SOC-POS

Posebni
socialnovarstveni
zavodi

SOC-DOM

Varovanci posebnih
socialnovarstvenih zavodov.

Oskrbovanci domov za
starejše.

Zaposleni invalidi in invalidi
na usposabljanju v podjetjih
za zaposlovanje in
usposabljanje invalidov.

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

Socialnovarstvene storitve in
javna pooblastila centrov za
socialno delo.

Upraviþenci do delnega
izplaþila za izgubljen
dohodek.

Spremljanje stanja na podroþju
institucionalnega varstva.

Spremljanje stanja na podroþju
institucionalnega varstva.

Spremljanje stanja na podroþju
rehabilitacije in zaposlovanja
invalidov.

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

Spremljanje stanja na podroþju
socialnega varstva.

Spremljanja stanja na podroþju
družinskih prejemkov.

Študij zakonodaje, priprava
metodologije ter objavljanje rezultatov
v statistiþnih publikacijah.

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Posebni socialnovarstveni
zavodi.
30.03.

Domovi za starejše.
30. 03., vsako leto.

MDDSZ
30.03.

Zavodi za usposabljanje
otrok in mladostnikov z
motnjo v razvoju.
07.02.

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

MDDSZ.
28.02.

MDDSZ.
28.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov.

Zbiranje in
objavljanje
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov

Zbiranje in
objava
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov.

Zbiranje in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, ki
sodi v resorno
statistiko

Naloga, ki
sodi v resorno
statistiko

56

Pravne in
druge podlage
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Domovi za starejše

Invalidska podjetja
za usposabljanje in
zaposlovanje
invalidov
SOC-IN

SOC-ZU

Statistiþno poroþilo
zavodov za vzgojo,
izobraževanje,
usposabljanje, delo in
varstvo otrok in
mladostnikov z
zmerno, težjo in
težko motnjo v
duševnem razvoju

SOC-CSD

Uporabniki
socialnovarstvenih
storitev in denarnih
dajatev centrov za
socialno delo

Statistika socialnega
varstva

SOC-IZD

Družinski prejemki;
delno plaþilo za
izgubljeni dohodek

Upraviþenci do dodatka za
nego otroka.

Vsebina

Št.

SOC-NEGA

Družinski prejemki;
Dodatek za nego
otroka

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14248 /

37992

37991.06

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

37993.01

37993.02

37993.03

ZPIZ

ZPIZ

37993

37992.06

Zap.
št.

ZPIZ

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

ZA-4

Letno poroþilo o
usklajevanju
pokojnin

Spremljanje gibanja.

Spremljanje posebne kategorije
odraslih oseb s posebnimi potrebami (z
motnjami v razvoju in osebnosti)
vkljuþenih v institucionalno varstvo.

Namen

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

Spremljan je usklajevanja pokojnin.

Stanje in gibanje uživalcev
Spremljanje gibanja uživalcev.
pravic iz naslova zavarovanja
po vrstah pravic in skupno
število izplaþil.

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

Varovanci varstvenodelovnih centrov.

Vsebina

Letna

Polletna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Do 30. 04.
koledarskega leta.

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Delovno- varstveni centri in
enote v sestavi drugih
zavodov.
30.03.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 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
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

ZA-3

Polletno poroþilo o
uživalcih pravic iz
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja

ZA-1, ZA-1a, ZA-2

Poroþilo o
zavarovancih
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja

Pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

SOC-VDC

Varstveno delovni
centri oz. enote
varstveno delovnih
centrov v sestavi
drugih zavodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14249

37993.05

37993.06

ZPIZ

ZPIZ

ZA-7

Letno poroþilo o
uživalcih pokojnin, ki
jim je prenehala
pravica do pokojnine

Namen

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 pokojnine po
spolu, starosti, dopolnjeni
pokojninski dobi, višini
pokojnine (v intervalih); pri
družinskih pokojninah po
vrstah uživalcev (vdova /ec,
otroci, drugi družinski þlani),
vrstah nosilcev pravice (po
zavarovancu ali po
upokojencu), po višini
pokojnine (v intervalih).
Spremljanje þasa uživanja pokojnine.

Spremljanje stanja pri novih
upokojitvah.

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

Vsebina

Letna

Letna

Triletna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko 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.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

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

58

Pravne in
druge podlage
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ZA-6

Letno poroþilo o
uživalcih pokojnin, ki
so pravico do
pokojnine prviþ
uveljavili

ZA-5

Poroþilo o uživalcih
pravic iz
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

37993.04

Zap.
št.

14250 /

ZPIZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

381.01

GRAD-BSS

Bilanca
stanovanjskega
sklada

Statistika stanovanj

ZA-11

Bilanca stanja ZPIZ

ZA-l0

Izkaz prihodkov in
odhodkov ZPIZ

ZA-9

381

37993.10

ZPIZ

SURS

37993.09

ZPIZ

Letno poroþilo o
vloženih zahtevkih za
uveljavljanje pravic
zavarovancev

Druge socialne
statistike

37993.08

ZPIZ

ZA-8

Letno poroþilo o
delovnih invalidih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje reševanja zahtevkov.

Analiza stanja invalidnosti.

Namen

Spremljanje stanja sredstev in
obveznosti do virov sredstev zavoda.

Število in velikost stanovanj - Spremljanje stanja na podroþju
število in površina sob,
stanovanjskega sklada.
opremljenost z napeljavami centralna kurjava, vodovod in
elektriþni tok; opremljenost s
pomožnimi prostori kopalnica, stranišþe, kuhinja;
število stanovanj po letu
zgraditve. Podatki so
objavljeni po obþinah.

Stanje sredstev in obveznosti
do virov sredstev.

Prihodki in odhodki po enotni Spremljanje prihodkov in odhodkov
klasifikaciji prihodkov in
zavoda.
odhodkov.

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

Delovni invalidi s preostalo
delovno zmožnostjo po vrsti
pravic, vzroku invalidnosti,
spolu, stopnji strokovne
izobrazbe, starostnih
skupinah. Od leta 2003
(veljavnost ZPIZ-1): I, II, III
kategorija invalidnosti,
datuma nastanka invalidnosti
ter število uživalcev z zneski
za: delno invalidsko
pokojnino, za þas poklicne
rehabilitacije, zaþasno
nadomestilo za invalidnost.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Izraþun in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
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
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Pravne in
druge podlage

Št.

38

37993.07

Zap.
št.

ZPIZ

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
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Stran

14251

382.01

382.02

382.03

382.04

SURS

SURS

SURS

SURS

SK-SM

Statistiþno
raziskovanje o
mladoletnih osebah,
zoper katere je
kazenski postopek
pred senatom
pravnomoþno konþan

Izraþun bilance stanovanjskega sklada
in mednarodno poroþanje.

Namen

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva, obþina stalnega
bivališþa, izobrazba),
kaznivem dejanju, sodni
odloþbi, izreþenih sankcijah,
trajanju postopka, drugi
podatki.

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

Podatki o storilcu (spol, leto
rojstva, obþina stalnega
bivališþa, izobrazba),
kaznivem dejanju, sodni
odloþbi, izreþeni sankciji,
trajanju postopka, drugi
podatki.

Spremljanje stanja na podroþju
kaznivih dejanj mladoletnih oseb.

Spremljanje stanja na podroþju
kaznivih dejanj mladoletnih oseb.

Spremljanje stanja na podroþju
kaznivih dejanj.

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

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

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Pristojna sodišþa.
Obvezno
Do 05. v tekoþem mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
Do 1. marca v koledarskem
letu za preteklo leto.

Pristojna sodišþa.
Obvezno
Do 05. v tekoþem mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
Do 1. marca v koledarskem
letu za preteklo leto.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
270 dni po
preteku
opazovaneg
a leta.

Rok prve
objave

Priprava
240 dni po
metodologije in koncu
objava
opazovanja
podatkov.

Priprava
240 dni po
metodologije in koncu
objava
opazovanja
podatkov.

Priprava
240 dni po
metodologije in koncu
objava
opazovanja
podatkov.

Priprava
240 dni po
metodologije in koncu
objava
opazovanja.
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

60

Pravne in
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SK-TM

Statistiþno
raziskovanje o
mladoletnih osebah,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in
pripravljalni
postopek konþan

SK-SP

Statistiþno
raziskovanje o
obtoženih polnoletnih
osebah, zoper katere
je kazenski postopek
pravnomoþno konþan

SK-TP

Statistiþno
raziskovanje o
polnoletnih osebah,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in predhodni
postopek konþan

Statistika
kriminalitete

GRAD-RS/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
dovoljenju za rušitev
ali spremembi
namembnosti
stanovanj

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

382

381.02

Zap.
št.

14252 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

382.06

SURS

Nacionalni raþuni

Nacionalni raþuni:
agregati

40

402

VO-PR

Volitve predsednika
države

Makro-ekonomske
statistike

38991.02

SURS

VO-DS

Volitve þlanov
državnega sveta

Statistika volitev in
referendumov

SK-SPR

Statistiþno
raziskovanje o
obtoženih pravnih
osebah, zoper katere
je kazenski postopek
pravnomoþno konþan

SK-TPR

Statistiþno
raziskovanje o
pravnih osebah,
zoper katere je
postopek po kazenski
ovadbi in predhodni
postopek konþan

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje kandidatov za
predsednika države in
izvoljenega predsednika po
posameznih spremenljivkah
ter izidov volitev.

Spremljanje kandidatov za
þlane državnega sveta in
izvoljenih þlanov državnega
sveta po posameznih
spremenljivkah ter rezultati
volitev.

Podatki o pravni osebi
(dejavnost, oblika lastnine),
kaznivem dejanju, postopku,
sodni odloþbi, izreþenih
sankcijah, trajanju postopka.

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

Vsebina

Petletna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Objava volilnih rezultatov o volitvah za Petletna
predsednika države.

Spremljanje, objava podatkov o
volitvah v državni svet.

Spremljanje stanja na podroþju
kaznivih dejanj pravnih oseb.

Spremljanje stanja na podroþju
kaznivih dejanj pravnih oseb.

Namen

Kritiþni dan

Kritiþni dan

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Republiška volilna komisija. Obvezno
Ob volitvah, po javni objavi
seznama kandidatov.

Republiška volilna komisija. Obvezno
Ob volitvah, po javni objavi
oz. razgrnitvi kandidatov.

Pristojna sodišþa.
Obvezno
Do 05. v tekoþem mesecu za
pretekli mesec.

Pristojna državna tožilstva.
Do 5. v tekoþem mesecu za
pretekli mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prevzem
podatkov o
kandidatih in
izvoljenem
predsedniku
države,
rezultatov
volitev in
objava
podatkov.

Prevzem
podatkov o
kandidatih in
izvoljenih, o
rezultatih
volitev in
objavljanje
podatkov.

Priprava
metodologije,
priprava in
izvedba
raziskovanja.

Priprava
metodologije,
priprava in
izvedba
raziskovanja.

Delo
v tekoþem
letu

Predvidoma
januar,
februar
2008.

Predvidoma
januar ali
februar
2008.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

61

Pravne in
druge podlage

Št.

III.1

38991.01

SURS

38991

382.05

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.
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402.01

402.02

402.03

402.04

402.05

402.06

402.07

402.08

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

NR-ZO

Letna statistika
zavarovalnic

NR-DDV/L

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Podatki iz letnih
raþunovodskih izkazov in
drugih poslovnih poroþil in
evidenc zavarovalnic.

Statistiþna dokumentacija za
tehtano aritmetiþno stopnjo
(TAS) DDV in kategorij
kompenzacij TAS.

Ocena zaposlenosti v skladu
z ESR 95 (evropski sistem
raþunov).

Domaþi dohodek, nacionalni
dohodek, nacionalni
razpoložljivi dohodek,
varþevanje, neto
posojanje/neto izposojanje v
tekoþih cenah/realno.

Uteži za izraþun BDP po
kupni moþi.

Spremljanje poslovanja zavarovalnic.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

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

Izdatkovna struktura BDP
(izdatki gospodinjstev,
NPISG in države za konþno
potrošnjo, bruto investicije,
izvoz ter uvoz blaga in
storitev) v tekoþih in stalnih
cenah.

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

2006

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Zavarovalnice, AZN.
Vsi najkasneje do
30.06.2007.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in
lastni viri SURS-a.
Vsi do maja 2007.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in
lastni viri SURS-a.
Vsi do maja 2007.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in
lastni viri SURS-a.
Vsi do maja 2007.

AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN, ZZZS,
MOPE, MKGP, ZPIZ in
lastni viri SURS-a.
Vsi do maja 2007.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza
podatkov.

Priprava
statistiþnega
dela poroþila.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Delo
v tekoþem
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

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,
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

62

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Letno DDV poroþilo

Ocena zaposlenosti

NR-TA/L

Ocena drugih
temeljnih agregatov
nacionalnih raþunov

NR-KM/L

Izdatkovna struktura
BDP za izraþun BDP
po kupni moþi

NR-DM/L

Ocena BDP po
dohodkovni metodi

NR-IM/L

Ocena BDP po
izdatkovni metodi

Namen

Proizvodna struktura BDP
Obraþun makroekonomskih agregatov.
(proizvodnja, vmesna
potrošnja, dodana vrednost) v
tekoþih in stalnih cenah.

Vsebina

Št.

NR-PM/L

Ocena BDP po
proizvodni metodi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14254 /

SURS

Poobl.
izvajal.
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Stran
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402.10

SURS

Izdatki države po
namenih

Raþuni
institucionalnih
sektorjev

403.03

404

SURS

Neposredno ocenjevanje posameznih
kategorij nefinanþnih raþunov sektorja
NPISG.

Namen

Temeljni agregati sektorja
država.

Spremljanje izdatkov sektorja Obraþun makroekonomskih agregatov.
država po namenih (po
klasifikaciji COFOG).

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Bruto promet po vrstah
Obraþun makroekonomskih agregatov.
lizinga/prodaje ter po vrstah
lizingojemalcev/kreditojemal
cev (po dejavnostih in
sektorjih); bruto promet
poslov z osebnimi vozili po
vrstah lizinga/prodaje ter po
vrstah
lizingojemalcev/kreditojemal
cev (po dejavnostih in
sektorjih); stanje terjatev
(posojil) po sektorjih in
vrstah; prihodki od obresti po
sektorjih in vrstah.

Spremljanje podrobnih
kategorij prihodkov in
odhodkov.

Vsebina

Letna

Letna

Polletna

Letna

Obþasno

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

MF, DURS, ZPIZ, ZZZS,
UJP.

MF, DURS, CURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP

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

Podjetja, registrirana za
dejavnost lizinga.
Najkasneje do 31.05.2007.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Izbrane neprofitne institucije Obvezno
(društva, ustanove, politiþne
stranke, sindikati in druge
osebe zasebnega prava).
Najkasneje do 31.05.2007.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava in
objava
izraþunov.

Priprava in
objava
izraþunov.

Priprava in
objava
izraþunov.

Zbiranje,
obdelava in
analiza
podatkov.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

360 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

90 in 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,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

63

Pravne in
druge podlage

Št.

Davki in prispevki za Razporeditev podrobnih
socialno varnost
kategorij davkov in
prispevkov za socialno
varnost po (pod)sektorjih
prejemnikih (država in
tujina).

403.02

SURS

Raþuni države

403.01

Raþuni države

NR-lizing

Statistiþno
raziskovanje o lizing
podjetjih

NR-NPISG

Statistiþno
raziskovanje o
nepridobitnih
institucijah, ki
opravljajo storitve za
gospodinjstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS

403

402.09

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.
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Uradni list Republike Slovenije

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14255

404.02

SURS

405.02

SURS

407.01

407.02

SURS

SURS

NR-IM/ýL

Ocena BDP po
izdatkovni metodi

NR-PM/ýL

Ocena BDP po
proizvodni metodi

ýetrtletni raþuni

IOT

Input-output tabele

Tabele ponudbe in
porabe

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Namen

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Izdatkovna struktura BDP
(izdatki gospodinjstev,
NPISG in države za konþno
potrošnjo, bruto investicije,
izvoz ter uvoz blaga in
storitev) v tekoþih in stalnih
cenah.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Proizvodna struktura BDP po Obraþun makroekonomskih agregatov.
dejavnostih v stalnih cenah.

Simetriþna input-output
tabela, simetriþna tabela
porabe uvoza.

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

Podatki o izplaþanih
Izdelava letnih sektorskih raþunov.
dividendah v letih 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005
in 2006 po sektorjih
prejemnikih dividend
(nefinanþne družbe, finanþne
družbe, država,
gospodinjstva, nepridobitne
institucije, ki opravljajo
storitve za gospodinjstva,
tujina).

ýetrtletni sektorski raþuni v
skladu z Uredbo št.
1161/2005 o þetrtletnih
nefinanþnih raþunih po
institucionalnih sektorjih.

Vsebina

ýetrtletna

ýetrtletna

Letna

Letna

Letna

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

ýetrtletje

ýetrtletje

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

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

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

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.

Delniške družbe.
Najkasneje 30. maja 2007.

BS, MF

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava tabel.

Priprava in
objava tabel.

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza
podatkov.

Priprava in
objava ocen.

Delo
v tekoþem
letu

70 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

70 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

95 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

64

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

407

405.01

SURS

Panožni raþuni input/output tabele

NR/DIVID

Statistiþno
raziskovanje o
dividendah

ýetrtletni nefinanþni
sektorski raþuni za
državo in tujino

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

405

404.01

Zap.
št.

14256 /

SURS

Poobl.
izvajal.
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421

421.02

42

BS

Finanþni raþuni
transakcij

407.06

SURS

421.01

Finanþni raþuni

407.05

SURS

Ocena zaposlenosti

ýetrtletni finanþni
raþuni transakcij

Letni finanþni raþuni
transakcij

NR-PODJ/ýL, L

ýetrtletno statistiþno
raziskovanje o
gospodarskih
družbah za obraþun
dodane vrednosti in
bruto investicij

NR-ZAP/ýL

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Namen

ýetrtletni podatki o
transakcijah finanþnih
terjatev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finanþnih instrumentih v
skladu z zahtevami ECB.

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

Bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida
zavarovalnic, pozavarovalnic
in pokojninskih družb.

Podatki za obraþun dodane
vrednosti (bruto vrednost
proizvodnje zmanjšana za
vmesno porabo), 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.

Izpolnitev zahtev ECB in za potrebe
ekonomske analize, domaþe in tuje
javnosti

Izpolnitev zahtev Eurostata in za
potrebe ekonomske analize, domaþe in
tuje javnosti.

Obraþun makroekonomskih agregatov.

Obraþun bruto domaþega proizvoda.

Zaposlenost v skladu z ESR
Obraþun makroekonomskih agregatov.
95 (evropski sistem raþunov).

Domaþi dohodek, nacionalni
dohodek, nacionalni
razpoložljivi dohodek,
varþevanje, neto
posojanje/neto izposojanje v
tekoþih cenah/realno.

Vsebina

ýetrtletna

Letna

ýetrtletna

ýetrtletna,
Letna

ýetrtletna

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Preteklo þetrtletje

Preteklo leto

ýetrtletje

ýetrtletje, Preteklo
in koledarsko leto

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

1. Enote vkljuþene v S.11,
S.12 in S.13 oz. po Sklepu
BS(prag poroþanja za S.11
in S.13) poroþilo v 40 dneh
po preteku þetrtletja;
poroþila zbirata AJPES in
BS. 2. Dodatno: BS, KDD,
MF, SURS.

Obvezno

Letni podatki se sestavljajo Obvezno
na osnovi þetrtletnih
podatkov finanþnih raþunov.

AZN.
Za zavarovalnice in
pokojninske družbe 70 dni
po koncu þetrtletja, za
pozavarovalnice 100 dni po
koncu þetrtletja.

Izbrane gospodarske družbe, Obvezno
gospodarske javne službe in
drugi poslovni subjekti, ki
so zavezani za letne
raþunovodske izkaze po
Zakonu o gospodarskih
družbah.
1.ýL 27.04.2007, 2.ýL
27.07.2007, 3.ýL
29.10.2007, 4.ýL 8.02.2008.

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Zbiranje,
priprava in
analiza
podatkov.

Priprava in
objava ocen.

Priprava in
objava ocen.

Delo
v tekoþem
letu

70 dni po
koncu
obdobja
opazovanja,
4.ýL 90 dni
po koncu
obdobja
opazovanja

70 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

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

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

65

Pravne in
druge podlage

Št.

BS

Trimeseþni
raþunovodski izkazi
zavarovalnic,
pozavarovalnic in
pokojninskih družb

407.04

SURS

NR-TA/ýL

Ocena drugih
temeljnih agregatov
nacionalnih raþunov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

407.03

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.
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Lastni viri proraþuna
EU

Cene

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

55

551

Lastni viri
proraþuna EU

433

433.01

Spremljanje lastnih
virov

43

MF

ýetrtletni finanþni
raþuni stanj

422.02

BS

Letni finanþni raþuni
stanj

422.01

Finanþni raþuni
stanj

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Izraþun usklajene osnove iz
davka na dodano vrednost je
osnova za plaþilo prispevka
Slovenije v proraþun EU na
osnovi DDV vira.

ýetrtletni podatki o stanju
finanþnih terjatev in
obveznosti institucionalnih
sektorjev po finanþnih
instrumentih v skladu z
zahtevami ECB.

Letni podatki o stanju
finanþnih terjatev in
obveznosti institucionalnih
sektorjev po finanþnih
instrumentih v skladu z
zahtevami Eurostata.

Vsebina

Izpopolnjevanje metodologije za
izraþunavanje prispevkov v proraþun
EU.

Izpolnitev zahtev ECB in za potrebe
ekonomske analize, domaþe in tuje
javnosti

Izpolnitev zahtev Eurostata in za
potrebe ekonomske analize, domaþe in
tuje javnosti.

Namen

Letna

ýetrtletna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo þetrtletje

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

DURS, SURS. MF, SURS

1. Enote vkljuþene v S.11,
S.12 in S.13 oz. po Sklepu
BS (prag poroþanja za S.11
in S.13) poroþilo v 40 dneh
po preteku þetrtletja;
poroþila zbirata ALPES in
BS. 2. Dodatno BS, KDD,
MF, SURS. AJPES (letna
poroþila-bilanca stanj),
AZN, ATVP.

Obvezno

Letni podatki se sestavljajo Obvezno
na osnovi þetrtletnih
podatkov finanþnih raþunov.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

66

Pravne in
druge podlage

Št.

422

Zap.
št.

14258 /

BS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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551.01

551.02

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Skupni indeks cen
življenjskih potrebšþin,
indeksi po oddelkih, skupinah
in razredih COICOP/HICP
klasifikacije ter indeksi po
namenskih potrošnih
skupinah. Indeksi so
izraþunani na podlagi
drobnoprodajnih cen vzorca
reprezentativnih izdelkov in
storitev, zbranih na podlagi
vprašalnikov o cenah v
doloþenih þasovnih obdobjih
v mesecu v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu ter na podlagi uteži,
katerih osnovni vir so podatki
o potrošnji prebivalstva iz
kontinuiranih anket o
potrošnji gospodinjstev.

Vsebina

Harmonizirani indeks Skupni indeks cen
cen življenjskih
življenjskih potrebšþin,
potrebšþin
indeksi po oddelkih, skupinah
in razredih COICOP/HICP
HICŽP
klasifikacije ter indeksi po
namenskih potrošnih
skupinah. Indeksi so
izraþunani na podlagi
drobnoprodajnih cen vzorca
reprezentativnih izdelkov in
storitev, zbranih na podlagi
vprašalnikov o cenah v
doloþenih þasovnih obdobjih
v mesecu v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu ter na podlagi uteži,
katerih osnovni vir so podatki
iz nacionalnih raþunov o
izdatkih gospodinjstev za
konþno potrošnjo.

ICŽP

Indeks cen
življenjskih
potrebšþin

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Meseþna

Periodika
izvajanja

S HICŽP merimo spremembe
Meseþna
drobnoprodajnih cen izdelkov in
storitev glede na strukturo izdatkov, ki
jih rezidenþna (stalna) in tudi
nerezidenþna gospodinjstva namenjajo
za nakup izdelkov in storitev za konþno
porabo na ozemlju Republike Slovenije
(naþelo domaþe porabe). HICŽP je
primerljiv indeks cen življenjskih
potrebšþin, ki ga raþunajo države
þlanice EU in se uporablja za
primerjanje inflacijskih stopenj v teh
državah oz. s temi državami.

Z ICŽP merimo spremembe
drobnoprodajnih cen izdelkov in
storitev glede na strukturo izdatkov, ki
jih domaþe prebivalstvo namenja za
nakupe predmetov konþne porabe
doma in v tujini (naþelo nacionalne
porabe).

Namen

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Cene dajejo izbrane trgovine Obvezno
in poslovni subjekti, ki
prodajajo izdelke in
opravljajo storitve konþne
porabe ali izvajajo doloþene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u. Druge
podatke za pripravo uteži
(koliþine, vrednosti za
posamezno leto) pa dajejo
izbrani poslovni subjekti
direktno SURS-u ali
organizaciji, ki je
pooblašþena za zbiranje
podatkov za posamezno
podroþje (APEK).
Od 01. do 31. v mesecu.

Cene dajejo izbrane trgovine Obvezno
in poslovni subjekti, ki
prodajajo izdelke in
opravljajo storitve konþne
porabe ali izvajajo doloþene
tržne ali druge funkcije
opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u. Druge
podatke za pripravo uteži
(koliþine, vrednosti za
posamezno leto) pa dajejo
izbrani poslovni subjekti
direktno SURS-u ali
organizaciji, ki je
pooblašþena za zbiranje
podatkov za posamezno
podroþje (APEK).
Od 01. do 31. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Raþunanje in
objava
razliþnih vrst
indeksov ob
koncu vsakega
meseca. Redne
metodološke
spremembe ob
koncu vsakega
leta tj. revizija
košarice
izdelkov in
storitev za
izraþun HICŽP
ter vzorca
opazovalnih
mest;
implementacija
in upoštevanje
zahtev iz novih
uredb za to
podroþje.
Prouþevanje in
uvajanje
razliþnih
postopkov in
metod korekcij
cen zaradi
sprememb v
kakovosti
izdelkov,
uvajanje drugih
novosti.

Raþunanje in
objava
razliþnih vrst
indeksov cen
življenjskih
potrebšþin ob
koncu vsakega
meseca. Redne
metodološke
spremembe ob
koncu leta t.j.
revizija
košarice
izdelkov in
storitev za
izraþun ICŽP
ter vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Zadnji
delovni dan
v mesecu;
izjema je
mesec
januar.

Zadnji
delovni dan
v mesecu;
izjema je
mesec
januar.

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

67

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

14259

551.03

551.04

SURS

CENE 11/M

Povpreþne
drobnoprodajne cene
kmetijskih
proizvodov

TOM

Temeljna obrestna
mera

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Podatka o meseþni in letni temeljni
obrestni meri se objavljata na podlagi
3. þlena 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).

Namen

Meseþna

Periodika
izvajanja

Popreþne nacionalne
Z izraþunom popreþnih nacionalnih cen Meseþna
drobnoprodajne cene za okoli dajemo informacije o absolutnih ravneh
40 izbranih kmetijskih
cen izbranih kmetijskih proizvodov.
proizvodov. Te so izraþunane
na podlagi drobnoprodajnih
cen vzorca reprezentativnih
izdelkov, zbranih na izbranih
prodajnih mestih v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu.

Izraþun meseþne in letne
temeljne obrestne mere
predvsem za potrebe
banþnega sektorja

Vsebina

Prvi in tretji teden v
mesecu

Mesec, Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Cene in druge informacije
Obvezno
posredujejo izbrane trgovine
in posl. subjekti, ki
prodajajo izdelke konþne
porabe opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u.
Med 01. do 07. (1. teden )
ter 16. in 21. v mesecu (3.
teden)

Lastni viri SURS (Indeks
cen življenjskih potrebšþin).
Ob koncu vsakega meseca.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Pravne in
druge podlage

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Zadnji
Naloga,
delovni dan vezana na
v mesecu
predpise/
pilotne
projekte

Rok prve
objave

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu.
drobnoprodajni
h cen izbranih
kmetijskih
proizvodov, ki
so vkljuþeni v
izraþun
povpreþnih
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
izdelkov, ki so
izbrani v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Izraþun in
objava
podatkov o
višini meseþne
in letne
temeljne
obrestne mere
za naslednji
mesec

Delo
v tekoþem
letu

Št.

SURS

Zap.
št.

14260 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

551.05

Zap.
št.

REDNE NALOGE

CENE 12/M

Povpreþne
drobnoprodajne cene
živilskih proizvodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Povpreþne nacionalne
drobnoprodajne cene za okoli
140 izbranih živilskih
proizvodov. Te so izraþunane
na podlagi drobnoprodajnih
cen vzorca reprezentativnih
izdelkov, zbranih na izbranih
prodajnih mestih v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu.

Vsebina

Z izraþunom povpreþnih nacionalnih
cen dajemo informacije o absolutnih
ravneh cen izbranih živilskih
proizvodov.

Namen

Meseþna

Periodika
izvajanja

Med 16. in 21. v
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Cene in druge informacije
Obvezno
posredujejo izbrane trgovine
in posl. subjekti, ki
prodajajo izdelke konþne
porabe opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u.
Med 16. in 21. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Rok prve
objave

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu.
drobnoprodajni
h cen izbranih
živilskih
proizvodov, ki
so vkljuþeni v
izraþun
povpreþnih
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
izdelkov, ki so
izbrani v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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14261

551.06

551.07

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

CENE 14/M

Povpreþne nacionalne
Z izraþunom povpreþnih nacionalnih
drobnoprodajne cene za okoli cen dajemo informacije o absolutnih
150 izbranih storitev. Te so
ravneh cen izbranih storitev.
izraþunane na podlagi
drobnoprodajnih cen vzorca
reprezentativnih storitev,
zbranih pri poslovnih
subjektih, ki opravljajo
storitve konþne porabe v
Ljubljani, Mariboru, Kopru
in Novem mestu.

Z izraþunom povpreþnih nacionalnih
cen dajemo informacije o absolutnih
ravneh cen izbranih neživilskih
proizvodov.

Namen

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Med 22. in 25. v
mesecu.

Med 01. in 15. v
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Cene in druge informacije
dajejo izbrani posl. subjekti,
ki prodajajo in opravljajo
storitve konþne porabe
opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u.
Med 22. in 25. v mesecu.

Obvezno

Cene in druge informacije
Obvezno
posredujejo izbrane trgovine
in posl. subjekti, ki
prodajajo izdelke konþne
porabe opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u.
Med 01. in 15. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu.
drobnoprodajni
h cen izbranih
storitev, ki so
vkljuþene v
izraþun
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
storitev, ki so
izbrane v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu.
drobnoprodajni
h cen izbranih
neživilskih
proizvodov, ki
so vkljuþeni v
izraþun
povpreþnih
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
izdelkov, ki so
izbrani v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

70

Pravne in
druge podlage

Št.

Povpreþne
drobnoprodajne cene
storitev

Popreþne nacionalne
drobnoprodajne cene za okoli
310 izbranih neživilskih
proizvodov. Te so izraþunane
na podlagi drobnoprodajnih
cen vzorca reprezentativnih
izdelkov, zbranih na izbranih
prodajnih mestih v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu.

Vsebina

14262 /

CENE 13/M

Povpreþne
drobnoprodajne cene
neživilskih
proizvodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

551.08

Zap.
št.

REDNE NALOGE

CENE 31/M

Cene gostinskih
storitev

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Povpreþne nacionalne cene
za okoli 35 izbranih
gostinskih in nastanitvenih
storitev. Te so izraþunane na
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca reprezentativnih
gostinskih in nastanitvenih
storitev, zbranih pri
poslovnih subjektih, ki
prodajajo in opravljajo
storitve konþne porabe s tega
podroþja v Ljubljani,
Mariboru, Kopru in Novem
mestu.

Vsebina

Z izraþunom povpreþnih nacionalnih
cen dajemo informacije o absolutnih
ravneh cen izbranih gostinskih in
nastanitvenih storitev.

Namen

Meseþna

Periodika
izvajanja

Med 22. in 25. v
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Cene in druge informacije
Obvezno
dajejo izbrani hoteli in
gostinski lokali, ki prodajajo
in opravljajo gostinske in
nastanitvene storitve
opazovalcu cen in/ali
direktno SURS-u.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Rok prve
objave

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu
drobnoprodajni
h cen izbranih
gostinskih in
nastanitvenih
storitev, ki so
vkljuþene v
izraþun
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
storitev, ki so
izbrane v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mest, uvajanje
drugih novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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14263

SURS

Paritete kupne moþi

552

Vsebina

Cene nastanitvenih in Povpreþne nacionalne cene
drugih storitev v
za okoli 15 izbranih
hotelih in zdravilišþih nastanitvenih in drugih
storitev. Te so izraþunane na
CENE HOT/M
podlagi drobnoprodajnih cen
vzorca nastanitvenih in
drugih storitev, zbranih v
hotelih in zdravilišþih, ki
prodajajo in opravljajo te
storitve v izbranih turistiþnih
krajih po Sloveniji.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

551.09

Zap.
št.

Z izraþunom povpreþnih nacionalnih
cen dajemo informacije o absolutnih
ravneh cen izbranih nastanitvenih in
drugih storitev.

Namen

Meseþna

Periodika
izvajanja

Med 14. in 16. v
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

Cene in druge informacije
posredujejo preko
vprašalnikov izbrani hoteli
in zdravilišþa, ki prodajajo
in opravljajo nastanitvene in
druge storitve direktno na
SURS.
Med 14. in 16. v mesecu

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Redno
Do 10. v
meseþno
naslednjem
spremljanje
mesecu.
drobnoprodajni
h cen izbranih
nastanitvenih
in drugih
storitev, ki so
vkljuþene v
izraþun
nacionalnih
cen, ICŽP in
HICŽP ter
njihova objava.
Redna
vsakoletna
revizija
seznama
("košarice")
storitev, ki so
izbrane v
spremljanje
drobnoprodajni
h cen ter
vzorca
opazovalnih
mes, uvajanje
drugih novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14264 /

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

552.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE

CENE-PKM-P

Paritete kupne moþi
(PKM) - cene
potrošnja
prebivalstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Informacije o konþnih
prodajnih cenah izdelkov in
storitev, o njihovi
razpoložljivosti ter o njihovih
specifikacijah se zbirajo na
osnovi med državami
usklajenih Eurostatovih list
izdelkov in storitev za izdelke
in storitve konþne potrošnje
prebivalstva oz. bruto
domaþega proizvoda. V teku
vsakega 3-letnega cikla se
letno zagotovijo cene
izdelkov in storitev za 2 od
skupno 6 potrošnih skupin:
»Hrana, pijaþa in tobak«;
»Osebni izgled«; »Hiša in
vrt«; »Osebna transportna
oprema, restavracije in
hoteli«; »Storitve« ter
»Zdravje & pohištvo«.

Vsebina

Namen raziskave je zbrati in zagotoviti
cene mednarodno primerljivih izdelkov
in storitev, na podlagi katerih Eurostat
izraþunava paritete kupne moþi ter
bruto domaþi proizvod po kupni moþi.

Namen

Kontinuirana,
princip
drseþega
referenþnega
leta

Periodika
izvajanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Praviloma štirje
Trgovine na drobno in drugi
meseci na zaþetku in poslovni subjekti
koncu leta
opazovalcu cen ali SURS-u.
V teku pomladi in jeseni.

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

06-1 »Hrana,
Po objavah
pijaþa in
Eurostata.
tobak« in 06-2
»Osebni
izgled«:
meddržavna
kontrola in
validacija
podatkov in
rezultatov. 071 »Hiša in vrt«
in 07-2
»Osebna
transportna
oprema,
restavracije in
hoteli«:
zbiranje
informacij o
razpoložljivosti,
reprezentativno
sti in
specifikacijah
izdelkov in
storitev;
zbiranje
podatkov o
cenah; notranja
kontrola in
validacija
podatkov. 08-1
»Storitve«:
zbiranje
informacij o
razpoložljivosti,
reprezentativno
sti in
specifikacijah
izdelkov in
storitev.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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552.02

552.03

552.04

552.05

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Relativne ravni cen

Indeksi ravni cen agregata
konþne potrošnje
gospodinjstev, izraþunani kot
razmerje med PKM in
deviznimi teþaji in izraženi
na EU 25=100. Koeficienti
variacije indeksov ravni cen.

Ravni bruto domaþega
proizvoda, izražene v SKM
na prebivalca. Ta kazalnik je
izražen v odnosu do EU-25 =
100. Rezultate izraþunava
Eurostat na osnovi BDP v
nacionalni valuti in
pretvornika - PKM, ki je
rezultat kontinuirane
primerjave cen izdelkov in
storitev med državami.
Mednarodna primerjava ravni cen in
cenovne konvergence.

Mednarodno primerljiv bruto domaþi
proizvod na prebivalca.

Namen raziskovanja je zbrati cene
mednarodno primerljivih izdelkov in
storitev, na podlagi katerih se
izraþunavajo paritete kupne moþi ter
bruto domaþi proizvod po kupni moþi.

Letna

Letna

Dvoletna

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Praviloma dva
meseca, ki jo
opredeli Eurostat.

Zunanji izvajalec po
pogodbi sklenjeni s SURSom.

Obvezno

Obvezno

Praviloma dva
Podjetja - proizvajalci in/ali Obvezno
meseca, ki jih doloþi kupci in/ali dobavitelji
Eurostat
strojev in opreme SURS-u
ali pogodbenemu zunanjemu
izvajalcu SURS-a.

Obdobje
ali dan opazovanja

Rok prve
objave

Pregled in
odobritev
publikacije
Eurostata.

Konþni
rezultati za
2004, zaþasni
rezultati za
2005, ocena
(now-cast) in
predhodni
rezultati za
2006:
validacija in
odobritev
rezultatov

Po objavi
Eurostata.

Po objavah
Eurostata

"Cene
Po objavi
gradbenih
Eurostata
objektov
2007": zbiranje
informacij o
cenah osnovnih
gradbenih
komponent
posameznih
gradbenih
objektov in del;
notranja
kontrola in
validacija
podatkov

"Cene strojev
Po objavi
in opreme
Eurostata
2007": zbiranje
informacij o
razpoložljivosti,
reprezentativno
sti in
specifikacijah
strojev in
opreme;
zbiranje
podatkov o
cenah; notranja
kontrola in
validacija
podatkov.

Delo
v tekoþem
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

74

Pravne in
druge podlage
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SKM

Bruto domaþi
proizvod na
prebivalca v
standardih kupne
moþi (SKM)

CENE-PKM-G

Cenitev 8-10 standardnih,
fiktivnih gradbenih objektov:
stanovanjski objekti
(enodružinska hiša,
veþstanovanjski objekt in
obnovitvena dela);
nestanovanjski objekti (npr.
proizvodna hala, poslovna
stavba, kmetijski objekt,
šola), gradbena dela (npr.
asfaltna cesta, kanalizacija,
most in športno igrišþe).
Cenitev objektov se opravi na
osnovi cenitve elementarnih
komponent - pozicij vsakega
posameznega objekta.

Periodika
izvajanja

Namen raziskovanja je zbrati in
Dvoletna
zagotoviti cene mednarodno
primerljivih izdelkov in storitev, na
podlagi katerih se izraþunavajo paritete
kupne moþi ter bruto domaþi proizvod
po kupni moþi.

Namen

Št.

Paritete kupne moþi
(PKM) - investicije:
cene gradbenih
objektov

Konþne nabavne cene strojev
in opreme, informacije o
njihovi razpoložljivosti ter o
njihovih specifikacijah.
Informacije se zbirajo na
osnovi Eurostatovih
seznamov strojev in opreme
za investicije.

Vsebina

14266 /

CENE-PKM-S

Paritete kupne moþi
(PKM) - investicije:
cene strojev in
opreme

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

55991.01

55991

553.01

553

Zap.
št.

REDNE NALOGE

ICIPP-DOMA/M

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na
domaþem trgu

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

CENE-N

Cene najemnin

Kazalniki za
doloþanje plaþ
uradnikov v
Evropski skupnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Skupni indeks cen, indeksi
cen podroþij, podpodroþij in
oddelkov Standardne
klasifikacije dejavnosti
(SKD) ter indeksi cen za
namenske skupine porabe
industrijskih proizvodov.
Indeksi se izraþunavajo na
osnovi podatkov o cenah,
zbranih z meseþnimi poroþili
o cenah za doloþene
reprezentativne proizvode pri
izbranih proizvajalcih in
drugih poslovnih subjektih
ter na podlagi uteži, katerih
glavni vir so podatki o
strukturi vrednosti prodaje
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domaþem
trgu.

Spremljanje tržnega
segmenta najemnin.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Z ICIPP merimo spremembe cen
industrijskih proizvodov, ki jih
proizvajalci prodajajo na domaþem
(slovenskem) tržišþu.

Meseþna

Za potrebe usklajevanja plaþ uradnikov Letna
EU.

Namen

Mesec

Dva dni v
opredeljenem
mesecu

Obdobje
ali dan opazovanja

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

Agencije s podroþja
posredovanja nepremiþnin.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Raþunanje in
objava
razliþnih vrst
indeksov cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih
na domaþem
trgu po koncu
vsakega
meseca v
skladu z
veljavno
metodologijo.
Redne
metodološke
spremembe ob
koncu leta tj.
revizija
vzorcev
proizvodov in
poroþevalskih
enot ter
uvajanje drugih
novosti.

7 delovnih
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

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

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

75

Pravne in
druge podlage
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SURS

BDV za regije

Poslovne statistike

Statistika poslovnih
subjektov

Strukturna
statistika podjetij

III.2

44

441

Regionalni raþuni

461

461.01

Druge makroekonomske
statistike

CENE-DOMA/M

Cene industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na
domaþem trgu

46

55991.02

Raziskovanje
Ime/Oznaka

BDV po regijah.

Cene industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih
na domaþem trgu zbiramo po
Nomenklaturi industrijskih
proizvodov (NIP) ter
obdelujemo in objavljamo po
dejavnostih Standardne
klasifikacije dejavnosti
(SKD). Cene zbiramo z
meseþnim poroþilom o cenah,
ki ga pošiljamo izbranim
podjetjem s podroþja
industrije, rudarstva, oskrbe z
energijo in vodo ter
gozdarstva.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

Letna

Vsak mesec zberemo okoli 2000 cen,
Meseþna
ki so osnova za izraþun indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih in, s katerim merimo
gibanje cen industrijskih proizvodov na
domaþem trgu.

Namen

Koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Dokumentacija in registri
SURS-a.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Priprava in
objava ocen.

24 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

Redno
Podatki o
meseþno
cenah se ne
spremljanje cen objavljajo
izbranih
industrijskih
proizvodov na
domaþem trgu,
ki so vkljuþeni
v izraþun
ICIPP. Redna
vsakoletna
revizija
seznama
proizvodov kot
tudi vzorca
poroþevalskih
enot ter
uvajanje drugih
novosti.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Zap.
št.

14268 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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441.01

441.02

441.03

441.04

SURS

SURS

AJPES

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Vsebina

Podatki iz bilance stanja, iz
izkaza poslovnega izida in iz
izkaza bilanþnega dobiþka /
bilanþne izgube gospodarskih
družb, gospodarskih javnih
služb ter srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov, ki
vodijo raþunovodske
evidence po Zakonu o
gospodarskih družbah.
Spremljanje premoženjsko-finanþnega
položaja in poslovnega izida
gospodarskih družb, gospodarskih
javnih služb ter srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov.

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obraþun makroekonomskih agregatov.

Vrednost opravljenih
Spremljanje gradbene dejavnosti
gradbenih del skupaj,
podjetij, ki opravljajo gradbena dela.
vrednost
instalacijskih/zakljuþnih del
in vrednost vseh gradbenih
del na dokonþanem objektu
od zaþetka do konca graditve
po investitorju, po vrsti del na
objektu in Enotni klasifikaciji
vrst objektov (CC-SI).

Viri financiranja za
investicije; delitev virov na
plaþana in neplaþana,
finanþni zakup, nakup in
prodaja zemljišþ, tehniþna
struktura investicij v nova in
rabljena osnovna sredstva,
dezinvesticije, delitev
investicij po namenu in
obþinah, aktivirane in
nedokonþane investicije,
investicije in izdatki za
varstvo okolja

Periodika
izvajanja

Letna

Letna

Letna

Zagotavljanje mednarodno primerljivih Letna
podatkov v skladu z evropskimi
standardi o SSP (CR 58/97,
CR1614/2002, CR2700/98,
CR2701/98, CR2702/98,
CR1668/2003, CR1669/2003 ) in
Evropskim sistemom nacionalnih
raþunov (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
specifiþnosti posameznih gospodarskih
dejavnosti.

Namen

Preteklo in tekoþe
leto

Preteklo leto

Koledarsko leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Gospodarske družbe, družbe Obvezno
gospodarskih javnih služb,
srednji in veliki samostojni
podjetniki in druge družbe.
Do zadnjega dne v marcu.

Izbrani poslovni subjekti,
DURS (obraþun davka na
dodano vrednost).
31.05.2007.

Poslovni subjekti s podroþja Obvezno
gradbeništva in enote drugih
poslovnih subjektov, ki
izvajajo gradbena dela.
14.03.

AJPES (Zakljuþni raþuni),
DURS (Napoved za odmero
davka od dohodka iz
dejavnosti), dokumentacija
SURS, poslovni subjekti.
30.06.2007

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Zbiranje,
priprava,
analiza in
izkazovanje
podatkov

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Zbiranje,
priprava,
analiza in
izkazovanje
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

30.01.2008

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

20.11.2007

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

77

Pravne in
druge podlage

Št.

Letni raþunovodski
izkazi gospodarskih
družb, gospodarskih
javnih služb, srednjih
in velikih
samostojnih
podjetnikov ter vseh
drugih, ki poslujejo
po Zakonu o
gospodarskih
družbah

INV-1

Letno statistiþno
raziskovanje o
investicijah v
osnovna sredstva

GRAD/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
gradbeništvu

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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441.05

441.06

441.07

441.08

441.09

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

Zap.
št.

AJPES

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida
društev, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 33 (2002) Raþunovodske rešitve v
društvih in invalidskih
organizacijah .

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza prihodkov in
odhodkov nepridobitnih
organizacij - pravnih oseb
zasebnega prava, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 36 (2002) Raþunovodske rešitve v
nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega
prava.

Podatki iz bilance stanja,
izkaza prihodkov in
odhodkov (tudi po naþelu
denarnega toka), prihodkov
in odhodkov po vrstah
dejavnosti doloþenih
uporabnikov enotnega
kontnega naþrta (zavodi,
javni zavodi, inštituti in
druge pravne osebe javnega
prava), z obveznimi
sestavnimi deli.

Spremljanje poslovanja društev,
vkljuþno z društvi s statusom
invalidskih organizacij.

Spremljanje poslovanja nepridobitnih
organizacij - pravnih oseb zasebnega
prava.

Letna

Letna

Spremljanje poslovanja doloþenih
Letna
uporabnikov enotnega kontnega naþrta.

Preteklo in tekoþe
leto

Preteklo in tekoþe
leto.

Preteklo in tekoþe
leto

Preteklo in tekoþe
leto

Preteklo in tekoþe
leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Društva.
Do zadnjega dne v
februarju.

Ustanove, politiþne stranke,
sindikati in druge
nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega
prava.
Do zadnjega dne v
februarju.

Zavodi, javni zavodi,
inštituti in drugi doloþeni
uporabniki enotnega
kontnega naþrta.
Do zadnjega dne v
februarju.

Proraþuni, organi in
organizacije lokalnih
skupnosti, ZZZS, ZPIZ,
javni skladi in drugi
uporabniki enotnega
kontnega naþrta.
Do zadnjega dne v
februarju.

Mali samostojni podjetniki.
Do zadnjega dne v marcu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

120 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

78

Pravne in
druge podlage
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Letni raþunovodski
izkazi društev, ki
poslujejo po Zakonu
o društvih in Zakonu
o invalidskih
organizacijah.

Letni raþunovodski
izkazi ustanov,
politiþnih strank,
sindikatov in drugih
nepridobitnih
organiztacij - pravnih
oseb zasebnega
prava, ki poslujejo po
Zakonu o
raþunovodstvu.

Letni raþunovodski
izkazi posrednih
proraþunskih
uporabnikov in
drugih oseb javnega
prava, ki vodijo
raþunovodske
evidence po Zakonu
o raþunovodstvu

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje poslovanja drugih
Letna
uporabnikov enotnega kontnega naþrta.

Spremljanje premoženjsko –
finanþnega položaja in poslovnega
izida malih samostojnih podjetnikov.

Namen

Št.

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

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida
malih samostojnih
podjetnikov, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 39 (2002) Raþunovodske rešitve pri
malih samostojnih
podjetnikih posameznikih .

Vsebina

14270 /

Letni raþunovodski
izkazi neposrednih
proraþunskih
uporabnikov, ki
vodijo raþunovodske
evidence po Zakonu
o raþunovodstvu

Letni raþunovodski
izkazi malih
samostojnih
podjetnikov, ki
poslujejo po Zakonu
o gospodarskih
družbah.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran
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SURS

444.01

IND-15/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji živilskih
proizvodov

Izvajanje in razvoj
kratkoroþne
statistike podjetij

INV-2

Letno statistiþno
raziskovanje o
investicijah v
osnovna sredstva
(vkljuþene so tudi
investicije o okolju,
modul 717-Statistika
okoljskih izdatkov za
varstvo okolja)

Podatki o koliþinski
proizvodnji, proizvodnji
porabljeni v nadaljnji
predelavi, koliþinskih
zalogah ter prodaji
proizvodov iz oddelka 15
Standardne klasifikacije
dejavnosti.

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

Prikaz statistike obrtnih
podjetij na podroþjih
dejavnosti C-K Standardne
klasifikacije dejavnosti, ki
opravljajo dejavnost na
obrten ali obrti podoben
naþin ali dejavnost domaþe in
umetnostne obrti.

Podatki iz bilance stanja iz
izkaza poslovnega izida in iz
bilance dobiþka /bilanþne
izgube zadrug, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 36 (2002) Raþunovodske rešitve v
zadrugah.

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Zbiranje podatkov o koliþinski
proizvodnji živilskih proizvodov so
osnova za izdelavo kmetijskih bilanc.

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obraþun makroekonomskih agregatov.

Meseþna

Letna

Prikaz informacij o obrtnih podjetjih, ki Letna
so registrirani v Obrtnem registru
Slovenije ob uporabi razpoložljivih
administrativnih in statistiþnih virov.

Spremljanje premoženjsko-finanþnega
položaja in poslovnega izida zadrug.

Namen

Mesec

Preteklo leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in tekoþe
leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti iz oddelka
15 Standardne klasifikacije
dejavnosti.
08. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti,
DURS (obraþun davka na
dodano vrednost).
13.07.2007

OZS, administrativne in
statistiþne baze ter druga
dokumentacija SURS-a.
Tekoþe ali po potrebi.

Zadruge
Do zadnjega dne v marcu

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

30.01.2008

Poleg podatkov December
OZS uporabiti 2007
razpoložljive
administrativne
in statistiþne
vire za prikaz
novih
informacij o
malih in
srednjih
podjetjih.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

79

Pravne in
druge podlage

Št.

444

443.02

SURS

Statistika obrtnih
podjetij

Statistika malih in
srednjih podjetij

443

443.01

Letni raþunovodski
izkazi zadrug, ki
poslujejo po Zakonu
o gospodarskih
družbah in Zakonu o
zadrugah.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

441.10

Zap.
št.

SURS

AJPES

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14271

444.03

444.04

444.05

SURS

SURS

SURS

GRAD-GD/M

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).

Vrednost opravljenih del po
vrstah gradnje (stavbe,
inženirski objekti), vrednost
pogodb in opravljenih
storitev za projektiranje,
inženiring in tehniþno
svetovanje za stavbe in
inženirske objekte.

Meseþno spremljanje
vrednosti opravljenih
gradbenih del in pogodb
(nova naroþila), po vrsti
gradnje - stavbe in inženirski
objekti in po tipu aktivnosti novogradnja, rekonstrukcija,
investicijska ter redna
vzdrževalna dela; ter
þetrtletno spremljanje števila
in površin dokonþanih in
nedokonþanih stanovanj po
obþinah.

Podatki o prihodku od
prodaje z domaþega in tujega
trga (Evro/ne Evro obmoþje),
vrednosti novih naroþil z
domaþega in tujega trga
(Evro/ne Evro obmoþje), ter
vrednost zalog.

Vsebina

Polletna

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Spremljanje gibanja izdanih gradbenih Meseþna
dovoljenj in karakteristik stavb, osnova
za oceno dokonþanih in nedokonþanih
stavb in stanovanj, ter izraþun bilance
stanovanjskega sklada.

Spremljanje gradbene dejavnosti in
storitev pri graditvi objektov v tujini.

Spremljanje gibanja gradbene
dejavnosti in novih naroþil.

Zbrani podatki so osnova za izraþun
konjunkturnih kazalcev - indeksov
novih naroþil in poslovnega prihodka
ter indeksov industrijske proizvodnje,
zalog in produktivnosti.

Namen

Mesec

Polletje

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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

Obvezno

Poslovni subjekti s podroþja Obvezno
gradbeništva in enote drugih
poslovnih subjektov, ki
izvajajo gradbena dela in
storitve v tujini.
31. 07. in 30. 01.

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

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izvedba
revizije,
raziskovanja in
objava
rezultatov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

50 dni po
preteku
zadnjega
meseca v
þetrtletju.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

40 dni
(indeks
industrijske
proizvodnje
), 50 dni
(indeks
prihodka in
novih
naroþil) po
obdobju
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

80

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
dovoljenju za gradnjo
stavbe

GRAD-PL

Polletno statistiþno
raziskovanje o
gradbenih delih in
projektantskih
storitvah v tujini

GRAD/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
gradbeništvu

IND-PN/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prihodku od prodaje
in novih naroþilih v
industriji

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

444.02

Zap.
št.

14272 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

444.08

SURS

SURS

444.07

SURS

445.01

Podatki o koliþinski
proizvodnji, koliþinah
porabljenih za nadaljnjo
proizvodnjo, zalogah, o
koliþinski in vrednostni
prodaji proizvodov in storitev
na domaþem in tujem trgu.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

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

Meseþna

Periodika
izvajanja

Spremljanje stanja, sprememb in
razvoja na podroþju industrije kot
celote ter po dejavnostih in po
proizvodih.

Spremljanje gibanja poslovanja v
trgovini na debelo in posredništvu
(SKD 51).

Letna

Meseþna

Spremljanje gibanja poslovanja v
Meseþna
storitvenih dejavnostih v SKD podroþju
I in oddelkih 72, 74 in 93.

Spremljanje gibanja izdanih uporabnih
gradbenih dovoljenj, osnova za oceno
dokonþanih in nedokonþanih stavb in
stanovanj.

Namen

Koledarsko leto

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

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

DURS (podatki z obraþuna
podjetij za davek na dodano
vrednost, obr. DDV-O) in
okvirno 100 izbranih veþjih
poslovnih subjektov, ki
opravljajo dejavnost
trgovine na debelo (oddelek
51 Standardne klasifikacije
dejavnosti).
08. v mesecu ( podjetja), 20.
v mesecu (DURS).

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo doloþene
dejavnosti Standardne
klasifikacije dejavnosti,
podroþje I in oddelki 72, 74,
93. DURS (podatki z
obraþuna podjetij za davek
na dodano vrednost, obr.
DDV-O)
08. v mesecu (podjetja), 20.
v mesecu (DURS).

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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.
Podatki so
uporabljeni za
izraþun
dokonþanih
stanovanj in
bilance
stanovanjskega
sklada in se ne
objavljajo
samostojno.

Delo
v tekoþem
letu

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

60 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

81

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

IND/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
industrijski
proizvodnji

Statistika
industrijske
proizvodnje
(vkljuþno s
PRODCOM)

TRG-D/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
trgovini na debelo

STOR/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
poslovnih in drugih
storitvenih
dejavnostih

GRAD-UD/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
uporabnem
dovoljenju stavbe

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

445

444.06

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14273

SURS

AJPES

Strukturna
statistika energetike

451

Proizvodnja elektriþne
energije v HE, TE (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih elektrarnah
na generatorju, pragu in
proizvodnja jalove energije
na generatorju; proizvodnja
toplotne energije iz
posameznih goriv v TE;
oddaja (prodaja) elektriþne in
toplotne energije; poraba
goriv v termoelektrarnah
samo za proizvodnjo
elektriþne energije, kurilnost
goriv; vrste in moþi elektrarn;
skupna površina sonþnih
modulov; vrste, število in
moþi strojev, ki poganjajo
generatorje; poraba elektriþne
energije in goriv za ogrevanje
in pogon.
Spremljanje proizvodnje in oddaje
elektriþne in toplotne energije v
elektrarnah; spremljanje tehniþnih
podatkov o energetskih napravah.

Podatki o poslovnih subjektih Spremljanje likvidnostnih težav
z neporavnanimi
gospodarskih družb, zavodov in drugih
obveznostmi neprekinjeno
poslovnih subjektov.
nad 5 dni, evidentirani pri
izvajalcih plaþilnega prometa
(po regijah, obþinah,
dejavnostih).

Spremljanje stanja v jeklarski
industriji.

Namen

Letna

Meseþna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

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

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektriþne
energije.
Do 15.02.

Izvajalci plaþilnega prometa,
za poslovne subjekte, katerih
raþune vodijo.
Dnevno.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

10 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
preteku
opazovaneg
a obdobja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

82

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

E1-EE/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji
elektriþne in toplotne
energije

Energetika in
surovine

45

451.01

Meseþno poroþilo o
poslovnih subjektih z
dospelimi
neporavnanimi
obveznostmi

44991.01

Statistika poslovnih
subjektov

44991

Vsebina

Letno statistiþno
Podatki o stanju jeklenih
raziskovanje o železu odpadkov in odpadkov iz
in jeklu
železove litine, porabi goriv
in energije, bilanci stanja
IND-Fe/L
elektriþne energije,
investicijah in o maksimalni
možni proizvodnji jekla in
železa v jeklarski industriji.

Železo in jeklo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

446.01

446

Zap.
št.

14274 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

451.02

451.03

451.04

451.05

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Poraba elektriþne energije in
goriv za ogrevanje in pogon.

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje podatkov o porabi energije Letna
pri distribuciji.

Spremljanje podatkov o prenosu
elektriþne energije.

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

Spremljanje proizvodnje, porabe in
prodaje elektriþne in toplotne energije
pri samoproizvajalcih; spremljanje
tehniþnih podatkov o energetskih
napravah.

Namen

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti za
distribucijo elektriþne
energije.
Do 15.02.

Poslovni subjekti za prenos
elektriþne energije.
Do 15.02.

Poslovni subjekti, ki
proizvajajo in distribuirajo
toplotno energijo.
Do 15.02.

Poslovni subjekti, ki poleg
svoje osnovne dejavnosti
proizvajajo tudi elektriþno
energijo za lastne potrebe in
prodajo.
Do 15.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

83

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

E5-EED/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
distribuciji elektriþne
energije

E4-EEP/L

Nabava in oddaja elektriþne
energije na nivoju
prenosnega omrežja; uvoz in
izvoz, izgube v prenosnem
omrežju; koniþna moþ v
sistemu, dan in ura nastopa
koniþne moþi.

Proizvodnja toplotne energije
po vrstah goriva; nabava
toplotne energije; lastna raba
toplotne energije; poraba in
kurilnost goriv za
proizvodnjo toplotne
energije; prodaja toplotne
energije po sektorjih; omrežje
daljinskega ogrevanja in
investicije; poraba elektriþne
energije.

Proizvodnja elektriþne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v
hidroelektrarnah in
termoelektrarnah (iz
posameznih goriv); sonþnih
in vetrnih elektrarnah;
proizvodnja toplotne
energije; poraba in prodaja
elektriþne in toplotne
energije; proizvodnja, poraba
in prodaja (oddaja) elektriþne
energije; vsa poraba goriv v
termoelektrarnah, poraba
goriv v termoelektrarnah
samo za proizvodnjo
elektriþne energije, kurilnost
goriv; vrste in moþi elektrarn;
vrste, število in moþi strojev,
ki poganjajo generatorje;
tehniþni podatki o
proizvodnih objektih za
proizvodnjo sonþne in vetrne
elektriþne energije.

Vsebina

Št.

Letno statistiþno
raziskovanje o
prenosu elektriþne
energije

Letno statistiþno
raziskovanje o oskrbi
s toplotno energijo
E3-TOP/L

E2-SP/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
samoproizvajalcih
elektriþne in toplotne
energije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

14275

451.08

451.09

SURS

SURS

452.01

E1-EE/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji
elektriþne in toplotne
energije

Kratkoroþna
statistika energetike

E-JQ

Letno statistiþno
raziskovanje o
energetskih virih

E11-TG/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
pridobivanju
premoga

Spremljanje podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in utekoþinjenim
naftnim plinom; spremljanje podatkov
o omrežju.

Proizvodnja elektriþne
energije v HE, TE (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih elektrarnah
na generatorju, pragu in
proizvodnja jalove energije
na generatorju; proizvodnja
jedrske toplotne energije v
reaktorju; proizvodnja
toplotne energije; oddaja
elektriþne in toplotne
energije; poraba goriv v
termoelektrarnah, poraba
goriv samo za proizvodnjo
elektriþne energije, kurilnost
in zaloge goriv.

Proizvodnja, oskrba, uvoz,
izvoz, poraba in zaloge;
elektriþne energije, premoga,
naftnih proizvodov, plina,
toplote ter obnovljivih virov
in odpadkov.
Letna

Letna

Letna

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
Meseþna
proizvodnje in oddaje elektriþne in
toplotne energije, porabe in zalog goriv
v termoelektrarnah.

Strukturna statistika energetike;
izpolnjevanje mednarodnega
vprašalnika za elektriþno energijo,
premog, naftne proizvode, plin, toploto
ter obnovljive vire in odpadke.

Proizvodnja, prodaja in izvoz Spremljanje podatkov o proizvodnji
rjavega premoga in lignita;
premoga; spremljanje podatkov o
lastna poraba; zaposleni in
produktivnosti.
produktivnost; poraba
elektriþne energije in goriv.

Letno statistiþno
Uvoz, nakup, lastna poraba in
raziskovanje o oskrbi izgube zemeljskega plina;
s plini
prodaja zemeljskega plina po
sektorjih; uvoz, izvoz, nakup,
E9-PL/L
lastna poraba utekoþinjenega
naftnega plina; prodaja
utekoþinjenega naftnega plina
po sektorjih; omrežje in
investicije.

Letna

Periodika
izvajanja

Mesec

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

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

Poslovni subjekti iz
podroþja energetike,
predelovalnih dejavnosti in
gradbeništva.

Poslovni subjekti s podroþja
pridobivanja rjavega
premoga in lignita.
Do 15.02.

Poslovni subjekti za oskrbo
z zemeljskim plinom in
utekoþinjenim naftnim
plinom.
Do 15.02.

Izbrani poslovni subjekti, ki
trgujejo z naftnimi
proizvodi.
Do 15.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Priprava in
izraþun
podatkov,
poroþanje.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

Oktober

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

5 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami
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Pravne in
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SURS

451.07

SURS

Namen

Prodaja naftnih proizvodov
Spremljanje podatkov o trgovini z
trgovskim podjetjem, zavodu naftnimi proizvodi.
za obvezne rezerve države,
energetskemu sektorju,
predelovalnim dejavnostim in
rudarstvu, gradbeništvu,
cestnem in železniškem
prometu, gospodinjstvom in
ostalim.

Vsebina

Št.

E8-NPT/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
trgovini z naftnimi
proizvodi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14276 /

452

451.06

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

452.02

452.03

452.04

452.05

452.06

452.07

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Proizvodnja elektriþne
energije na generatorju in
pragu elektrarne v
hidroelektrarnah,
termoelektrarnah, sonþnih in
vetrnih elektrarnah;
proizvodnja toplotne
energije; poraba in prodaja
elektriþne in toplotne
energije; poraba goriv v
termoelektrarnah, kurilnost in
zaloge goriv.

Vsebina

Nakup in prodaja naftnih
proizvodov v državi, uvoz in
izvoz naftnih proizvodov po
državah; zaloge.

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

Spremljanje kratkoroþnih gibanj v
trgovini z naftnimi proizvodi.

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
podatkov o proizvodnji naftnih
proizvodov.

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
podatkov o delovanju rafinerije.

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
koliþinskih podatkov o prenosu
elektriþne energije.

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan 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 prenos
elektriþne 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 elektriþno
energijo za lastne potrebe in
prodajo.
do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami
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E8-NPT/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
trgovini z naftnimi
proizvodi

E7-NP/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
proizvajalcih naftnih
proizvodov

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

Nabava in oddaja elektriþne
energije na nivoju
prenosnega omrežja; uvoz in
izvoz, izgube v prenosnem
omrežju.

Meseþna

Periodika
izvajanja

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
Meseþna
proizvodnje in nabave toplotne
energije, koliþinskih in vrednostnih
podatkov o prodaji toplotne energije ter
porabe in zalog goriv.

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
proizvodnje in oddaje elektriþne in
toplotne energije, porabe in zalog
goriv.

Namen

Št.

E6-NAF/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji in oskrbi
s surovo nafto,
zemeljskim plinom,
petrokemiþnimi
surovinami, aditivi in
drugimi
ogljikovodiki

E4-EEP/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prenosu elektriþne
energije

Meseþno statistiþno
Proizvodnja in nabava
raziskovanje o oskrbi toplotne energije, lastna raba,
s toplotno energijo
izgube v cevovodih; poraba,
zaloge in kurilnost goriv za
E3-TOP/M
proizvodnjo toplotne
energije; prodaja po sektorjih.

E2-SP/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
samoproizvajalcih
elektriþne in toplotne
energije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14277

452.09

452.10

452.11

452.12

452.13

452.14

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

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

Vsebina

Cene energije

E-JQ/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
elektriþni energiji,
trdnih, tekoþih in
plinastih gorivih

SEG

Uvoz, izvoz, zaloge, poraba
in proizvodnja elektriþne
energije, trdnih goriv, tekoþih
in plinastih goriv.

Uvoz, izvoz in proizvodnja
elektriþne energije in
plinastih goriv.

Proizvodnja, uvoz, izvoz in
zaloge tekoþih goriv
(utekoþinjen naftni plin,
motorni bencini, dizelsko
gorivo, kurilno olje, druga
tekoþa goriva).

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

Kratkoroþna statistika elektriþne
energije, trdnih goriv, tekoþih in
plinastih goriv; izpolnjevanje
mednarodnega vprašalnika za
elektriþno energijo, trdna goriva,
tekoþa in plinasta goriva.

Kratkoroþna statistika o elektriþni
energiji in plinastih gorivih;
izpolnjevanje mednarodnega
vprašalnika za elektriþno energijo in
plinasta goriva.

Kratkoroþna statistika tekoþih goriv;
izpolnjevanje mednarodnega
vprašalnika za tekoþa goriva.

Spremljanje kratkoroþnih gibanj
proizvodnje premoga.

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

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Poslovni subjekti, ki trgujejo Obvezno
z elektriþno energijo,
trdnimi, tekoþimi in
plinastimi gorivi.

Poslovni subjekti iz
podroþja distribucije
elektriþne energije in plina.

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

Poslovni subjekti s podroþja
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.

Poslovni subjekti za oskrbo
z zemeljskim plinom in
utekoþinjenim naftnim
plinom.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

MG.
50 dni po koncu obdobja
opazovanja.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
podatkov,
poroþanje.

Priprava
podatkov,
poroþanje.

Priprava
podatkov,
poroþanje.

Izvedba
raziskovanja
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Konec
meseca za
mesec T-3

Do konca
meseca
ocena za
pretekli
mesec

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

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

1 mesec po
koncu
obdobja
opazovanja

3 mesece po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami
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Kratko meseþno
statistiþno
raziskovanje o
elektriþni energiji in
plinastih gorivih

JODE

Meseþno statistiþno
raziskovanje - JODE

E11-TG/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
pridobivanju
premoga

E10-TGT/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
trgovini s trdnimi
gorivi

Spremljanje kratkoroþnih gibanj na
podroþju oskrbe z zemeljskim plinom
in utekoþinjenim naftnim plinom.

Izpolnjevanje mednarodnih
vprašalnikov za energetiko.

Namen

Št.

Meseþno statistiþno
Uvoz, izvoz , nakup, in
raziskovanje o oskrbi prodaja zemeljskega plina in
s plini
utekoþinjenega naftnega
plina.
E9-PL/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
obveznih zalogah
naftnih proizvodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14278 /

454

452.08

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

454.05

455

SURS

455.01

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

454.04

SURS

Kazalniki
konkurenþnosti

Meseþno statistiþno
raziskovanje o cenah
toplotne energije

Meseþno statistiþno
raziskovanje o cenah
zemeljskega plina
(glej modul 452)

Struktura trga z elektriþno
energijo in zemeljskim
plinom. Proizvodnja
elektriþne energije in oskrba
odjemalcev elektriþne
energije. Razpoložljivost,
trgovanje in tržni deleži na
trgu zemeljskega plina.

Polletno poroþanje o cenah
elektriþne energije in
zemeljskega plina za
standardne porabniške
skupine.

Meseþno spremljanje cen
toplotne energije za
ogrevanje stanovanjskih
prostorov (gospodinjstvo).

Meseþno spremljanje cen
zemeljskega plina za
standardne porabniške
skupine (gospodinjstvo in
industrija).

Meseþno spremljanje cen
naftnih proizvodov: NMB
98-oktanski, NMB 95oktanski, D2-plinsko olje,
EL-kurilno olje.

Cene elektriþne energije za
standardne porabniške
skupine. Spremljajo se cene
za gospodinjstva in
industrijo.

Vsebina

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Poroþanje Eurostatu; spremljanje
odpiranja trgov z elektriþno energijo v
Evropi.

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

Spremljanje cen energentov - toplotna
energija za gospodinjstva.

Letna

Polletna

Meseþna

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

Spremljanje cen energentov (naftni
proizvodi - tekoþa goriva).

Spremljanje cen elektriþne energije za
standardne porabniške skupine.

Namen

Preteklo leto

Kritiþni dan, 1.1. in
1.7.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti s podroþja
proizvodnje, oskrbe in
trgovanja z elektriþno
energijo in zemeljskim
plinom.

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.

Glej modul 551 in spletne
strani poslovnih subjektov
za distribucijo elektriþne
energije.
Glej modul 551, po objavi.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

1.3. in 1.9.

Priprava
podatkov,
poroþanje.

Priprava
podatkov,
poroþanje.

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

1.3. in 1.9.

Prevzem
1.3. in 1.9.
podatkov,
preraþun cen za
porabniško
skupino in
objava
rezultatov.

Prevzem
1.3. in 1.9.
podatkov,
preraþun cen za
porabniške
skupine in
objava
rezultatov

Prevzem
podatkov,
objava
rezultatov.

Prevzem
1.3. in 1.9.
podatkov,
preraþun cen za
porabniške
skupine in
objava
rezultatov

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte
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Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Polletno statistiþno
raziskovanje o cenah
zemeljskega plina in
elektriþne energije

454.03

SURS

Meseþno statistiþno
raziskovanje o cenah
naftnih proizvodov

454.02

SURS

Meseþno statistiþno
raziskovanje o cenah
elektriþne energije
(Glej modul 551
CENE-DOMA/M)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

454.01

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

14279

Transport

Informacijski sistem
o transportu

48

481

TRG/Ma, TRG/Mb

Letno statistiþno
Prihodek od prodaje blaga
Spremljanje letnega prihodka od
raziskovanje trgovine (na domaþem trgu, od
prodaje podjetij v dejavnosti trgovine.
izvoza), DDV, zaloge, število
TRG/L
prodajaln in oseb, ki delajo v
trgovini na drobno, v trgovini
na debelo in pri posredništvu;
promet na drobno po naþinu
plaþevanja, po blagovnih
skupinah, prihodek od
prodaje preko elektronskih
medijev; promet na debelo po
vrstah kupcev, po blagovnih
skupinah; promet od
posredništva pri prodaji.

Spremljanje gibanja poslovanja
trgovine.

471.02

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

SURS

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
trgovini na drobno,
prodaji motornih
vozil in goriva ter o
vzdrževanju in
popravilih motornih
vozil

Z raziskovanjem zbiramo podatke o
porabi posameznih energentov v
predelovalnih dejavnostih in
gradbeništvu.

Namen

471.01

471

Podatki o porabi elektriþne in
toplotne energije, goriv in
izbranih naftnih proizvodih v
rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu.

Vsebina

SURS

Trgovina

Statistika trgovine

47

E-PE/L

Letno statistiþno
raziskovanje o porabi
energije, goriv in
izbranih naftnih
proizvodov

Poraba energije in
soproizvodnja
elektriþne in
toplotne energije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Letna

Meseþna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Mesec

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, ki
Obvezno
opravljajo trgovinsko
dejavnost: SKD 50 (razen
50.2), 51, 52 (razen 52.62 in
52.7). V vzorec so vkljuþena
vsa velika in srednjevelika
ter izbrana mala podjetja.
05.02.

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo trgovinsko
dejavnost: Standardna
klasifikacija dejavnosti 50,
52 (razen 52.7).
08. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja industrije,
rudarstva in gradbeništva.
Do konca februarja.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprave na
izvajanje in
izvedba
raziskovanja.

Delo
v tekoþem
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

6 mesecev
po
zakljuþku
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

88

Pravne in
druge podlage

Št.

456.01

456

Zap.
št.

14280 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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481.02

481.03

481.04

481.05

SURS

SURS

SURS

SURS

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

Izbrani podatki o prviþ
Spremljanje stanja v registru motornih
registriranih cestnih motornih vozil in prikolic MNZ.
vozilih in (pol)prikolicah
(vsa, samo nova).

Spremljanje stanja cestnega omrežja.

Letna

Meseþna

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Kritiþni dan, 31.12.

Kritiþni dan, zadnji
dan v mesecu

Kritiþni dan, 31.12.

Koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

MNZ- Urad za upravne
notranje zadeve.
30.05.

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

Direkcija RS za ceste.
10.08.

Poslovni subjekti, ki
opravljajo cestni javni
prevoz potnikov.
30.03.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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 tekoþem
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

Cestni prevoz blaga

TR-CES-V/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
registriranih cestnih
motornih vozilih in
prikolicah

TR-CES-V/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o prviþ
registriranih cestnih
motornih vozilih in
prikolicah

Spremljanje cestnega javnega
potniškega prevoza

Namen

Prevozna sredstva po
Spremljanje cestnega javnega
inventarnem stanju; delo in
potniškega prevoza
izkorišþenost 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.

Vsebina

Letno statistiþno
Dolžina javnega cestnega
raziskovanje o cestah omrežja po kategorijah cest
in objektih
in vrsti vozne površine;
število in dolžina cestnih
TR-CES-I/L
objektov.

TR-CES-P/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
cestnem javnem
potniškem prevozu

TR-CES-P/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
cestnem javnem
potniškem prevozu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

483

481.01

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14281

484.02

SURS

Pomorski transport

TR-ŽEL/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
železniškem
transportu

TR-ŽEL/ýL

ýetrtletno statistiþno
raziskovanje o
železniškem
transportu
Spremljanje železniškega transporta.

Spremljanje cestnega blagovnega
javnega prevoza in prevoza za lastne
potrebe.

Namen

Dolžina železniške mreže;
Spremljanje železniškega transporta.
inventarno stanje vleþnih
vozil in vagonov; notranji in
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
koliþina prepeljanega blaga;
delo vleþnih vozil; poraba
goriva in maziva; prihodki;
zaposlene osebe; prometne
nezgode. Prevoz potnikov in
blaga po regijah ter število
vlakov po železniških
odsekih (petletno).

Notranji in mednarodni
prevoz potnikov in blaga potniki in potniški kilometri,
tone in tonski kilometri (po
mesecih)

Spremljanje dejavnosti v
vzorec izbranega vozila;
podatki o vozilu, vrsti
prevoza, porabi goriva in
obratovanju; spremljanje
števila voženj, koliþine in
vrste prepeljanega blaga ter
oblike tovora; podatki o
relacijah glede na zaþetek in
konþni cilj notranjih in
mednarodnih prevozov;
spremljanje prevozov
nevarnih snovi.

Vsebina

Letna, Petletna

ýetrtletna

Tedenska

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

ýetrtletje

Teden

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Slovenske železnice.
10.04.
20.5.
20.8.

Slovenske železnice.
20. 6., 20. 9., 20. 12.

Obvezno

Obvezno

Podatke o registriranih
Obvezno
vozilih v Sloveniji:
MNZ-Urad za upravne
zadeve,
08. koledarski dan po
konþanem mesecu. Davþne
številke lastnikov in
upravljalcev tovornih vozil:
DURS.
Podatke o vozilu in vožnjah:
Pravne in fiziþne osebe, ki
imajo v lasti, najemu ali
upravljanju vsaj eno tovorno
vozilo z nosilnostjo 2000 kg
ali veþ,
08. koledarski dan po koncu
izbranega tedna.

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.

Delo
v tekoþem
letu

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

100 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

100 dni po
koncu
þetrtletja.

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

90

Pravne in
druge podlage
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485

484.01

Železniški prevoz
blaga

TR-CES-B/T

Tedensko statistiþno
raziskovanje o
cestnem blagovnem
prevozu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

484

483.01

Zap.
št.

14282 /

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

485.02

485.03

SURS

SURS

486.01

486.02

SURS

SURS

Namen

Spremljanje pomorskega transporta.

Število letal po vrstah in
zmogljivostih; linije in
omrežje; notranji in
mednarodni prevoz potnikov
in blaga ter izkorišþenost
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 zraþnega transporta.

Spremljanje zraþnega transporta.

Prevozna sredstva po vrstah
Spremljanje pomorskega transporta.
in zmogljivostih;
izkorišþenost 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 koliþina
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.

Promet ladij v linijski in
Spremljanje pristaniškega prometa.
prosti 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.

Vsebina

Letna

Meseþna

Letna

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Mesec

Koledarsko leto

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

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

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

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

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

Uprava RS za pomorstvo.
05. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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 tekoþem
letu

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

91

Pravne in
druge podlage
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TR-ZRA/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
zraþnem transportu

TR-ZRA/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
zraþnem transportu

Zraþni transport

TR-POM/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
pomorskem
transportu

TR-POM/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
pomorskem
transportu

TR-PRI-P/M, TRPRI-O/M

Prijava
prihoda/odhoda ladje
v/iz pristanišþa

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

486

485.01

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14283

48991.01

48991.02

SURS

48991

488.01

SURS

SURS

486.04

SURS

TR-MEJ-CM/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
mejnih prehodih,
mednarodni in
meddržavni promet

Spremljanje letališkega prometa.

Namen

Spremljanje dejavnosti žiþnic.

Spremljanje podatkov o prometnih
nesreþah v cestnem prometu.

Število potniških vozil po
Spremljanje mednarodnega in
vrstah in ocena števila
meddržavnega mejnega prometa.
potnikov; ocena strukture
vozil in potnikov po državah
registracije vozil (le za mejo
s Hrvaško); število tovornih
vozil; število tovornih vozil
in koliþina prepeljanega
blaga po državah, v katerih so
vozila registrirana (le za mejo
s Hrvaško).

ýas obratovanja žiþnic,
prepeljani potniki, podatek o
porabljeni elektriþni energiji.

Cestnoprometne nesreþe in
posledice.

Letališke površine in sredstva Spremljanje prometa na letališþih.
za delo; število komercialnih
in vseh letov; promet
potnikov in blaga; prihodki;
poraba elektriþne energije,
goriva in maziva; zaposlene
osebe.

Promet letal po vrstah
prometa; promet potnikov in
blaga po letališþih.

Vsebina

Meseþna

Meseþna

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Upravljalci žiþnic.
10. v mesecu.

MNZ– Policija.
30. 05.

Poslovni subjekti, ki
opravljajo letališke storitve.
20.03.

Aerodrom Ljubljana
10. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

90 dni po
koncu
þetrtletja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

92

Pravne in
druge podlage
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TR-ŽIý/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prevozu potnikov z
žiþnicami

Druga transportna
statistika

TR-NES-C/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
cestnoprometnih
nesreþah

Statistika
cestnoprometnih
nesreþ

TR-LET/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
prometu na letališþih

TR-LET/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prometu na letališþih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

488

486.03

Zap.
št.

14284 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

491.03

SURS

Letna

Letna

ýetrtletje, Preteklo
leto

Preteklo leto, mesec
januar referenþnega
leta

Preteklo leto, mesec
januar referenþnega
leta

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrana oseba v
gospodinjstvu.
Maj 2007.

Vsa podjetja v finanþnem
sektorju.
Prva polovica marca
referenþnega leta

Izbrana podjetja.
Prva polovica marca
referenþnega leta

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Oktober
2007

December
2007

Oktober
2007

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,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

93

Pravne in
druge podlage

Stran

Komunikacije

Dostop do izbranih
Spremljanje uporabe IKT v
informacijskogospodinjstvih in po posameznikih.
komunikacijskih tehnologij
(fiksni telefon, mobilni
telefon, raþunalnik, internet),
uporaba raþunalnika, uporaba
mobilnega telefona, uporaba
interneta, e-nakupovanje, evešþine.

Uporaba informacijskoSpremljanje opremljenosti in uporabe
komunikacijske tehnologije v IKT v finanþnem sektorju.
podjetjih, dostop do interneta,
uporaba interneta za
izobraževanje zaposlenih,
uporaba spletnih strani
državne uprave, spletna stran,
e-vešþine.

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

130 / 13. 12. 2006 /

IKT-GOS

Uporaba
informacijskokomunikacijske
tehnologije v
gospodinjstvih in po
posameznikih

IKT- FIN

Uporaba
informacijskokomunikacijske
tehnologije v
finanþnem sektorju

Spremljanje obmejnega cestnega
prometa.

Namen

Uporaba informacijskoSpremljanje opremljenosti in uporabe
komunikacijske tehnologije v IKT v podjetjih.
podjetjih, dostop do interneta,
uporaba interneta za razliþne
aktivnosti (banþne storitve,
izobraževanje zaposlenih,
spremljanje razmer na trgu,
uporaba spletnih strani
državne uprave), spletna
stran, varnostne zašþite,
elektronsko poslovanje prek
interneta in drugih omrežjih
(nabava in prodaja), evešþine.

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

Vsebina

Št.

492

491.02

SURS

IKT-PODJ

Uporaba
informacijskokomunikacijske
tehnologije v
podjetjih

Informacijska
družba

491

491.01

Informacijska
družba

TR-MEJ-CO/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
cestnih mejnih
prehodih, obmejni
promet

Raziskovanje
Ime/Oznaka

49

48991.03

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

14285

492.02

492.03

492.04

SURS

SURS

SURS

Podatki o poslovanju podjetij
(operaterjev), ki zagotavljajo
javno dostopna
komunikacijska omrežja
oziroma izvajajo javne
komunikacijske storitve prihodki po aktivnostih;
investicije; število
zaposlenih. Podatki o
ponudnikih internetnih,
kabelskih in satelitskih
storitev, prihodek od
internetnih storitev, trajanje
teh storitev in uporabniki.
Podatki o kakovosti izvedbe
medomrežnega povezovanja.

Notranji telefonski odhodni
promet iz fiksne lokacije (v
lastno, druga fiksna in
mobilna omrežja);
mednarodni telefonski
odhodni in dohodni promet število ter trajanje klicev.
Število telefonskih
prikljuþkov po naþinu
dostopa. Vse loþeno za
rezidenþne in poslovne
uporabnike.

Število pošt v obþini po
stanju 31.12.

Pisemske in paketne pošiljke
sprejete za notranji in
mednarodni promet ter
prispele iz mednarodnega
prometa, po vrstah poštnih
pošiljk (rezervirane,
univerzalne, druge).

Vsebina

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Spremljanje storitev elektronskih
komunikacij.

Letna

Spremljanje storitev elektronskih
ýetrtletna
komunikacij - govornih komunikacij in
storitev prenosa govora preko
internetnega protokola iz fiksnega
javnega telefonskega omrežja.

Spremljanje števila pošt v obþini.

Spremljanje storitev Pošte Slovenije
d.o.o.

Namen

Preteklo leto

ýetrtletje

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

APEK
15.05.

Obvezno

APEK
Obvezno
15.05., 15.08., 15.11., 15.02.

Pošta Slovenije d. o. o.
31.03.

Pošta Slovenije d.o.o.
20. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije v
sodelovanju z
Eurostatom in
APEK-om,
objava
podatkov

Priprava
metodologije v
sodelovanju z
APEK-om,
objava
podatkov

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
statistiþnih
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

90 dni po
roku
poroþevalsk
e enote

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

180 dni po
referenþne
m datumu

90 dni po
koncu
þetrtletja

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

94

Pravne in
druge podlage
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KO-TEL/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
elektronskih
komunikacijah

KO-TEL-F/ýL

ýetrtletno statistiþno
raziskovanje o
elektronskih
komunikacijah storitve fiksnega
javnega telefonskega
omrežja

KO-POŠ-E/L

Letno statistiþno
raziskovanje enote
poštnega omrežja

KO-POŠ/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
poštnih storitvah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

492.01

Zap.
št.

14286 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

501.02

SURS

Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in prenoþitve turistov
po državah, od koder turisti
prihajajo, po vrstah in
kategorijah nastanitvenih
objektov, vrstah krajev in
drugih teritorialnih enotah.

Notranji telefonski odhodni
promet iz mobilnega omrežja
(v lastno, druga mobilna in
fiksna omrežja); mednarodni
telefonski odhodni in
dohodni promet; gostovanja v
tujini in gostovanja tujcev število ter trajanje klicev.
Število SMS, število sprejetih
zahtev za SMS-info in število
odposlanih MMS. Število
konþnih uporabnikov
mobilnih storitev (naroþniki
in predplaþniki) po
uporabljeni tehnologiji. Vse
loþeno za rezidenþne in
poslovne uporabnike.

Vsebina

Meseþna

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Rezultate, dobljene z anketo,
ýetrtletna
uporabljamo za ugotavljanje potovalnih
navad domaþega prebivalstva, za
analizo potrošnje na turistiþnih
potovanjih in za ugotavljanje pomena
turizma v slovenskem gospodarstvu.

Spremljanje turistiþne dejavnosti v
Sloveniji.

Spremljanje storitev elektronskih
komunikacij - govorne storitve in
prenos podatkov mobilnega javnega
telefonskega omrežja.

Namen

ýetrtletje

Mesec

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrani þlani v
gospodinjstvih, stari 15 let
ali veþ.
Prvi trije tedni po þetrtletju

Poslovni subjekti in zasebni
sobodajalci, ki nudijo ali
posredujejo nastanitvene
zmogljivosti turistom.
05. v mesecu.

Prostovoljno

Obvezno

APEK
Obvezno
15.05., 15.08., 15.11., 15.02.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije v
sodelovanju z
APEK-om,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

25 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

95

Pravne in
druge podlage

Št.

Anketa o turistiþnih
Spremljanje znaþilnosti
potovanjih domaþega turistiþnih potovanj
prebivalstva
domaþega prebivalstva
(destinacija, trajanje, osnovni
TU-ýAP
razlog, osnovna dejavnost,
naþin prevoza, naþin
organizacije, vrsta nastanitve,
izdatki ipd.) ter izletov v
tujino (destinacija, skupni
izdatki v tujini, prevozni
stroški v tujini). Poleg tega se
spremljajo tudi sociodemografske znaþilnosti
prebivalcev, ki so ali niso šli
na turistiþno potovanje ali na
izlet v tujino.

TU/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prihodih in
prenoþitvah turistov

Statistika turizma

501

501.01

Turizem

KO-TEL-M/ýL

ýetrtletno statistiþno
raziskovanje o
elektronskih
komunikacijah storitve mobilnega
javnega telefonskega
omrežja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

50

492.05

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
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Stran

14287

502.01

TU/ýL

TU-AGEN

Letno statistiþno
raziskovanje o delu
potovalnih agencij

Statistika gostinstva
in potovalnih
agencij

TU-MARINE

Letno statistiþno
raziskovanje o
zmogljivosti in
prometu v marinah

Spremljanje obsega in gibanja obiska v
izbranih turistiþnih znamenitostih,
kopališþih ter igralnicah in igralnih
salonih.

Namen

Z letnim raziskovanjem
dobimo podatke o številu
potovalnih agencij, številu in
prenoþitvah domaþih turistov
po Sloveniji in po drugih
državah ter po mesecih, o
tujskem turistiþnem prometu
(z delitvijo po državah, od
koder so tuji turisti
pripotovali) ter o številu
domaþih izletnikov po
državah vkljuþno s Slovenijo
ter po mesecih.

Spremljanje dejavnosti potovalnih
agencij, ki se ukvarjajo z organizacijo
potovanj.

Zmogljivosti (število marin,
Spremljanje navtiþnega turizma.
površina akvatorija, število
privezov po dolžini plovila,
dolžina urejene obale,
površina prostora za
shranjevanje plovil na
kopnem) in promet (število
plovil v morju po zastavi in
dolžini plovila, število plovil,
namešþenih na kopnem,
število plovil po vrsti plovila:
motorne jahte, jadrnice,
drugo, število stalnih in
prehodnih plovil po mesecih,
število dni postanka
prehodnih plovil) v marinah.

Število domaþih in tujih
obiskovalcev izbranih
turistiþnih znamenitosti,
muzejev in galerij, igralnic in
igralnih salonov ter število
obiskovalcev kopališþ z
dnevno ali permanentno
vstopnico po vrsti kopališþa
(termalna, obalna, druga),
število dni poslovanja prej
omenjenih poroþevalskih
enot, po mesecih þetrtletja.

Vsebina

Letna

Letna

ýetrtletna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

ýetrtletje

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti, ki
opravljajo storitve
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj.
31.03.

Marine.
25.01.

Upravljalci objektov turistiþnih znamenitosti,
kopališþ, igralnic in igralnih
salonov.
07. v mesecu po þetrtletju.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

270 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

96

Pravne in
druge podlage
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SURS

502

501.04

SURS

ýetrtletno statistiþno
raziskovanje o
obiskovalcih izbranih
turistiþnih
znamenitosti,
muzejev in galerij,
kopališþ, igralnic in
igralnih salonov ter
število dni njihovega
poslovanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

501.03

Zap.
št.

14288 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Statistika za analizo
poslovnih ciklov

Ankete o poslovnih
tendencah

571

SPR-DEM/L

Demografija podjetij

Zbiranje in analiza podatkov
o statusnih in drugih
spremembah poslovne
populacije v skladu z
evropskimi zahtevami
(osnutek aneksa št. 9 h
Council Regulation 58/97,
Commission Regulation
2700/98) in priporoþili.

Statistiþni poslovni register je
interna baza individualnih
podatkov o pravnih enotah,
aktivnih podjetjih in njihovih
delih na podroþjih dejavnosti
C-K Standardne klasifikacije
dejavnosti. Baza je
vzpostavljena in vzdrževana
na podlagi EU zahtev (CR
2186/93, CR 696/93) ter
metodoloških priporoþil EU
za vzpostavitev in vodenje
statistiþnih poslovnih
registrov.

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Vsebina

Spremljanje populacije aktivnih
podjetij, novonastalih podjetij brez
predhodnika, podjetij, ki so prenehala
poslovati in so brez naslednika in
preživelih podjetij.

Statistiþni poslovni register omogoþa
obdelavo in izkazovanje podatkov o
predpisanih enotah v podroþjih
dejavnosti C-K v skladu z evropsko
zakonodajo na tem podroþju.

Spremljanje gibanja poslovanja
gostinstva.

Namen

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

V skladu z EU
zahtevami

Preteklo in
koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti,
Obvezno
administrativne in statistiþne
podatkovne baze in druga
dokumentacija SURS-a.
Tekoþe ali po potrebi.

AJPES (PRS, Zakljuþni
raþuni), DURS, poslovni
subjekti, SURS (SRDAP in
druge statistiþne baze),
druge administrativne baze
in statistiþna dokumentacija
SURS.
Tekoþe ali po potrebi.

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo dejavnost 55 po
SKD, DURS (podatki z
obraþuna podjetij za davek
na dodano vrednost, obr.
DDV-O)
08. v mesecu (podjetja), 20.
v mesecu (DURS).

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

November
2007

Iz obstojeþega December
PRS in drugih 2007
razpoložljivih
administrativni
h in statistiþnih
virov in metod
izpeljati pravne
enote, podjetja
in njihove dele
na podroþjih
dejavnosti C-K
Standardne
klasifikacije
dejavnosti za
referenþno leto
2006.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

97

Pravne in
druge podlage

Št.

57

511.02

SURS

SPR/L

Statistiþni poslovni
register

Statistiþni poslovni
register

511

511.01

Statistiþni poslovni
register

GO/Ma GO/Mb

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
poslovanju podjetij,
ki so registrirana za
gostinsko dejavnost

Raziskovanje
Ime/Oznaka

51

502.02

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

14289

571.01

571.02

571.03

571.04

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

PA-TRG/M

Ocena poslovnega položaja,
obsega zalog in finanþnega
položaja, priþakovani
poslovni položaj,
priþakovano zaposlovanje,
sedanja in priþakovana
prodaja, sedanje in
priþakovane prodajne cene,
priþakovani obseg skupne
nabave, ocena trenutne
konkurenþnosti, raven
prodaje ter glavne ovire za
izboljšanje sedanjega
položaja.

Investicije v industriji:
naþrtovana in uresniþena
investicijska vlaganja v
osnovna sredstva, sedanja in
naþrtovana struktura
investicij, razlogi za
neinvestiranje, sedanje in
priþakovano poslovno stanje,
pretežno lastništvo podjetja,
sedanji in priþakovani vplivi
povpraševanja,
razpoložljivosti finanþnih
virov in priþakovanega
dobiþka ter tehniþnih in
drugih dejavnikov na
investicije.
Polletna

ýetrtletna

Meseþno pridobivanje informacij o
Meseþna
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov ter ocenitev njihovega
gibanja v naslednjih mesecih. Rezultati
anket so osnova za izraþun kazalnika
zaupanja v trgovini na drobno in
kazalnika gospodarske klime, ki
vkljuþuje poleg kazalnika zaupanja v
trgovini na drobno tudi kazalnik
zaupanja pri potrošnikih in kazalnike
zaupanja v gradbeništvu, predelovalnih
in storitvenih dejavnostih.

Pridobivanje informacij o obsegu in
strukturi investicijskih vlaganj, vplivih
razliþnih dejavnikov na investiranje in
poslovnem stanju podjetij.

ýetrtletno pridobivanje informacij o
glavnih ekonomskih kazalnikih,
pomembnih za analizo poslovnega
cikla.

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja trgovine na drobno
(oddelka SKD: 50, 52).
Do 10. v mesecu za tekoþi
mesec.

Izbrani poslovni subjekti s
podroþij C, D, E (oddelki
SKD: 10-41).
Do 10. v mesecu
opazovanja.

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD:
15-36).
Do 10. v mesecu
opazovanja.

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD:
15-36).
Do 10. v mesecu za tekoþi
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Prostovoljno

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

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 tekoþem
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

98

Pravne in
druge podlage
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Anketa o poslovnih
tendencah v trgovini

PA-INV/PL

Anketa o poslovnih
tendencah investicije

PA-IND/ýL

Omejitveni dejavniki v
proizvodnji, ustreznost
proizvodnih zmogljivosti
glede na priþakovano
povpraševanje, stopnja
izkorišþenosti zmogljivosti,
konkurenþni položaj na
domaþem trgu, trgih držav
þlanic EU in na trgih zunaj
EU, obseg novih naroþil.

Periodika
izvajanja

Meseþno pridobivanje informacij o
Meseþna
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov ter ocenitev njihovega
gibanja v naslednjih mesecih. Rezultati
anket so osnova za izraþun kazalnika
zaupanja v predelovalnih dejavnostih in
kazalnika gospodarske klime, ki
vkljuþuje poleg kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih tudi kazalnik
zaupanja pri potrošnikih in kazalnike
zaupanja v trgovini na drobno,
storitvenih dejavnostih in gradbeništvu.

Namen

Št.

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih

Ocena gibanja proizvodnje,
raven izvoznih in skupnih
naroþil, raven zalog konþnih
izdelkov, proizvodna
priþakovanja, priþakovane
cene, priþakovano
zaposlovanje, priþakovana
izvozna naroþila in skupno
povpraševanje, število
mesecev zagotovljene
proizvodnje.

Vsebina

14290 /

PA-IND/M

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

521.02

521.03

BS

BS

Evro in statistika

Meseþno pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov ter ocenitev njihovega
gibanja v naslednjih mesecih. Rezultati
anket so osnova za izraþun kazalnika
zaupanja v storitvenih dejavnostih in
kazalnika gospodarske klime, ki
vkljuþuje poleg kazalnika zaupanja v
storitvenih dejavnostih tudi kazalnik
zaupanja pri potrošnikih in kazalnike
zaupanja v trgovini na drobno,
gradbeništvu in predelovalnih
dejavnostih.

Osnove sistema minimalnih
obveznih rezerv (postavk
bilance stanja) po
metodologiji ECB

Izpolnitev zahtev ECB in primerljivost
z evropskim sistemom širše denarne
statistike.

Izpolnitev zahtev ECB in primerljivost
z evropskim sistemom širše denarne
statistike

Podatki iz bilance stanja
Izpolnitev zahteve ECB in
denarnih finanþnih
primerljivost z evropskim sistemom
posrednikov (bank, hranilnic, širše denarne statistike.
hranilno kreditnih služb i BS)
na meseþni in þetrtletni ravni.

Razþlenitev tokov iz
podatkov bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov

Periodika
izvajanja

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþno pridobivanje informacij o
Meseþna
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov v gradbeništvu in ocenitev
njihovega gibanja v naslednji mesecih.
Rezultati anket so osnova za izraþun
kazalnika zaupanja v gradbeništvu in
kazalnika gospodarske klime, ki
vkljuþuje poleg kazalnika zaupanja v
gradbeništvu tudi kazalnik zaupanja pri
potrošnikih in kazalnike zaupanja v
trgovini na drobno, predelovalnih in
storitvenih dejavnostih.

Namen

Pretekli mesec

Pretekli mesec

Pretekli mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Kreditne institucije (banke
in hranilnice).

Denarne finanþne institucije
(S.122), lastni podatki BS
(S.121).

Denarne finanþne institucije
(S.122), lastni podatki BS
(S.121).

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja 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 tekoþi
mesec.

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja gradbeništva
(oddelek SKD: 45).
Do 10. v mesecu za tekoþi
mesec.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
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

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte
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Pravne in
druge podlage
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Podatki za sistem
minimalnih obveznih
rezerv /Evro in
statistika EMS)

Tokovi in bilance
stanja denarnih
finanþnih
posrednikov (Evro in
statistika EMS)

Bilanca stanja
denarnih finanþnih
posrednikov (Evro in
statistika EMS)

521

521.01

Ocena poslovnega položaja,
sedanje in priþakovano
povpraševanje, sedanje in
priþakovano zaposlovanje,
cenovna priþakovanja in
omejitveni dejavniki.

Ocena obsega gradbenih del,
tujih, domaþih in skupnih
naroþil, priþakovana naroþila,
sedanje in priþakovano
zaposlovanje, sedanje in
priþakovane cene, tehniþne
zmogljivosti glede na
priþakovano povpraševanje,
zagotovljeno delo, poslovno
stanje ter omejitveni
dejavniki v gradbeništvu.

Vsebina

Št.

BS

Denar in finance

52

PA-STOR/M

Anketa o poslovnih
tendencah v
storitvenih
dejavnostih

Denarne, finanþne,
trgovinske in
plaþilno- bilanþne
statistike

571.06

SURS

PA-GRAD/M

Anketa o poslovnih
tendencah v
gradbeništvu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

III.3

571.05

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14291

SDDS: standard o
diseminaciji
statistiþnih podatkov
mednarodnega
denarnega sklada

Bilance javnega
financiranja

52991

52991.01

Poroþilo o
primanjkljaju in
dolgu države

524.01

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

Izraþun primanjkljaja in
dolga države v skladu z
metodologijo ESA 95 in
priroþnikom za pripravo
poroþila o primanjkljaju in
dolgu države.

Agregatne bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov po ustreznih
metodologijah.

Stanje vseh raþunov bank po
kontnem okvirju konec
meseca.

Meseþna

Izpolnjevanje sprejetega mednarodnega Meseþna,
standarda MDS in veþja
ýetrtletna,
transparentnost javnih financ.
Letna

Poroþanje o primanjkljaju in dolgu
Letna
države Evropski komisiji za presojo
izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev.

Ekonomska analiza, diseminacija.

Statistika denarnih finanþnih
Letna
posrednikov, nadzor denarnih finanþnih
posrednikov.

Meseþna,
pretekli mesec

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Koledarsko leto in
pretekla štiri leta

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

MF, obþine, ZPIZ, ZZZS.

MF, obþine, ZPIZ, ZZZS,
javni skladi, javne agencije,
javni zavodi in druge enote
sektorja države

Lastni viri BS.

Banke, hranilnice in
hranilno kreditne službe.

Kreditne institucije (banke
in hranilnice)

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

Najkasneje
do konca
obdobja za
preteklo
obdobje.

Dvakrat
letno do
1.aprila in
do prvega
oktobra.

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

100

Pravne in
druge podlage
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MF

MF,
SURS

Statistika
primanjkljaja in
dolga države

524

KNB

Statistiþne bilance
denarnih finanþnih
posrednikov

523.02

BS

Poroþilo o
knjigovodskem
stanju raþunov

Kratkoroþni
denarni in finanþni
kazalniki

523

Namen

Obrestne mere denarnih
Izpolnitev zahtev ECB in primerljivost
finanþnih institucij; "ožje
z evropskim sistemom širše denarne
definirane efektivne obrestne statistike
mere" posameznih posojilnih
in depozitnih instrumentov in
"letni odstotek stroškov"
doloþenih posojilnih
kategorij.

Vsebina

Št.

523.01

Obrestne mere
denarne statistike
(Evro in statistika
EMS)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

521.04

Zap.
št.

14292 /

BS

BS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Poroþilo o oddanih
javnih naroþilih

Menjava blaga

Metodologija

52991.03

53

531

AJPES

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka

52991.02

Zap.
št.

MF

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Podatki iz enotnega obrazca
za sporoþanje podatkov o
oddanih javnih naroþilih v
letu in podatki iz enotnega
obrazca za sporoþanje.

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

Vsebina

Spremljanje statistike oddanih javnih
naroþil v javnem sektorju po Zakonu o
javnih naroþilih na podlagi sklenjenih
pogodb s ponudniki.

Tekoþe spremljanje gibanj v javnih
financah, informiranje domaþe in tuje
javnosti.

Namen

Letna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Naroþniki javnih naroþil.
Do 30.04. za preteklo
koledarsko leto.

MF in javni viri, obþine,
ZPIZ in ZZZS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
letu

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

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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SURS

531.01

Zap.
št.

INTRASTAT

Menjava blaga med
državami þlanicami

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vrednostni in koliþinski
podatki o blagovni menjavi z
drugimi državami þlanicami
EU (fakturna vrednost,
statistiþna vrednost, neto
masa, koliþina 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); statistiþni
kontingent, obdobje
poroþanja, vloga dokumenta,
vrsta posla; vrsta transporta
na meji, pogoji dobave,
skupno število postavk,
zaporedna številka postavke,
davþna številka podjetja,
davþna številka tretje osebedeklaranta.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Spremljanje blagovnih tokov med
Meseþna
državami þlanicami EU z vidika
vrednosti in koliþin, þasovne dinamike,
strukture in regionalne usmerjenosti;
vir podatkov za nacionalne raþune in
plaþilno bilanco; informacijska
podpora za tržne analize in za
spremljanje skupnega trga.

Namen

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poroþevalske enote, CURS
Obvezno
(Carinski urad Nova Gorica)
SURS-u, DURS.
Poroþevalske enote:
najkasneje do 15. v mesecu
za pretekli mesec; CURS
(CU Nova Gorica) SURS-u:
do 05. v mesecu za
predpretekli mesec; DURS:
vsaj enkrat meseþno

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Agregatni
podatki 40
dni,
podrobni
podatki 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14294 /

REDNE NALOGE

Stran
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531.02

531.03

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

ZT-IPVIU/ýL

Periodika
izvajanja

Spremljanje blagovnih tokov z
Meseþna
državami neþlanicami EU z vidika
vrednosti in koliþin, þasovne dinamike,
strukture in regionalne usmerjenosti;
vir podatkov za nacionalne raþune in
plaþilno bilanco; informacijska
podpora pogajanjem v okviru skupne
trgovinske politike in za pripravo tržnih
analiz.

Namen

Izraþun indeksov povpreþnih Merjenje dinamike izvoznih in uvoznih Meseþna
vrednosti izvoza in uvoza po cen, za oceno fiziþnih (realnih) gibanj
sektorjih in odsekih
izvoza in uvoza (kot deflatorji).
Standardne mednarodne
trgovinske klasifikacije
(SMTK), po podroþjih,
podpodroþjih in oddelkih
Standardne klasifikacije
dejavnosti (SKD), po
klasifikaciji Širokih
ekonomskih kategorij (BEC).

Vrednostni in koliþinski
podatki o blagovni menjavi z
državami neþlanicami EU
(statistiþna vrednost, neto
masa, koliþina v dodatni
merski enoti); namembna
država, država porekla,
država odpreme; šifra blaga
po Kombinirani nomenklaturi
(KN) za izvoz, šifra blaga po
10-mestnem TARIC-u za
uvoz, po Standardni
mednarodni trgovinski
klasifikaciji (SMTK),
Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD), po širokih
ekonomskih kategorijah
(BEC); statistiþni 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 skladišþa, številka
skladišþa; carinarnica,
številka Enotne upravne
listine (EUL), skupno število
postavk, zaporedna številka
postavke, datum sprejema
EUL, datum, ki se uporablja
za ukrepe trgovinske politike,
þe je razliþen od datuma
sprejema EUL; davþna
številka izvoznika, uvoznika,
zastopnika; carinska vrednost
blaga, vrednost popustov in
znižanj; carinska osnova in
dajatve.

Vsebina

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.
V 70 dneh po preteku
referenþnega obdobja.

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

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava liste
reprezentativni
h proizvodov,
obdelave
podatkov za
izraþun
indeksov,
kontrola
pravilnosti
rezultatov in
priprava
podatkov za
diseminacijo.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

75 dni po
preteku
zadnjega
þetrtletja

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

103

Pravne in
druge podlage

Št.

Indeksi povpreþnih
vrednosti izvoza in
uvoza

EXTRASTAT
ZT-IUB/M

Izvoz in uvoz blaga
(države neþlanice)

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Analize in
diseminacija

Kot splošni trgovinski
register vsebuje informacije o
poslovnih subjektih, ki
trgujejo z državami þlanicami
in neþlanicami EU ter
subjekte, ki nastopajo kot
tretje osebe oz. deklaranti, ki
v imenu podjetij, zavezanih
poroþanju za Intrastat,
posredujejo zahtevane
podatke. Vsebina: davþna
številka (DŠ), matiþna
številka (MŠ), statistiþni
identifikator (SID), naziv
poslovnega subjekta, njegov
naslov (ulica, hišna številka
in dodatek, poštna številka,
naziv pošte), šifra obþine in
naselja, datum zaþetka
poslovanja, glavna dejavnost
po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD),
pravnoorganizacijska oblika,
status (aktiven/ni aktiven),
indikator toka blaga, tip
poroþevalske enote, posli
oplemenitenja, statistiþna
vrednost menjave z vsemi
državami, statistiþna vrednost
menjave z državami
þlanicami EU, oznaka, ali je
poslovni subjekt nad
vkljuþitvenim 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
Kontinuirana
izvajanje raziskovanja Intrastat. ýeprav
vsebuje tudi poslovne subjekte, ki
trgujejo z državami neþlanicami EU, je
poudarek predvsem na poslovnih
subjektih, ki trgujejo z državami
þlanicami EU. Prek tega registra je
možna povezava statistike blagovne
menjave z drugimi poslovnimi
statistikami.

Namen

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

AJPES (Poslovni register
Slovenije), informacije s
strani poslovnih subjektov,
DURS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Redno
vzdrževanje
ažurnosti
podatkov v
registru,
polnjenje
registra s
podatki,
pridobljenimi s
strani DURS-a.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

104

Pravne in
druge podlage
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533

ZT-REG

Trgovinski register

Kakovost, registri in
novi kazalniki

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

532.01

532

Zap.
št.

14296 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

541.02

BS

Poroþilo o prometu in stanjih
na raþunih v tujini.

Namen

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

Plaþilna bilanca.

Specifikacija prometa za
Plaþilna bilanca.
raþun (06 in 07), obvestilo o
prilivu iz tujine (60) za
transakcije nad
protivrednostjo 12500 EUR,
nalog za plaþilo v tujino (70),
za transakcije nad 12500
EUR, splošni devizni nalog
(66 in 77).

Priprava in kontrola podatkov
za razliþne baze
zunanjetrgovinskih podatkov
(COMEXT na Eurostatu,
COMTRADE pri ZN, BSP in
SI-STAT (SURS) na
internetu, InterIspo (MJU) na
intranetu in internetu).

Vsebina

Obdobje
ali dan opazovanja

Meseþna

Meseþna, 10
dnevna

Mesec

Meseþna, Letna Mesec

Periodika
izvajanja

Pravne osebe.

Banke.

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
podatkov za
razliþne baze.

Delo
v tekoþem
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

105

Pravne in
druge podlage

Št.

Plaþilni promet na
raþunu v tujini

Plaþilni promet s
tujino

Plaþilna bilanca

541

541.01

Menjava storitev in
plaþilna bilanca

ZT-BAZE/M

Baze
zunanjetrgovinskih
podatkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

54

533.01

Zap.
št.

BS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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541.03

541.04

541.05

541.06

541.07

541.08

BS

BS

AJPES

BS

BS

Zap.
št.

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

Vsebina

DVP

Poroþilo o
kupljenih/prodanih
tujih dolžniških
vrednostnih papirjih
mimo domaþih
posrednikov

KRD

Poroþanje o terjatvah iz
naslova dolžniških
vrednostnih papirjev do
nerezidentov, þe se posel
opravi mimo domaþih
posrednikov

Meseþna

Plaþilna bilanca, stanje mednarodnih
naložb, bruto zunanji dolg

Meseþna

Meseþna

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

Izpolnitev zahtev Eurostata in ECB;
ekonomska analiza.

Poroþilo o dolžniških
Plaþilna bilanca, stanje mednarodnih
obveznostih do nerezidentov- naložb, bruto zunanji dolg.
stanje in vse pojasnjevalne
spremembe

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

Zagotovitev razþlenitve
postavk tekoþega raþuna
plaþilne bilance po državah
partnericah.

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Preteklo in
koledarsko leto

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Podjetja, nebanþni sektor

Podjetja-nebanþni sektor

Gospodarske družbe, ki
imajo poslovne odnose s
tujino.

Lastni viri BS.

Lastni viri BS.

Pooblašþeni udeleženci trga
vrednostnih papirjev, (banke
in borznoposredniške
družbe), banke,
zavarovalnice, pokojninske
družbe, družbe za
upravljanje, investicijske
družbe, vzajemni skladi,
vzajemni pokojninski skladi,
Kapitalska družba in
Slovenska odškodninska
družba ter izdajatelji
dolžniških vrednostnih
papirjev v tujini.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo
v tekoþem
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

106

Pravne in
druge podlage
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Poroþilo o prejetih in
danih kreditih ter
depozitih z
nerezidenti

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

Geografska
razdelitev tekoþega
raþuna plaþilne
bilance po državah in
ekonomskih
grupacijah

Izpolnitev mednarodnih priporoþil in
zagotovitev boljše primerljivosti
plaþilne bilance.

Plaþilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji
dolg; statistika finanþnih trgov.

Namen

Št.

Izraþun plaþilne
Zagotovitev podatkov
bilance v SIT in EUR plaþilne bilance v SIT in
EUR.

Transakcije z
vrednostnimi papirji
v poslovanju s tujino

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14298 /

BS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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544.02

BS

544

544.01

Mednarodna
trgovina s
storitvami in
geografska
razdelitev

543.04

BS

Poroþilo o storitveni
menjavi in delu
blagovne menjave ter
o tekoþih/kapitalskih
transferjih z
nerezidenti
BST

Mobilna telefonija –
gostovanja v tujih
omrežjih

Stanje mednarodnih
naložb in obveznosti

Storitvena menjava s tujino
na podlagi fakturne vrednosti,
podatki o transferjih ter delu
blagovne menjave, ki se ne
poroþa na blagovni statistiki.

Agregatni podatki o številu
gostovanj (roaming)
nacionalnih uporabnikov
mobilnih storitev v tujih
omrežjih in obratno.

Podatki prilagoditev
zaobjema blaga in izvoz
potovanj v plaþilni bilanci.

Periodika
izvajanja

Stanje mednarodnih naložb in
obveznosti.

Nadomestitev vira plaþilnega prometa s
tujino za raþunanje postavk plaþilne
bilance-storitve, transferji in del
blagovne menjave.

Pridobitev podatkov za ocenjevanje
plaþilnobilanþnih tokov sektorja
prebivalstvo - potovanje. Migracijski
tokovi prebivalstva.

Plaþilna bilanca.

ýetrtletna

Meseþna

Letna

Letna

Stanje mednarodnih naložb in
Meseþna
obveznosti, komercialna posojila; bruto
zunanji dolg.

Namen

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

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

Poroþilo o stanju in
spremembah terjatev in
obveznosti do tujine.

Vsebina

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Podjetja-vzorec doloþi BS

Mobilni operaterji preko
APEK (zbira podatke od
operaterjev, posreduje na
agregirani ravni izloþi
identifikacijo operaterjev) .

Prostocarinske prodajalne in
mejne prodajalne po zakonu
o preoblikovanju carinskih
prodajaln na cestnih mejnih
prehodih z državami EU, v
mejne prodajalne in o
posebnih ukrepih nadzora
teh prodajaln (UL RS št.
13/01).

Lastni viri BS

Banke in podjetja, AJPES
(zakljuþni raþuni).

Podjetja.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poroþanje za
obdobje januar
2007 dalje

Priprava
podatkov za
vkljuþitev v
Plaþilno
bilanco.

Delo
v tekoþem
letu

Podatki se
objavljajo v
statistiki
plaþilne
bilance.

Podatki se
neposredno
ne
objavljajo.

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

107

Pravne in
druge podlage

Št.

BS

Anketa poslovanja
prosto – carinskih
prodajaln in mejnih
trgovin

543.03

BS

(SN11, SN22, SN33
(JV), SN44 in SN55)

Poroþilo o naložbah

543.02

BS

Statistika
komercialnih
kreditov

Neposredne naložbe
in statistika
menjave povezanih
družb

Raziskovanje
Ime/Oznaka

543.01

543

Zap.
št.

BS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
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SURS

Raba tal

611

POPIS-KME/10L

Popis kmetijskih
gospodarstev v
Republiki Sloveniji

Struktura in
tipologija kmetij

621

621.01

Kmetijske strukture

62

GIS-POK-TAL

Statistiþni GIS
pokrovnosti tal
Slovenije 2005
StatGIS2005

Raba tal in
podeželje

61

Namen

Površina in raba zemljišþ, ki
jih kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izraþune jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izraþun SGM
koeficientov in drugih
izraþunanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi,
GVŽ). To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.
Spremljanje strukture kmetijskih
gospodarstev; zagotovitev primerljivih
podatkov o kmetijskih gospodarstvih z
drugimi državami EU.

Izdelava karte pokrovnosti tal Ocena splošne pokrovnosti tal in
in izraþun statistik po
osnova za oceno þasovnih sprememb
statistiþnih regijah.
pokrovnosti tal.

Vsebina

Desetletna

Štiriletna

Periodika
izvajanja

1.6. koledarskega
leta in 1.6. - 31.5. obdobje enega leta
pred kritiþnim
datumom

ýasovni presek GIS

Obdobje
ali dan opazovanja

DURS; MKGP(ARSKTRP
v sestavi MKGP); vsa
kmetijska gospodarstva, ki
se ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06. do 30.06.

Eurimage, MOPE, MKGP.
November 2006.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Priprave na
V letu 2007
naslednji popis, ne bo objav.
ki bo
predvidoma
potekal v letu
2010 in
spremljanje EU
ter FAO
priporoþil.

Izbor in nabava 30.6.2007
satelitske
scene, georeferenciranje
in tvorba
mozaika
Slovenije,
klasifikacija,
dodajanje
slojev drugih
georeferenciranih
administrativni
h podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

108

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

611.01

Kmetijstvo,
gozdarstvo in
ribištvo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

IV

Zap.
št.

14300 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

Kmetijski prihodki
in cene

Ekonomski raþuni
za kmetijstvo

631

KME-JUNSTRK/3L

Raziskovanje
strukture kmetijskih
gospodarstev

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Površina in raba zemljišþ, ki
jih kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izraþune jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izraþun SGM
koeficientov in drugih
izraþunanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi,
GVŽ). To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.

Vsebina

Spremljanje strukture kmetijskih
gospodarstev; zagotovitev primerljivih
podatkov o kmetijskih gospodarstvih z
drugimi državami EU.

Namen

2 do 3 letna; v
skladu s
programom
Skupnosti o
raziskovanjih
strukture
kmetijskih
gospodarstev

Periodika
izvajanja

1.6. koledarskega
leta in 1.6. - 31.5. obdobje enega leta
pred kritiþnim
datumom

Obdobje
ali dan opazovanja

DURS; MKGP (in
ARSKTRP v sestavi
MKGP); kmetijska
gospodarstva (izbrana z
vzorcem), ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo.
01.06. do 30.06.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativn
e vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Priprava in
izvedba
raziskovanja.
Obdelava
podatkov in
objava
zaþasnih
rezultatov za
leto 2007;
priprava na
izraþun
koeficientov
SGM, priprava
preverjenih
mikro
podatkov
Eurostatu v
obliki
Eurofarm;
predstavitev
rezultatov na
internetu.

Delo
v tekoþem
letu

Pravne in
druge podlage

Junij 2008 - Naloga,
konþni
vezana na
podatki
predpise/
pilotne
projekte

Rok prve
objave

Št.

63

621.02

Zap.
št.
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KME-INPUT/M

Statistiþno
raziskovanje o
inputnih cenah v
kmetijstvu

Cene proizvodov in storitev
za tekoþo porabo in
investicije v kmetijstvu.

Periodika
izvajanja

Spremljanje gibanja cen proizvodov in
storitev za tekoþo porabo in investicije
v kmetijstvu.
Meseþna

Kmetijski raþuni 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 raþuna
proizvodnje (dodana vrednost),
ustvarjanja dohodka (poslovni
presežek/raznovrstni dohodek),
podjetniškega dohodka ter raþuna
akumulacije (bruto investicije)
omogoþajo analiziranje položaja
kmetijstva, posameznih postavk v
primerjavi z drugimi dejavnostmi
znotraj nacionalnega gospodarstva ter z
drugimi državami.

Namen

Mesec

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrane trgovske
organizacije, proizvodnotrgovske, storitvene
organizacije, dokumentacija
SURS-a,
elektrodistribucijska
podjetja, Veterinarska
zbornica Slovenije.
Do 7. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

MKGP, Sklad kmetijskih
Obvezno
zemljišþ, ARSKTRP, DURS
in lastni viri SURS-a.
Vezan na objavo letnih
podatkov kmetijskih
statistik, zunanjetrgovinskih
statistik, proizvodnih
statistik itd.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obdelava
podatkov in
objava
rezultatov,
posebna
þetrtletna
obdelava
podatkov za
Eurostat in
prehod na
Evro.

Po Uredbi (ES)
138/2004
Evropskega
parlamenta in
Sveta o
ekonomskih
raþunih za
kmetijstvo v
Skupnosti z
dne 5.
decembra 2003
se pripravljajo
naslednji
izraþuni : prva ocena
realnega
dohodka iz
kmetijstva, za
tekoþe leto konec
novembra; druga ocena
realnega
dohodka iz
kmetijstva, za
preteklo leto konec
februarja; zaþasni konþni
podatki ERK,
za preteklo leto
- konec
septembra.

Delo
v tekoþem
letu

6 tednov po
koncu
obdobja
opazovanja.

Prva ocena
- december,
za tekoþe
leto; druga
ocena marec ,za
preteklo
leto;
zaþasni
konþni
podatki oktober, za
preteklo
leto

Rok prve
objave

110

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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633.01

Statistika
kmetijskih cen

633

Ekonomski raþuni za
kmetijstvo so satelitski raþuni
nacionalnih raþunov, izdelani
po metodologiji ERK/ERG
97, ki temelji na Evropskem
sistemu raþunov ESR 95.
Podatki o proizvodnji, dodani
vrednosti, faktorskem
dohodku, bruto investicijah,
zaposlenosti, so osnova za
izraþun dohodkovnih
kazalnikov kmetijstva in
podatkovni vir za
modeliranje. Omogoþajo
mednarodno primerjavo ter
primerjavo z drugimi
dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.
Celoten sistem raþunov
vsebuje raþun proizvodnje,
ustvarjanja dohodka,
podjetniški raþun dohodka in
okrnjen raþun akumulacije.

Vsebina

Št.

SURS

Ekonomski raþuni za
kmetijstvo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

631.01

Zap.
št.

14302 /

SURS

Poobl.
izvajal.
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Stran
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Statistika rastlinske
pridelave

KME-TRGI/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prodaji kmetijskih
pridelkov na živilskih
trgih

641

633.04

SURS

Namen

Prodaja kmetijskih pridelkov Spremljanje cen in koliþin kmetijskih
v koliþini in vrednosti po
pridelkov pri kmetijskih podjetjih.
pridelkih in skupinah
pridelkov kmetijskih podjetij.

Vsebina

Koliþine kmetijskih
pridelkov, ki so jih
pridelovalci prodali na
živilskih trgih, ter povpreþne
cene teh pridelkov.

Spremljanje prodaje kmetijskih
pridelkov.

Nakup oz. prevzem
Spremljanje cen in koliþin kmetijskih
kmetijskih pridelkov in lesa v pridelkov in lesa pri zasebnih
koliþini in vrednosti po
pridelovalcih.
pridelkih in skupinah
pridelkov od zasebnih
KME-ODK/M KME- kmetijskih pridelovalcev.
LES/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa

Rastlinska
pridelava

633.03

SURS

KME-PRO/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
prodaji kmetijskih
pridelkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
izvajanja

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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

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

Kmetijska podjetja.
Do 05. v mesecu.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.
Prehod na evro.

Letni
podatki v
Statistiþnem
letopisu in
Rezultatih
raziskovanj
ob koncu
tekoþega
leta

Izvedba
6 tednov po
raziskovanja in opazovane
objava
m obdobju
rezultatov.
Posebna
þetrtletna
obdelava
podatkov za
Eurostat.
Prehod na evro.

Izvedba
6 tednov po
raziskovanja in opazovane
objava
m obdobju
rezultatov.
Posebna
þetrtletna
obdelava
podatkov za
Eurostat.
Prehod na evro.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

64

633.02

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.
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14303

641.01

641.02

641.03

641.04

641.05

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

KME-JUŽSAD-K/L

Statistiþno
raziskovanje o
doseženih pridelkih
južnega sadja

KME-POZK-P/L,
KME-POZK-K/L

Spremljanje rastlinske pridelave.

Doseženi pridelki južnega
Spremljanje rastlinske pridelave.
sadja. Raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.

Doseženi pridelki poznih
Spremljanje rastlinske pridelave.
posevkov, poznega sadja in
grozdja. Raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.

Priþakovani pridelki
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in grozdja.
Raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih moramo
zagotoviti tudi v okviru EU
zakonodaje s podroþja
statistike kmetijstva.

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Letna

Letna

Letna

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Koledarsko leto

1.6.

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kmetijska svetovalna služba Obvezno
pri KGZS.
15.01.

Kmetijska podjetja,
kmetijska svetovalna služba
pri KGZS.
10.11.

Kmetijska podjetja,
Obvezno
Kmetijska svetovalna služba
pri KGZS.
05.09.

Kmetijska podjetja,
Obvezno
Kmetijska svetovalna služba
pri KGZS.
15.08.

MKGP (ARSKTRP);
kmetijska gospodarstva
(izbrana z vzorcem), ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza in
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
analiza in
objava
rezultatov.

Raziskovanje
je združeno z
raziskovanjem
KMEJUNSTRK
(621.01). V
tekoþem letu
bo potekala
priprava
metodoloških
navodil,
vprašalnika,
preverjanje in
obdelava
podatkov ter
objava prvih
predhodnih
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

Marec, ki
sledi
referenþne
mu letu

Marec, ki
sledi
referenþne
mu letu

November
tekoþega
leta

Oktober
tekoþega
leta

Oktober
2007 zaþasni
podatki,
april 2008konþni
podatki

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

112

Naloga,
vezana na
predpise/pilotn
e projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Statistiþno
raziskovanje o
doseženih pridelkih
poznih posevkov
sadja in grozdja stanje 10. november

KME-POZP-P/L,
KME-POZP-K/L

Statistiþno
raziskovanje o
priþakovanih
pridelkih poznih
posevkov, sadja in
grozdja - stanje 5.
september

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

Doseženi pridelki zgodnjih
posevkov in sadja.
Raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih je potrebno
zagotoviti tudi v okviru EU
zakonodaje s podroþja
statistike kmetijstva.

Letna

Periodika
izvajanja

Št.

Statistiþno
raziskovanje o
doseženih pridelkih
zgodnjih posevkov in
zgodnjega sadja stanje 15. avgust

Namen

Površine posevkov na njivah, Spremljanje rastlinske pridelave in
trajnih travnatih površin,
živinoreje.
trajnih nasadov; število
govedi, prašiþev.
Raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih je potrebno
zagotoviti tudi v okviru EU
zakonodaje s podroþja
statistike kmetijstva. Z
raziskovanjem se pridobijo
tudi drugi podatki, potrebni
za vsakoletno ugotavljanje
kmetijske proizvodnje.

Vsebina

14304 /

KME - JUN

Vzorþno raziskovanje
posejanih površin in
števila živine - stanje
1. junij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki Letna
je osnova za ekonomske raþune za
kmetijstvo.

Površina vinogradov, trsnic
in matiþnjakov 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 statistiþnih
raziskovanjih vinogradov
(Ur. l. št. 208 z dne
16.7.1982).
Spremljanje vinogradništva.

Desetletna

Pridobitev zgodnjih napovedi Pridobitev in objava zgodnjih napovedi Meseþna
površin in pridelkov za
pridelka nekaterih pomembnejših
nekatere pomembnejše
kmetijskih kultur v tekoþem letu.
kmetijske kulture. Napovedi
bodo pripravljene od aprila
do oktobra, ko konþni
podatki o površinah in
pridelku drugih rednih
raziskovanj še niso dostopni.

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

Triletna

Periodika
izvajanja

Lastni viri SURS-a.

Vsi tržni vrtnarski
pridelovalci.
01.7. do 31.7.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Kritiþni dan

Prevzem podatkov iz
Registra pridelovalcev
grozdja in vina (MKGP).
31.08.

Opazovani mesec od KGZS.
aprila do oktobra
15. v mesecu.

Preteklo leto

01.07.2003,
01.07.2006

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Aktivnosti v
zvezi s
popisom
vinogradov
2010.

Izvedba
raziskovanja in
objava
podatkov.

Izraþuni
konþnih bilanc
prehodnega
leta in izraþuni
zaþasnih bilanc
tekoþega leta.

Objava in
diseminacija
podatkov:
zelenjadnic,
zelišþ, jagod,
gojenih gob in
cvetja ter
okrasnih
rastlin.

Delo
v tekoþem
letu

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Od aprila
do oktobra
do zadnjega
delovnega
dne v
mesecu

Skladno s
þasovnim
planom
Eurostata

7 mesecev
po
opazovane
m obdobju

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

113

Naloga,
vezana na
predpise/pilotn
e projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Stran

Statistika sadjarstva

Namen

V letu 2006 je bil izveden
Spremljanje tržne vrtnarske pridelave.
popis tržne vrtnarske
pridelave: zelenjadnic, zelišþ,
jagod, gojenih gob in cvetja
ter okrasnih rastlin. Konec
leta 2007 oz. v zaþetku leta
2007 bodo dostopni konþni
podatki popisa.

Vsebina
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645

POPIS-VIN/10L

Popis vinogradov

Statistika
vinogradništva

644

644.01

Zgodnje napovedi
pridelkov

Napoved pridelka

KME-BIL-RAST/L

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

POPIS-VRT/3L

Popis vrtnarstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

643.01

643

642.01

642

641.06

Zap.
št.

Št.

SURS

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

14305

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

Poraba reprodukcijskega
materiala: energije in
mineralnih gnojil.

Statistika živinoreje

KME-PMG/DK

Dvoletno statistiþno
Poraba mineralnih gnojil na
raziskovanje o porabi družinskih kmetijah, po
mineralnih gnojil na kmetijskih kulturah.
družinskih kmetijah,
po kmetijskih
kulturah

KME-UMG

651

64991.03

SURS

KME-PMG

Uvoz mineralnih
gnojil

Živinoreja

64991.02

SURS

Letno statistiþno
raziskovanje
poslovnih subjektov
o uporabi
reprodukcijskega
materiala

Namen

Letna

Petletna

Periodika
izvajanja

Ocena porabe mineralnih gnojil v
Sloveniji, po kmetijskih kulturah.

Dvoletna

Spremljanje porabe mineralnih gnojil v Letna
kmetijstvu.

Spremljanje porabe reprodukcijskega
materiala v kmetijskih podjetjih.

Sadne vrste po sortah, letu
Spremljanje pridelave v intenzivnih
sajenja, številu dreves, sadilni sadovnjakih.
razdalji; podrobni podatki o
tehnoloških znaþilnostih
nasadov. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.

Vsebina

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo leto

Preteklo leto

2007

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativn
e vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Družinske kmetije.
30.11.

Prostovoljno

Poslovni subjekti, ki uvažajo Obvezno
mineralna gnojila.
07.04.

Kmetijska podjetja.
07.03. po opazovanem letu.

MKGP, Kmetijska podjetja
in individualni pridelovalci
sadja v intenzivnih
sadovnjakih.
2007

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obdelava in
objavljanje
podatkov
zbranih v letu
2006.

Prevzem in
obdelava
podatkov ter
priprava ocene
porabe v
kmetijstvu.

Izvedba
raziskovanja,
analiza
podatkov.

Priprave na
raziskovanje.
Analiza
primernosti
podatkov
administrativne
ga vira za
statistiþni
namen in
prevzem le teh
(MKGP).
Obdelava in
kontrola
prevzetih
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

Podatki so
vir za ostala
raziskovanja.

365 dni po
opazovane
m obdobju

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

114

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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65

64991.01

SURS

Statistika porabe
reprodukcijskega
materiala in
mineralnih gnojil v
kmetijstvu

POPIS-SAD/5L

Popis intenzivnih
sadovnjakov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

64991

645.01

Zap.
št.

14306 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajal.

Statistika živalskih
proizvodov

KME-DEC

Statistiþno
raziskovanje o
živinoreji in
posejanih površinah
v jesenski setvi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Število živine po vrstah in
kategorijah na dan 1.12.,
bilanca živine, živalska
prireja, posejane površine v
jesenski setvi, strnišþni
posevki v opazovanem letu
ter druge spremenljivke
pomembne za naþrtovanje
kmetijske politike. To
raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih moramo
zagotoviti tudi v okviru EU
zakonodaje s podroþja
statistike kmetijstva.

Vsebina

Periodika
izvajanja

Spremljanje števila živine na dan 1.12., Letna
spremljanje nekaterih podatkov
rastlinske proizvodnje, ki niso zajeti v
drugih raziskovanjih, spremljanje
nekaterih drugih podatkov.

Namen

Kritiþni dan

Obdobje
ali dan opazovanja

Z vzorcem izbrana
kmetijska gospodarstva,
Centralni register goveda
(MKGP)
01.12.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave

Izvedba
15.2.2008
raziskovanja v
letu 2007,
priprava
vprašalnika in
metodološkega
gradiva.
Analiza in
objava
rezultatov
raziskovanja
izvedenega v
letu 2006.
Obseg
raziskovanja bo
manjši kot v
preteklih letih,
ker bomo za
govedo
uporabili
administrativni
vir MKGP,
Centralni
register
goveda.

Delo
v tekoþem
letu

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

652

651.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

14307

Meseþno statistiþno
Število zaklane živine po
Spremljanje zakola živine v klavnicah.
raziskovanje o zakolu vrstah in kategorijah, masa
živine v klavnicah
zaklane živine ter zakol
živine iz uvoza. Raziskovanje
KME- ZAKOL/M
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti tudi v
okviru EU zakonodaje s
podroþja statistike kmetijstva.

Bilanca preskrbe za
živinorejo

652.02

653

SURS

Namen

Prirast živine po vrstah
Spremljanje podatkov živinoreje.
živine, prireja mesa, mleka,
jajc, volne in medu.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 93/23/EGS z
dne 1. junija 1993 o
statistiþnih raziskovanjih, ki
se izvajajo v prašiþereji
(Ur.l.št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
93/24/EGS z dne 1. junija
1993 o statistiþnih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
govedoreji (Ur.l.št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
93/25/EGS z dne 1. junija
1993 o statistiþnih
raziskovanjih o staležu ovac
in koz (Ur.l.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 statistiþnih
raziskovanj v prašiþereji,
govedoreji ter ovþereji in
kozjereji (Ur.l.št. 10 z dne
16.2.1998).

Vsebina

Mesec

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Vse registrirane klavnice v
RS.
06. v mesecu.

ýebelarske zveze Slovenije
in lastni viri SURS-a.
Letni podatki.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
vprašalnika in
okrožnic za
meseþno
spremljanje
podatkov;
meseþno
zbiranje
podatkov in
meseþna
obdelava in
objava
podatkov;
objava
podatkov ob
koncu leta za
celo leto
skupaj.

Priprava
podatkov in
izraþun.
Objava
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

15.2.predhodni
podatki za
preteklo
leto; 1.10.konþni
podatki za
preteklo
leto

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

116

Pravne in
druge podlage

Št.

Meseþna

Letna

Periodika
izvajanja

14308 /

KME-ŽIV/L

Obraþun živalske
prireje

Raziskovanje
Ime/Oznaka

652.01

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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Statistika
gozdarstva

Statistika
gozdarstva

681

SRKG

Statistiþni register
kmetijskih
gospodarstev

SRKG je statistiþni register,
ki vsebuje za vzorþenje
pomembne podatke o
kmetijskih gospodarstvih.
Podatki v tem registru se
osvežujejo dvakrat letno
(september in februar) in
sicer iz statistiþnih virov in
administrativnih virov
podatkov.

SRKG je predvsem vir podatkov za
pripravo vzorþnih okvirjev iz katerih
izberemo vzorce za statistiþna
raziskovanja s podroþja kmetijstva. V
SRKG so tudi zgodovinski podatki
kmetijskih gospodarstev od leta 2000
naprej.
Register se
osvežuje
dvakrat letno.

Osveževanje registra
poteka v septembru
(prva polovica) in v
Februarju (druga
polovica).

MKGP (tudi ARSKTRP),
DURS, GURS (Register
prostorskih enot), MNZ
(Centralni register
prebivalstva) in lastni viri
SURS-a.
ýasovno so viri razliþni
(razliþna obdobja v letu).

GIZ-mlekarstvo, mlekarne,
ARSKTRP, lastni viri
SURS-a.
Meseþno, letno

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
podatkov iz
statistiþnih in
administrativni
h virov za
polnjenje
registra ter
osveževanje
registra.

Redno
izvajanje
raziskovanja
ter meseþno in
letno
objavljanje
podatkov.
Nadaljnji
razvoj
raziskovanja v
smeri popolne
prilagoditve
poroþanja
Eurostatu in v
smeri
razbremenitve
poroþevalskih
enot.

Priprava
bilance.

Delo
v tekoþem
letu

Do 15. v
mesecu za
predpretekli
mesec

Skladno z
zahtevami
Eurostata

Rok prve
objave

117

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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68

671.01

Druge kmetijske
statistike

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

671

Letna

Periodika
izvajanja

Druge kmetijske
statistike

Bilanca preskrbe za živinorejo je
osnova za ekonomske raþune za
kmetijstvo.

Namen

67

Razdelitev prireje in porabe
mesa in proizvodov po
metodi, harmonizirani z EU
zahtevami.

Vsebina

Statistiþno
Spremljanje podatkov o
Zagotovitev podatkov, ki jih doloþa EU Meseþno, letno Mesec in leto
raziskovanje o mleku kakovosti in koliþini mleka in zakonodaja in zagotovitev podatkov za in triletno
in mleþnih izdelkih
mleþnih proizvodih.
vodenje kmetijske politike.
Raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih moramo
zagotoviti tudi v okviru EU
zakonodaje s podroþja
statistike kmetijstva.

Statistika mleka in
mleþnih proizvodov

KME-BIL-ŽIV/L

Bilanca preskrbe za
živinorejo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

656.01

656

653.01

Zap.
št.

Št.

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14309

681.03

681.04

681.05

SURS

SURS

SURS

Ekonomski raþuni
za gozdarstvo

GOZD-ZDRV/L

Statistiþno
raziskovanje o
zdravstvenem stanju
gozdov

LOV/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
upravljanju s prosto
živeþim živalstvom

GOZD-MEHAN/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
mehanizaciji in
porabi energije v
gozdarstvu

GOZD-POŽAR/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
gozdnih požarih

Spremljanje porabe energije in
opravljenih gozdnih del.

Spremljanje gozdnih požarov.

Spremljanje gospodarjenja z gozdovi.

Namen

Osutost drevesnih krošenj,
Spremljanje zdravstvenega stanja
prirastek po stopnjah osutosti, gozdov.
foliarne in talne analize.

Struktura odstrela po
Spremljanje upravljanja populacij
ekoloških enotah, ocena
divjih živali.
številþnosti vrst, lovski
objekti, lovne površine, lovci,
ohranitev, obnova in
izboljšanje habitatov.

Opremljenost s stroji, poraba
energije in struktura
opravljenih delovnih ur,
seþnja, prevoz in dodelava
gozdnih sortimentov.

Opožarjena površina po
vrstah gozdov, vzroki
požarov, izguba lesne mase;
loþeno po lastništvu gozdov.

Gojitvena in varstvena dela v
gozdu, posek po vrstah
gozdov in vrstah dreves,
redne ter sanitarne seþnje,
proizvodnja in prodaja
gozdnih sortimentov v vseh
gozdovih, stranski gozdni
proizvodi, gozdne
prometnice, loþeno po
lastništvu gozdov.

Vsebina

Petletna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Preteklo in
koledarsko leto

Mesec

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Gozdarski inštitut.
15.04.

Zavod za gozdove, poslovni
subjekti s podroþja lovstva,
lovske družine, pristojni
upravni organi.
31.05.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki izvajajo Obvezno
gozdna dela.
15.03.

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut.
15.04.

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut, Sklad
kmetijskih zemljišþ in
gozdov, MKGP.
15.04.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Priprava
rezultatov za
objavo.

Priprava
rezultatov za
objavo.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Priprava
rezultatov za
objavo.

Priprava
rezultatov za
objavo.

Delo
v tekoþem
letu

Pravne in
druge podlage

310 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

V
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

V
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

V
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

V
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

Rok prve
objave
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682

681.02

SURS

GOZD-GOSP/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
gospodarjenju z
gozdovi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

681.01

Zap.
št.

14310 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran
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691.03

SURS

Spremljanje morskega ribolova.

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: turistiþnošportni ribolov po vrstah rib,
sonaravna vzreja rib, vložek
rib v športno-ribolovne vode
ter drugi podatki pomembni
za spremljanje športnega
ribolova.

Ulov plavih rib, drugih rib,
rakov, mehkužcev in školjk.

Spremljanje stanja v gospodarskih
dejavnostih morskega ribištva glede
števila in strukture delovno aktivnih
oseb ter njihovih proizvodnih
zmogljivosti.

Ekonomski raþuni za gozdarstvo so
kompleksen informacijski sistem.
Njihov osnovni namen je spremljanje
ekonomskega položaja gozdarstva.
Postavke raþuna proizvodnje (dodana
vrednost), ustvarjanja dohodka
(poslovni presežek/ raznovrstni
dohodek), podjetniškega dohodka ter
raþuna akumulacije (bruto investicije)
omogoþajo analiziranje položaja
gozdarstva, analiziranje posameznih
postavk v primerjavi z drugimi
dejavnostmi znotraj nacionalnega
gospodarstva ter z drugimi državami.

Namen

Letna

Meseþna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Mesec

Preteklo leto

Preteklo in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti s podroþja
ribogojstva, Zavod za
ribištvo RS in ribiške
družine Ribiške zveze
Slovenije,SURS (Statistika
dela).
30.04.

Poslovni subjekti, MKGP,
ZZRS.
20. v mesecu za pretekli
mesec.

Vsi poslovni subjekti s
podroþja morskega ribištva,
MKGP, MOPE, ZZRS..
Marec

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Zavod za gozdove Slovenije, Obvezno
MKGP, Sklad kmetijskih
zemljišþ, DURS in lastni viri
SURS-a.
Vezan na objavo letnih
podatkov gozdarskih
statistik, zunanjetrgovinskih
statistik idr.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

Izvedba
raziskovanja,
obdelava in
objava
podatkov.

Prevzem
administrativni
h podatkov.
Objava
meseþnih
rezultatov.

Priprava in
izvedba
raziskovanja;
objava
rezultatov.

31. avgust

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Konec
avgusta

V letu 2007
2006
postaja
priprava raþuna
proizvodnje in
dohodka redna
naloga SURS.
Nadaljevanje
dela na izdelavi
podjetniškega
in kapitalskega
raþuna bo
potekalo v
skladu z
razpoložljivimi
viri.

Delo
v tekoþem
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

119

Pravne in
druge podlage
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Medpodroþne
statistike

RIB-SLV/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
sladkovodnem
ribištvu

RIB-MOR/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o
morskem ribištvu

RIB-MOR/L

Podatki o delovno aktivnih
osebah v morskem ribištvu
(gospodarski ribolov in
marikultura), ribiških plovilih
in opremi ter o proizvodnih
zmogljivostih v marikulturi.

Ekonomski raþuni za
gozdarstvo so satelitski
raþuni nacionalnih raþunov,
izdelani po metodologiji
ERK/ERG 997, ki temelji na
Evropskem sistemu raþunov
ESR 95. Podatki o
proizvodnji, dodani
vrednosti, faktorskem
dohodku, bruto investicijah,
zaposlenosti, so osnova za
izraþun dohodkovnih
kazalnikov v gozdarstvu.
Izraþunane postavke
omogoþajo mednarodno
primerjavo ter primerjavo z
drugimi dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.

Vsebina

Št.

V

691.02

SURS

Statistika ribištva

691

Morsko ribištvo delovno aktivne
osebe, ribiška plovila
in oprema

Statistika ribištva

69

691.01

Ekonomski raþuni za
gozdarstvo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

682.01

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije

14311

712.02

712.03

SURS

SURS

ODP-P

Letno statistiþno
raziskovanje o
predelavi/odstranjeva
nju odpadkov

Naþini predelave ali
odstranjevanja odpadkov,
prevzetih od drugih
imetnikov. Koliþine zbranih
ali prevzetih odpadkov in
koliþine namenjene predelavi
in odstranjevanju odpadkov
po vrstah odpadkov.

Zbiranje odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti. Vrste in koliþine
odpadkov, zbranih ali
prevzetih od drugih in naþini
predelave, odstranjevanja,
skladišþenja in oddaje
odpadkov.

Nastajanje primarnih in
sekundarnih odpadkov ter
skladišþenje v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih.
Koliþine predelanih,
odstranjenih in zaþasno
skladišþenih odpadkov v
podjetju. Odpadki, ki so bili
oddani drugim ter vrste in
postopki predelave in
odstranjevanja odpadkov po
vrstah odpadkov.

Spremljanje procesa priprave
kazalnikov trajnostnega
razvoja na Eurostatu in
sodelovanje v delovni
skupini, nastali na pobudo
Biroja konference evropskih
statistikov, za pripravo
konceptualnega okvira za
kazalnike trajnostnega
razvoja.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koliþinah predelanih/odstranjenih
odpadkov ter o naþinih
predelave/odstranjevanja.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koliþinah od drugih zbranih - prevzetih
odpadkov ter njihovih nadaljnjih
tokovih.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koliþinah odpadkov ter o naþinih
ravnanja z njimi v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih gospodarstva.

Spremljanje trajnostnega razvoja v
Sloveniji.

Namen

Letna

Letna

Letna

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

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.

Poslovni subjekti, ki
opravljajo proizvodne ali
storitvene dejavnosti.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Eurostatova publikacija o
trajnostnem razvoju.
Po objavi.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izbor
kazalnikov za
spremljanje
trajnostnega
razvoja in
priprava
koncepta za
njihovo
diseminacijo.

Delo
v tekoþem
letu

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Kazalniki vezano na
objavo
Eurostat-a.
Konþno
poroþilo
delovne
skupine,
junij 2008.

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

120

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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ODP-Z

Letno statistiþno
raziskovanje o
zbiranju odpadkov

ODP

Letno statistiþno
raziskovanje o
nastajanju odpadkov
v proizvodnih in
storitvenih
dejavnostih

Statistika odpadkov
in recikliranja

712

712.01

Statistike okolja in
kazalniki

71

SURS

Kazalniki
trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj

Vsebina

Št.

700.01

Trajnostni razvoj

700

Raziskovanje
Ime/Oznaka

70

Zap.
št.

14312 /

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

712.05

SURS

714.01

714.02

714.03

SURS

SURS

SURS

714

712.04

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

VOD-K

Letno statistiþno
raziskovanje o javni
kanalizaciji

VOD-V

Spremljanje odplak glede na
izvor, preþišþevanje in mesto
izpusta ter podatkov o
kanalizacijskih sistemih
(dolžina omrežja, število
prikljuþkov, število uliþnih
požiralnikov)

Koliþine zajete vode po
vodnih virih, koliþine
distribuirane pitne vode po
konþnih uporabnikih ter
koliþine izgub, podatki o
vodovodnih sistemih
(dolžina, število prikljuþkov,
število hidrantov).

Zajem in dobava vode;
uporaba sveže, ponovno
uporabljene in recirkulacijske
vode po namenu;
preþišþevanje in izpušþanje
odplak;uporaba blata iz
þistilnih naprav.

Vrste odpadkov in izvor
odpadkov pripeljanih na
odlagališþa odpadkov ter
naþini odstranjevanja in
predelave odpadkov.

Javni odvoz komunalnih
odpadkov ter naþini ravnanja
z njimi. Loþeno zbrane
frakcije, odpadki iz vrtov in
parkov in drugi komunalni
odpadki po vrstah, izvoru,
odstranjevanju, predelavi in
oddaji drugim. Javni odvoz
odpadkov po obþinah z
deležem prebivalstva.

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Spremljanje odplak.

Spremljanje zagotavljanja in porabe
pitne vode.

Spremljanje stanja izkorišþanja vodnih
virov, uporabe vode ter odvajanja in
preþišþevanja odplak v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih in oskrbi z
elektriko, plinom in vodo.

Letna

Letna

Letna

Pridobivanje podatkov o koliþinah
Letna
odpadkov pripeljanih na odlagališþe ter
o naþinih ravnanja z njimi.

Pridobivanje podatkov o javnem
zbiranju in odvozu komunalnih
odpadkov po vrstah odpadkov ter po
obþinah in o naþinih ravnanja z
zbranimi odpadki.

Namen

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Poslovni subjekti s podroþja
ravnanja z odplakami.
10.04.2007.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in
distribucijo vode ter
upravljajo javni vodovod.
06.04.2007.

Poslovni subjekti s podroþja
rudarstva, predelovalnih
dejavnosti, oskrbe z
elektriko, plinom in vodo.
09.04.2007

Poslovni subjekti, ki so
upravitelji odlagališþ.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Poslovni subjekti, ki jim je
obþina dodelila pravico
izvajanja javne gospodarske
službe zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Izvedba
raziskovanja,
objava
rezultatov.

Delo
v tekoþem
letu

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

9 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave
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121

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Letno statistiþno
raziskovanje o
javnem vodovodu

VOD-UVI

Letno statistiþno
raziskovanje o
izkorišþanju voda v
industriji

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

KO-U

Letno statistiþno
raziskovanje o
koliþinah odpadkov
pripeljanih na
odlagališþa

KO-Z

Letno statistiþno
raziskovanje o
zbranih komunalnih
odpadkih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

14313

717.01

OKI

Letno statistiþno
raziskovanje o
izdatkih za varstvo
okolja

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

717

Namen

Periodika
izvajanja

Podatki o investicijah,
Obraþunavanje makroekonomskih
tekoþih izdatkih za varstvo
agregatov; mednarodno poroþanje,
okolja in prihodkih od
izpolnjevanje SBS uredbe.
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, podtalnice
in površinskih voda, varstvo
pred hrupom in vibracijami,
varstvo biotske raznovrstnosti
in pokrajine, raziskave in
razvoj).
Letna

Zbiranje izraþunanih
Spremljanje onesnaževanja zraka glede Letna
podatkov o emisijah
na izbrano metodologijo.
toplogrednih plinov na
osnovi podatkov o koliþini
proizvedenega ali
porabljenega proizvoda v
posamezni dejavnosti glede
na emisijske koeficiente, ki
so dani na enoto porabe ali
proizvodnje po podroþjih
(energija, industrijski procesi,
uporaba premazov in ostalih
proizvodov, kmetijstvo,
gozdarstvo in sprememba
rabe zemljišþ in odpadki).
Emisije toplogrednih plinov
po Kjotskem protokolu.

Površine zemljišþ, število
Spremljanje namakalnih in osuševalnih Letna
uporabnikov in leto zgraditve sistemov.
namakalnih in osuševalnih
sistemov; koliþine zajete
vode za namakanje po vodnih
virih; namakana zemljišþa po
naþinu namakanja in po vrsti
zemljišþa; dela na
osuševalnih sistemih v
preteklem letu.

Vsebina

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Vse pravne in fiziþne osebe
ter drugi investitorji zbrani
po vzorcu.
Maj za preteklo leto.

Dokumentacija SURS-a,
ARSO in drugih organov.
Maj za preteklo leto

Poslovni subjekti, ki
upravljajo namakalne in
osuševalne sisteme.
23.03.2007.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvedba
raziskovanja in
priprava na
objavo

Priprava
podatkov in
objava.

Izvedba
raziskovanja,
objava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

15 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

6 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

122

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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SURS

Podatki o
onesnaževanju zraka

715.01

Statistika emisij

VOD-N

Letno statistiþno
raziskovanje o
namakalnih in o
osuševalnih sistemih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

715

714.04

Zap.
št.

14314 /

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

718.01

718.02

718.03

718.04

718.05

SURS

SURS

SURS

SURS

718

717.02

Zap.
št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Podatki o številu potresov,
moþi, datumu, po naseljih in
obþinah.

Spremljanje evidence o potresih.

Podatki o popreþni vlažnosti, Spremljanje vlažnosti, padavin,
število dni z dežjem, s
oblaþnosti, sonþnega obsevanja in
snegom, z nevihto, s toþo ali vetra.
sodro in snežno odejo,
popreþna oblaþnost, število
jasnih in oblaþnih dni, število
ur sonþnega obsevanja, smer
in pogostost vetra.
Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan opazovanja

MOPE- ARSO.
Junij za preteklo leto.

ARSO.
Junij za preteklo leto.

ARSO.
Junij za preteklo leto.

ARSO.
Junij za preteklo leto.

Slovenska akademija
znanosti in umetnostiInštitut za raziskovanje
Krasa.
Junij za preteklo leto.

Izbrane enote iz panog
dejavnosti 37, 41 in 90 ter
enote, ki se ukvarjajo s
storitvami v zvezi z
varstvom okolja
Maj za preteklo leto.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava v
Statistiþnem
Letopisu,
Sloveniji v
številkah in
podatkovni
bazi SI STAT.

Oblikovanje
podatkov in
objava v
Statistiþnem
Letopisu,
Sloveniji v
številkah in
podatkovni
bazi SI STAT.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Izvedba
raziskovanja in
priprava na
objavo.

Delo
v tekoþem
letu
Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Stran

123

Objava v
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu.
razliþnimi
institucijami

Objava v
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

Objava v
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

Objava v
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

Objava v
Naloga,
Statistiþnem dogovorjena z
letopisu
razliþnimi
institucijami

15 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

130 / 13. 12. 2006 /

Potresi

Spremljanje stanja naravnih, regijskih
in krajinskih parkov, naravnih
rezervatov in spomenikov.

Spremljanje evidence urejenih jam.

Obraþunavanje makroekonomskih
agregatov; mednarodno poroþanje.

Namen

Podatki o popreþnih
Spremljanje temperature in padavin.
meseþnih temperaturah zraka
in o padavinah v letu
poroþanja, za obdobje 19611990 in 1981-1990, popreþne
temperature zraka za januarjulij, 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.

Podatki o številu, površini,
mednarodnem in varstvenem
statusu (skupaj in
posamezno).

Podatki o imenih jam,
njihovih dolžinah, globinah,
nadmorski višini vhoda, po
naseljih in obþinah.

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
specializiranih izvajalcev
(panoge dejavnosti 37, 41 in
90).

Vsebina

Št.

Vlažnost, padavine,
oblaþnost, vetrovi

Temperature in
padavine

Stanje zavarovanih
obmoþij parkov
narave - naravnih
parkov

Urejene jame

Periodiþno
poroþanje

OKI-S

Letno statistiþno
raziskovanje o
izdatkih za varstvo
okolja pri izvajalcih
javnih služb varstva
okolja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije

14315

SURS

Regionalne
statistike

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

720

ELNES

Letno statistiþno
raziskovanje o oceni
škode, ki so jo
povzroþile
elementarne nesreþe

Statistika škode
zaradi elementarnih
nesreþ

Raziskovanje
Ime/Oznaka

72

71992.01

71992

Zap.
št.
Namen

Znesek ocenjene škode na
Obraþunavanje makroekonomskih
poškodovanih in uniþenih
agregatov.
sredstvih po vrsti materialnih
dobrin, sektorju lastnine,
podroþjih dejavnosti in
vzrokih nastanka škode
(poplava, potres, požar, suša,
neurje, toþa, pozeba, žled,
drsenje tal in snega,
epidemije nalezljivih bolezni
pri ljudeh, epizootije (bolezni
živali), škoda zaradi razliþnih
škodljivcev in bolezni,
ekološke nesreþe in drugo).

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Sodelovanje z MKGP-FURS Obvezno
in Upravo RS za zašþito in
reševanje.
Do 30.09.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Oblikovanje
podatkov in
objava

Delo
v tekoþem
letu

11 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14316 /

REDNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
izvajal.

Klasifikacijo teritorialnih
enot za statistiko sestavljajo
imena in kode na treh
teritorialnih ravneh (NUTS 1,
NUTS 2, NUTS 3) za þlanice
EU.

Vsebina

Periodika
izvajanja

NUTS je skupna evropska statistiþna
Kontinuirana
klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila
potrjena v parlamentu EU 26. maja
2003 (Uredba ES št. 1059/2003).
Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil
Eurostat , da bi tako zagotovil celovito
in dosledno þlenitev teritorialnih enot,
potrebno za zbiranje, razvoj in
usklajevanje regionalnih statistik v EU.
Konec leta 2005 je bila dopolnjena z
Uredbo ES št. 1888/2005, ki
vzpostavlja klasifikacijo teritorialnih
enot za statistiko za države þlanice, ki
so k EU pristopile leta 2004.

Namen

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

GURS, Eurostat, lastni viri
SURS-a.
Sproti - v skladu s
spremembami.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izvajanje
NUTS
klasifikacije,
spremljanje in
uveljavljanje
sprememb (na
ravni NUTS 2),
posredovanje
teritorialnih
sprememb in
teritorialnih
informacij
Eurostatu v
skladu z
Uredbo ES št.
1059/2003.
Konec leta
2006 bo prišlo
do prve
spremembe
Uredbe NUTS,
ki je sicer
možna vsaka
tri leta. V
veljavo bo
spremenjena
uredba stopila
1.1.2008.
SURS bo v letu
2007 izvajal
aktivnosti,
potrebne za
pridobitev in
posredovanje
nekaterih
podatkov po
novi razdelitvi
od 1.1.2008
dalje.
Obvešþanje
uporabnikov na
spletnih straneh
SURS.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

125

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

Razvoj regionalnih
statistik

NUTS

Klasifikacija
teritorialnih enot

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

724

720.01

Zap.
št.

REDNE NALOGE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

14317

Podatkovne baze
regionalnih statistik

726

Urbana statistika

Urban Audit II

725

725.01

Izboljšanje kakovosti regionalnih
statistiþnih podatkov (toþnost,
zanesljivost, pravoþasnost...), in EU
primerljivosti.

Namen

Urban Audit je projekt
Eurostata, s katerim se
zbirajo primerljivi podatki za
evropska mesta. Na njihovi
osnovi se lahko natanþneje
opredeli vloga mest na ravni
EU, primerja mesta med
seboj ter ugotavlja razlike
znotraj samih mest.

Namen projekta UA je zbiranje
primerljivih podatkov o kakovosti
bivanja v evropskih mestih ter
izgradnja evropske podatkovne zbirke
urbanih statistik za glavna in veþja
mesta v EU. Poleg tega pa tudi
oblikovanje temeljev za vzpostavitev
rednega zbiranja statistiþnih podatkov
za mestna obmoþja, ki naj bi postala
del Evropskega statistiþnega sistema.

Kontinuirana

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a, druge
institucije.

SURS, pooblašþeni izvajalci

Obvezno

Eurostat, lastni viri SURS-a. Obvezno
Sproti.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Rok prve
objave

V letu 2007 se December
bodo v
2007
Sloveniji
zbirali podatki
za Ljubljano in
Maribor
(statistiþni
regiji, obþini,
þetrtne in
krajevne
skupnosti) za
leto 2004, in
sicer v
podobnem
obsegu kot v
prejšnjih fazah.
Objava
informacij na
spletnih straneh
SURS ter
objava
podatkov v
bazi SI-STAT.

V letu 2007 bo Maj 2007
publikacija
izdana drugiþ.
Na enem mestu
bodo prikazani
najpomembnej
ši podatki in
kazalniki na
ravni
statistiþnih
regij. Prikazi
bodo obogateni
z grafi, kartami
ter komentarji.

Usklajevanje
metodologij,
definicij in
metapodatkov
ter ocena
kakovosti
vhodnih virov
za regionalne
statistike.

Delo
v tekoþem
letu

130 / 13. 12. 2006
126

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Publikacija Statistiþnega
Seznanitev uporabnikov s statistiþnimi
urada, v kateri so podatkovno podatki in kazalniki za 12 statistiþnih
in slikovno predstavljene
regij.
statistiþne regije (NUTS 3).

Usklajevanje metodologij,
definicij in metapodatkov ter
ocena kakovosti vhodnih
virov za regionalne statistike.

Vsebina

14318 /

SURS

Regije v številkah

724.02

SURS

RESCO (Regional
statistics coordinatorEurostat)
RESCO

Raziskovanje
Ime/Oznaka

724.01

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

726.01

726.02

SURS

Zap.
št.

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Regionalni statistiþni
podatki na spletnih
straneh SURS-a

Katalog regionalnih
delitev Slovenije in
njegovo sprotno
dopolnjevanje na
spletni strani SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

V bazi SI-STAT so za
nekatera vsebinska podroþja
objavljeni tudi regionalni
podatki, in sicer na razliþnih
regionalnih ravneh
(kohezijski regiji, statistiþne
regije, obþine). Regionalni
statistiþni podatki so
objavljeni tudi v obliki
preglednic v razliþnih
podatkovnih zbirkah, kot je
npr. Portret regij in obþin.

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Diseminacijska baza na spletu naj bi
Kontinuirana
omogoþila hiter in enostaven dostop do
izbranih regionalnih podatkov.
Opremljeni so s potrebnimi
teritorialnimi opombami in
metapodatki.

Vodenje raþunalniškega
Podpora analizam (modeliranju)
kataloga razliþnih upravnih in preoblikovanja regionalnih þlenitev,
funkcionalnih þlenitev
podpora analizi regionalnih razlik.
ozemlja Republike Slovenije
na regionalni in podregionalni ravni; spremljanje
razvoja pravnih podlag teh
þlenitev, prostorskih
sprememb, ter grafiþni in
tekstualni prikaz na internetni
strani SURS-a.

Vsebina

Pretekla leta in
koledarski leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Lastni viri SURS-a.
Sproti.

GURS, inštitucije, katerih
pristojnosti so
regionalizirane, lastni viri
SURS-a.
Sproti - ob spremembah.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Sodelovanje z
vsebinskimi
oddelki pri
doloþanju
nabora
regionalnih
podatkov,
objavljenih v
bazi SI-STAT,
z vidika potreb
politike
regionalnega
razvoja.
Priprava
tematskih kart
na ravni obþin
in statistiþnih
regij za
najpomembnej
še kazalnike.
Dopolnjevanje
zbirke Portret
regij in obþin z
najnovejšimi
podatki,
objavljenimi na
ravni
statistiþnih
regij in obþin.
Priprava
teritorialnih
opomb na
razliþnih
ravneh v
skladu s
teritorialnimi
spremembami.

Dopolnjevanje,
ažuriranje
kataloga na
spletni strani
SURS-a v
skladu s
teritorialnimi
spremembami,
povzetimi iz
uradnih
registrov in
evidenc ter v
skladu s
spreminjanjem
regionalnih
þlenitev.

Delo
v tekoþem
letu
Rok prve
objave

Št.

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

127

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije

14319

731.01

731.02

SURS

Namen

V skladu s Fraskatsko
metodologijo se s tem
raziskovanjem meri višina
planirane in realizirane
državne podpore
raziskovalno-razvojni
dejavnosti.

Pridobivanje podatkov o višini
planiranih in realiziranih državnih
proraþunskih sredstvih za RR po
sektorjih, vedah ter družbenoekonomskih ciljih.

Raziskovanje temelji na
Spremljanje stanja na podroþju
usklajenih konceptih in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
definicijah iz najnovejše
poslovnem sektorju.
razliþice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S
tem raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
raziskovalno-razvojnem
podroþju, bruto izdatkih za
RR po virih in namenih,
dokonþanih in nedokonþanih
raziskovalnih delih.
Uporabljene so klasifikacije
po gospodarskih panogah,
znanstveno-tehnoloških
disciplinah, vrsti raziskovanj,
družbeno-ekonomskih ciljih,
poklicih, ravneh izobrazbe,
ter po državljanstvu vkljuþno
z mobilnostjo.

Vsebina

Letna

Letna

Periodika
izvajanja

Preteklo in
koledarsko leto

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Vsa ministrstva.
December 2006

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 2006.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obdelava,
objava.

Pošiljanje
poroþil
poroþevalskim
enotam,
obdelava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

12 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

R-RD-D

Statistiþno
raziskovanje o
državnih
proraþunskih
sredstvih za
raziskovalnorazvojno dejavnost

R-RD-PS

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalno razvojni
dejavnosti v podjetjih
in gospodarskih
družbah

Statistika
raziskovalno
razvojne dejavnosti

731

SURS

Znanost in
tehnologija

73

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

Zap.
št.

14320 /

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajal.

731.03

Zap.
št.

REDNE NALOGE

R-RD-ZR

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti zasebnih
raziskovalcev

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

Raziskovanje temelji na
Ugotavljanje stanja na raziskovalnousklajenih konceptih in
razvojnem podroþju v zasebnem
definicijah iz najnovejše
nepridobitnem sektorju.
razliþice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S
tem raziskovanjem se zbirajo
podatki o raziskovalnorazvojni dejavnosti zasebnih
raziskovalcev, ki
predstavljajo jedro zasebnega
nepridobitnega sektorja.
Zasebni raziskovalci
odgovarjajo na vprašanja o
državljanstvu, o podroþju oz.
znanstveno-tehnološki
disciplini na kateri delujejo, o
dokonþanih in nedokonþanih
delih, o objavljenih
znanstvenih in strokovnih
þlankih, ter o izumih in
patentih. Pridobljena
finanþna sredstva za
raziskovalno-razvojno
dejavnost prikazujejo po virih
in namenih porabe.
Uporabljene so klasifikacije o
ravneh izobrazbe, o vrstah
raziskovanj po znanstvenotehnoloških disciplinah in
družbeno-ekonomskih ciljih.

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko 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 2006.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Pošiljanje
vprašalnikov
poroþevalskim
enotam,
obdelava
podatkov.

Delo
v tekoþem
letu

18 mesecev
po
opazovane
m obdobju

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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14321

SURS

731.04

Zap.
št.

R-RD-JRZ

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti zavodov
in ustanov

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Namen

Raziskovanje temelji na
Spremljanje stanja na podroþju
usklajenih konceptih in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
definicijah iz najnovejše
državnem sektorju.
razliþice 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,
dokonþanih in nedokonþanih
raziskovalnih delih,
objavljenih strokovnih
þlankih in znanstvenih
monografijah. Uporabljene so
klasifikacije o znanstvenotehnoloških disciplinah, o
vrstah raziskovanj, o
družbeno-ekonomskih ciljih,
poklicih, ravneh izobrazbe,
znanstvenih nazivih,
državljanstvu vkljuþno z
mobilnostjo.

Vsebina

Letna

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Zavodi in ustanove vseh
oblik (zavodi, javni zavodi,
zavodi s pravico javnosti,
skupnosti zavodov in javni
raziskovalni zavodi).
April 2006.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj
Obvezno

Obveznost
poroþanja

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Delo
v tekoþem
letu

18 mesecev
po
opazovane
m obdobju.

Rok prve
objave

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14322 /

REDNE NALOGE

Stran
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Geografske in
lokalne informacije

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

742

INOV-P-S

Statistiþno
raziskovanje o
inovacijski dejavnosti
v predelovalni
dejavnosti in izbranih
storitvenih
dejavnostih

Statistika inovacij

R-RD-VŠZ

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti
visokošolskih
zavodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

74

732.01

732

731.05

Zap.
št.

Raziskovanje je v skladu z
OECD metodologijo Oslo in
mednarodnimi priporoþili
Eurostata. Raziskovanje
zajema inovacije, ki so jih
podjetja uvedla v
opazovanem obdobju.

Raziskovanje temelji na
usklajenih konceptih in
definicijah iz najnovejše
razliþice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S
tem raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
znanstvenoraziskovalnem
podroþju, bruto izdatkih za
RR po virih financiranja in
po namenih porabe,
dokonþanih in nedokonþanih
raziskovalnih delih,
objavljenih znanstvenih in
strokovnih þlankih in
znanstvenih monografijah.
Uporabljene so klasifikacije
po podroþjih znanosti, ter
znanstvenih disciplinah, vrsti
raziskovanj, družbenoekonomskih ciljih, poklicih,
znanstvenih nazivih, ravneh
izobrazbe, ter po
državljanstvu vkljuþno z
mobilnostjo.

Vsebina

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.

Spremljanje stanja na
znanstvenoraziskovalnem podroþju v
visokošolskem sektorju.

Namen

Dvoletna

Letna

Periodika
izvajanja

Pretekla tri leta

Koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

Vsa podjetja, ki imajo 5 in
veþ zaposlenih in se
uvršþajo po SKD v
dejavnosti podroþij C-K.

Javni visokošolski zavodi
(univerze, fakultete,
umetniške akademije in
visoke strokovne šole) ter
samostojni visokošolski
zavodi.
April 2006.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Zbiranje
podatkov od
poroþevalskih
enot, obdelava
podatkov

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

Delo
v tekoþem
letu

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

18 mesecev
po
opazovane
m obdobju.

Rok prve
objave

131

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajal.

REDNE NALOGE
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14323

SURS

SURS

SIRE

Pod regionalni
informacijski sistem
SIRE (Infra-regional
information system)

Pod regionalni
informacijski sistem
(SIRE)

743

743.01

Tematska
kartografija

Raziskovanje
Ime/Oznaka

742.01

Zap.
št.
Namen

Pod regionalni informacijski
sistem SIRE na Eurostatu
vsebuje klasifikacijo lokalnih
administrativnih enot (LAU)
in popisnih podatkov na tej
teritorialni ravni za þlanice
EU.

Spremljanje klasifikacije na nižjih
teritorialnih ravneh, ki niso predmet
Uredbe NUTS in zagotavljanje
popisnih podatkov na teh ravneh.

Prikazovanje statistiþnih
Publikacije SURS, naroþila
podatkov na tematskih kartah uporabnikov.
za potrebe oddelkov SURS in
zunanje naroþnike

Vsebina

Kontinuirana

Periodika
izvajanja

Koledarsko leto,
leta, ko so bili
izvedeni popisi
prebivalstva

Pretekla leta in
koledarsko leto

Obdobje
ali dan opazovanja

GURS, lastni vir SURS-a.

Zunanji naroþniki in lastni
viri SURS.

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Posredovanje
morebitnih
sprememb na
nižjih
teritorialnih
ravneh
(upravne enote,
obþine)
Eurostatu,
izvrševanje
doloþbe NUTS
Uredbe
1059/2003, ki
je vezana na
'manjše
administrativne
enote'.

Prikazovanje
statistiþnih
podatkov na
tematskih
kartah za
potrebe
oddelkov
SURS in
zunanje
naroþnike.

Delo
v tekoþem
letu

Rok prve
objave

Naloga,
vezana na
predpise/
pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

14324 /

REDNE NALOGE

Stran
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STATISTIýNA INFRASTRUKTURA

Kakovost
Kakovost
Klasifikacije
Klasifikacije ekonomskih dejavnosti
Klasifikacije proizvodov po dejavnosti
Klasifikacije na podroþju socialnih statistik
Izobraževanje statistikov
Razvoj programa za izobraževanje statistikov
Elektronska obdelava podatkov
Elektronski statistiþni vprašalniki

DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE

Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Program popisov v Skupnosti
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Plaþe in stroški dela
Statistiþni registri statistike dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika zaþetnega izobraževanja

Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Register kvalifikacij
Kultura
Statistika kulture
Varovanje zdravja
Javno zdravje

RI

R10
R10991
R11
R111
R112
R115
R12
R12991
R13
R13991

RII

R31
R311
R312
R32
R321
R322
R32991
R33
R331

R332
R33991
R34
R341
R35
R351

Kazalo

Varstvo potrošnikov
Statistika varne hrane

Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Dohodek, revšþina in socialna vkljuþenost
Socialna zašþita
Statistika prihodkov in odhodkov socialne zašþite: moduli
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Statistika kriminalitete
Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov

Informacijske tehnologije
Informacijske tehnologije
Diseminacija
Diseminacija
Statistiþno raziskovanje in metodologija
Statistiþno raziskovanje in metodologija
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Št.

R39
R391

R352
R36
R363
R37
R372
R38
R381
R382
R383

R14
R14991
R17
R17991
R22
R22991

RAZVOJNE NALOGE
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GOSPODARSKE STATISTIKE

Raþuni države
Raþuni institucionalnih sektorjev
Panožni raþuni - input/output tabele
Bilanþni raþuni (vkljuþno s stanjem osnovnih sredstev)

ýetrtletni raþuni
Finanþni raþuni

R403
R404
R405
R406

R407
R41

R48
R481
R483
R49
R492
R50
R501
R51
R511
R57
R571

Transport
Informacijski sistem o transportu
Cestni prevoz blaga
Informacijska družba
Komunikacije
Turizem
Statistika turizma
Statistiþni poslovni register
Statistiþni poslovni register
Statistika za analizo poslovnih ciklov
Ankete o poslovnih tendencah

R52
R521
R52991
R53

Denar in finance
Evro in statistika
Bilance javnega financiranja
Menjava blaga

R531
R532
R54
R541

Metodologija
Kakovost, registri in novi kazalniki
Menjava storitev in plaþilna bilanca
Plaþilna bilanca
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Statistika poslovnih subjektov
Razvoj strukturne statistike podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoroþne statistike podjetij
Statistika industrijske proizvodnje (vkljuþno s PRODCOM)
Železo in jeklo
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Obnovljivi viri energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti
Poraba energije in soproizvodnja elektriþne in toplotne energije

Št.

R44
R442
R443
R444
R445
R446
R45
R451
R453
R455
R456

Cene
Indeksi cen življenjskih potrebšþin in ostali kazalci
dinamike in ravni drobnoprodajnih cen
R552
Paritete kupne moþi
R55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
R46
Druge makro-ekonomske statistike
R462
Satelitski raþuni

R55
R551

14326 /

RIII.2 POSLOVNE STATISTIKE

Nacionalni raþuni
Nacionalni raþuni: agregati

R40
R402

RIII.1 MAKRO - EKONOMSKE STATISTIKE

RIII

Stran
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KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Kmetijski prihodki in cene
Prihodki sektorja kmeþkih gospodinjstev
Statistika kmetijskih cen
Živinoreja
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca krme

MEDPODROýNE STATISTIKE

Trajnostni razvoj
Razvoj podeželja
Statistike okolja in kazalniki
Statistika odpadkov in recikliranja
Statistika redkih in nevarnih materialov
Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Regionalne statistike
Klasifikacija teritorialnih enot NUTS
Razvoj regionalnih statistik
Podatkovne baze regionalnih statistik
Statistika spremljanja nepremiþnin

RIV

R62
R621
R63
R632
R633
R65
R652
R654

RV

R70
R701
R71
R712
R713
R714
R717
R72
R720
R724
R726
R72991

R73
R731
R732
R74
R742

R67
R671
R67991
R69
R691

Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Geografske in lokalne informacije
Geografski informacijski sistem (GISCO)

Druge kmetijske statistik
Druge kmetijske statistike
Prehranska bilanca
Statistika ribištva
Statistika ribištva

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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R10991.02

R10991.03

SURS

SURS

Kakovost

R10991

Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u.

Posebna spletna anketa
namenjena uporabnikom
podatkovne baze SI-STAT.

Vpeljava standardnih metod
za merjenje kakovosti
podatkov v vseh fazah
zbiranja in obdelave
podatkov.

Vsebina

Analiza zadovoljstva
zaposlenih z
razliþnimi aspekti
dela na SURS-u
(organizacija,
preglednost, delovni
pogoji, itd.).

Ugotavljanje
zadovoljstva in s tem
poslediþno
funkcionalnosti
delovanja
podatkovne baze SISTAT s strani
uporabnikov ter
pridobivanje
predlogov
uporabnikov za
njeno izboljšanje.

Pregled kakovosti
omogoþa izboljšanje
le-te v fazah zbiranja
in obdelave
podatkov.

Namen

Sodelujejo

Dvoletna

Letna

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Zaposleni na
SURS-u.

Registrirani
ter nakljuþni
uporabniki
SI-STAT
podatkovne
baze.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba spletne
ankete, analiza
rezultatov in
priprava
strategije
sprememb.

Analiza in
predstavitev
rezultatov ter
priprava
akcijskega
naþrta.

Širša uvedba
standardnih
poroþil o
kakovosti,
razvoj
kazalnikov
kakovosti in
umestitev le-teh
v proces
zbiranja,
obdelave in
izkazovanja
podatkov.
Priprava poroþil
o kakovosti v
skladu z
akcijskim
naþrtom.

Delo v
tekoþem letu

90 dni po
konþanem
obdobju
opazovanja

90 dni po
konþanem
obdobju
opazovanja

Objava v
skladu z
akcijskim
naþrtom.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u

Anketa o zadovoljstvu
uporabnikov s
podatkovnimi bazami
Statistiþnega urada RS

Merjenje kakovosti
podatkov v statistiþnih
raziskovanjih

Kakovost

R10

R10991.01

Statistiþna
infrastruktura

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

RI

Zap.št.

14328 /

SURS

Poobl.
Izvajal.
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Zap.št.

R10991.04

R10991.05

Poobl.
Izvajal.

SURS

SURS

RAZVOJNE NALOGE

Vsebina

Priprava akcijskega naþrta za
izboljšanje izpolnjevanja
naþel, ki jih predpisuje
Kodeks ravnanja evropske
statistike in uresniþitev
naþrta.
Izvajanje in
spremljanje
uresniþitve naþel, ki
jih predpisuje
Strategija.

Izboljšanje
kakovosti državne
statistike s
kakovostnejšim
komunikacijem
zaposlenih v uradu.
Dosegli jo bomo z
boljšim
razumevanjem
poslovnih ciljev
urada, s poveþano
produktivnostijo, z
boljšo
informiranostjo
zaposlenih o
strokovnih,
procesnih in
tehniþnhi
standardih dela v
uradu, s
poenostavljenim
sodelovanjem med
razliþnimi deli
urada, z delitvijo
znanja, možnostjo
zaposlenih, da
prispevajo
inovativne rešitve
za delovanje urada,
razvojem
zaposlenih in
metod njihovega
usposabljanja,
izboljšanjem
vodenja.

Namen

Pooblašþeni izvajalci
v sistemu državne
statistike

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Priprava
akcijskega
naþrta,
spremljanje
izvajanja
akcijskega
naþrta in
priprava
poroþila o
izpolnjevanju
Kodeksa
ravnanja
evropske
statistike za
Evropsko
komisijo.

Tehniþna
prenova
intraneta na
osnovi
vsebinskih
zahtev.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Izvajanje Kodeksa
ravnanja evropske
statistike

Upravljanje kakovosti Priprava vsebinske prenove
s pomoþjo intraneta
intraneta s poudarki na
enostavnih rešitvah za
razdeljevanje informacij,
upravljanje znanja, skupno
rabo dokumentov,
komuniciranjem mnenj in
dobrih praks. Tehniþna
prenova intraneta na osnovi
vsebinskih zahtev.

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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R111.01

R111.02

SURS

Prešifriranje vseh enot
statistiþnega in
administrativnega
poslovnega registra po novi
klasifikaciji dejavnosti, ki se
bo zaþela uporabljati skladno
z novo uredbo NACE Rev.2
Sveta EU s 1. 1. 2008.

S 1. 1. 2008 se bo v skladu z
novo uredbo Evropskega
sveta zaþela uporabljati
revidirana evropska
klasifikacija dejavnosti
NACE Rev.2, ki bo
nadomestila sedaj veljavno
Nace Rev. 1.1 in na njej
temeljeþo nacionalno
klasifikacijo SKD.
Sprememba NACE bo
zahtevala uskladitev
celotnega evropskega
sistema ekonomskih
klasifikacij, prilagoditev
tekoþe produkcije statistiþnih
podatkov in prilagoditev
ocene že objavljenih
þasovnih vrst podatkov. S
spremembo NACE so
povezane aktivnosti v uradu
ter v poslovnem in
administrativnem okolju: priprava slovenske verzije
nove klasifikacije dejavnosti
ter pojasnil k posameznim
postavkam, - prerazvrstitev
enot v statistiþnem in
poslovnem registru prilagoditev statistiþnih
raziskovanj ter þasovnih vrst
podatkov novi klasifikaciji nadomestitev sedanje SKD z
novo klasifikacijo v vseh
vidikih uporabe

Vsebina

Sodelujejo

Uskladitev
AJPES
statistiþnega in
administrativnega
poslovnega registra z
evropskimi predpisi.

Namen revizije je
zagotoviti veþjo
mednarodno
primerljivost
evropskih podatkov,
uravnotežiti
zastopanost
proizvodnih in
storitvenih
dejavnosti,
omogoþiti statistiþno
spremljanje razvoja
informacijske
družbe.

Namen

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Metodološke
definicije za
prerazvrstitev,
naþrt
raziskovanja,
priprava
vprašalnikov,
izvedba
prerazvrstitve.

Sodelovanje v
Eurostatovih
delovnih
skupinah za
pripravo
revidirane
klasifikacije
NACE Rev. 2 in
njeno
implementacijo
v statistiþna
raziskovanja in
administrativno
okolje;
sodelovanje v
SURS-ovem
projektu za
uvajanje
revidirane
evropske
klasifikacije
dejavnosti
NACE Rev. 2 v
statistiþna
raziskovanja in
v
administrativno
okolje

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Prerazvrstitev enot v
SPR po novi
klasifikaciji

Revizija klasifikacije
dejavnosti
NACE Rev. 2

Klasifikacije

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti

R111

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

R11

Zap.št.

14330 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

Poobl.
Izvajal.

Revizija klasifikacije
proizvodov po
dejavnosti

Klasifikacije na
podroþju socialnih
statistik

R115

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R112.01

R112

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Skladno z revizijo
klasifikacije dejavnosti bo
potekala tudi revizija
klasifikacije proizvodov po
dejavnosti - CPA, ki je
evropski standard, obvezen
za vse þlanice EU. S CPA se
povezujejo tudi številne
druge statistiþne
klasifikacije.

Vsebina

Uskladitev
klasifikacije
proizvodov s
prenovljeno
klasifikacijo
dejavnosti NACE
Rev. 2 ter Centralno
klasifikacijo
proizvodov CPC,
katere skrbnik so
Združeni narodi.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Sodelovanje v
Eurostatovih
delovnih
skupinah za
pripravo
revidirane CPA.
Priprava
slovenskega
besedila
strukture
klasifikacije in
pojasnil k
postavkam.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Št.

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

14331

R115.01

Zap.št.

Klasifikacijski sistem
izobraževanja in
usposabljanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Izgradnja sistema klasifikacij
s podroþja izobraževanja in
usposabljanja, temeljeþega
na obstojeþem nacionalnem
sistemu ter ob upoštevanju
mednarodnih razvojnih
trendov oz. omogoþanju
primerljivosti z
mednarodnim standardom
ISCED-1997. Medresorsko
projektno organizirano delo
v veþ aktivnostih in fazah:
konceptualno metodološko:
oblikovanje in doloþitev
spremenljivk in njihovih
vrednosti, uskladitev
definicij; strokovni in
politiþni konsenz o
prevajanju nacionalnih
kategorij izobraževanja v
mednarodne, itd.;
operativno: nabor
programov, njihovo
opremljanje z vrednostmi
spremenljivk,.itd.;
dolgoroþno: organiziranje
sistema klasifikacij kot
podatkovne baze, ki se bo
polnila iz uradnih administrativnih baz na tem
podroþju.

Vsebina

Razvoj
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja in
usposabljanja, ki se
bo uporabljal kot
obvezen nacionalni
standard pri
evidentiranju,
analiziranju in
izkazovanju
izobraževalne
dejavnosti in
izobraževalnih
izidov - izobrazbene
strukture
prebivalstva v
statistiþnih
raziskovanjih in
uradnih oz.
administrativnih
evidencah.

Namen

MŠŠ, MVZT,
MDDSZ

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Izvajanje nalog,
povezanih z
implementacijo v
letu 2006 sprejete
Uredbe o uvedbi in
uporabi
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja in
usposabljanja
(KLASIUS).
Uvajanje
KLASIUS-a v
uporabo bo
predvidoma
potekalo po
akcijskem naþrtu,
ki bo sestavni del
Dogovora, ki ga
bodo skladno z
doloþili Uredbe
pripravili in
sprejeli SURS,
MVZT, MŠŠ in
MDDSZ. Dogovor
bo predvidoma
opredeljeval
sodelovanje na
treh kljuþnih
podroþjih:
opredelitev in
operacionalizacija
odnosa med
KLASIUS-om in
morebitnim novim
slovenskim
ogrodjem
kvalifikacij;
opredelitev in
opearcio-nalizacijo
uvajanja
KLASIUS-a v
evidence, v katerih
so primarne enote
programi
izobraževanja ipd.
in v evidence, v
katerih je
primarna enota
oseba,
izobrazba/kvalifika
cija pa je atribut,
vezan na osebo ter
dograjevanje
sistema.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

14332 /

SURS

Poobl.
Izvajal.
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Razvoj in izvedba
programa za
izobraževanje
uporabnikov statistiþnih
podatkov

Elektronska obdelava
podatkov

R12991.02

R13

SURS

Razvoj programa za
izobraževanje
statistikov

Izobraževanje
uporabnikov
statistiþnih podatkov
s ciljem boljšega
razumevanja in
poslediþno širše
analitiþne uporabe
podatkov, ki jih
objavi SURS oz.
drugi pooblašþeni
izvajalci.

Izobraževanje
statistikov s ciljem
boljše odzivnosti na
nove statistiþne
metode in boljše
kakovosti podatkov.

Zagotavljanje
statistiþnoanalitiþnih
klasifikacijskih
orodij za þasovno in
mednarodno
primerljivo
izkazovanje
podatkov na
podroþju socialnih
stanj.

Namen

MDDSZ, ZRSZ,
MNZ, MŠŠ, MVZT.

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Priprava
detajlnega
programa za
kljuþne skupine
(predstavitev
sistema državne
statistike, naþina
zbiranja in
izkazovanja
podatkov,
kakovosti
podatkov).

Nadaljnji razvoj
programa zlasti
v smereh
statistiþne
zaupnosti,
analize þasovnih
vrst, indeksne
teorije in
kakovosti
podatkov in
storitev.

Usklajevanje in
priprava
nacionalnih
klasifikacij na
osnovi
mednarodnih
standardov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Razvoj, priprava in izvedba
globalnega in detajlnega
programa (po podpodroþjih)
za razliþne skupine
uporabnikov statistiþnih
podatkov, primarno za
analitske službe ministrstev.

Razvoj in priprava
globalnega in podrobnega
programa (po podpodroþjih)
za razliþne profile
statistikov.

Razvoj programa za
izobraževanje
statistikov

R12991

R12991.01

Izobraževanje
statistikov

R12

Vsebina

Uskladitev statistiþnih
Spremljanje stanja
klasifikacij na podroþju ustreznosti razliþnih
socialnih stanj
statistiþnih klasifikacij na
podroþju 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
statistiþnih klasifikacij na
podroþju socialnih stanj.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R115.02

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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Elektronsko
pridobivanje podatkov
iz administrativnih
virov

Informacijske
tehnologije

Informacijske
tehnologije

R13991.02

R14

R14991

SURS

Elektronsko
pridobivanje podatkov
od poroþevalskih enot

R13991.01

Elektronski statistiþni
vprašalniki

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Razvoj novih tehnologij
omogoþa hitrejše in bolj
uþinkovito zbiranje
statistiþnih podatkov iz
administrativnih virov.
Naloga vkljuþuje uporabo
tehnologije za varno
pošiljanje datotek in razvoj
tehnologije za polnjenje
vhodnih baz.

Razvoj novih tehnologij
omogoþa hitrejše in bolj
uþinkovito zbiranje
statistiþnih podatkov od
poroþevalskih enot (zlasti
podjetij in javne uprave).
Naloga vkljuþuje tri korake:
modularni pristop k graditvi
vprašalnikov, razvoj
tehnologije za spletno
poroþanje (spletni obrazci ali
varno pošiljanje datotek) in
razvoj tehnologije za
polnjenje vhodnih baz (ne
glede na naþin poroþanja).

Vsebina

Hitrejše,
poenostavljeno in
bolj kakovostno
zbiranje sekundarnih
podatkov in
pravoþasna objava
podatkov.

Zmanjšanje bremena
poroþevalskih enot,
hitrejše in bolj
kakovostno zbiranje
in obdelovanje
primarnih podatkov
in njihova
pravoþasna objava

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Statistiþni
vprašalniki

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

- Analiza
resursov za
vzpostavitev IT
infrastrukture za
posodobljeno
prevzemanje oz.
sprejemanje
podatkov definicija org.
postopkov in
spremljajoþih
obrazcev in
evidenc zaþetek
postopne
izgradnje IT
infrastrukture

- Vsebinske
povezave
vprašalnikov v
sorodne skupine
- analiza stanja
na podlagi
pilotnega
projekta
(poskusno eporoþanje
izbranega stat.
obrazca) priprava zahtev
in specifikacij
za izdelavo
tehniþne rešitve
- izdelava
tehniþne rešitve

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R13991

Zap.št.

14334 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Vzpostavitev
integriranega
informacijskega sistema
za poslovne statistike

Diseminacija

R14991.02

R17

SURS

Akcijski naþrt
vsebinske in tehnološke
prenove rešitev v okolju
IBM OS/390 in
lokalnem okolju
SURS-a

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R14991.01

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Projekt bo izboljšal
infrastrukturo, potrebno za
produkcijo uradnih statistik v
Sloveniji, v skladu z
zahtevami EU. Integrirani
informacijski sistem bo
omogoþal dodatne možnosti
kombinirane uporabe tako
primarnih kot tudi
administrativnih virov
podatkov in s tem omogoþil
tudi postopno zniževanje
obremenitev poroþevalskih
enot, ker bo podprto
elektronsko poroþanje ter
izboljšane metode
(avtomatskega) urejanja
podatkov. Zaradi izboljšanih
možnosti sledenja podatkov
opazovanih enot od zajema
skozi urejanje do faze
izdelave konþnih tabel bodo
dane možnosti za izboljšanje
kakovosti. Sistem bo
omogoþal shranjevanje in
nadzor metapodatkov o
kakovosti. Vzpostavljena bo
infrastruktura za imputacije
manjkajoþih vrednosti ter
zapisov in analizo vpliva
individualnih in masovnih
imputacij na statistiko. Za
þimboljši nadzor nad
statistiþnim procesom bo
mogoþe spremljati in
analizirati procesne
metapodatke, kar bo osnova
za izboljševanje
uþinkovitosti sistema.

Priprava naþrta ter postopkov
za prenos obdelav, ki teþejo
na raþunalniškem sistemu
IBM na MJU, Direktorat za
e-upravo in upravne procese
v lokalno okolje SURS-a
(SIIT).

Vsebina

Izvedba projekta bo
omogoþila
vzpostavitev
integriranega
informacijskega
sistema za
procesiranje
primarnih in
sekundarnih
statistiþnih podatkov
za izbrana podroþja.
Glavna cilja projekta
sta uvedba novih
mehanizmov za
elektronsko
poroþanje, kar bo
zmanjšalo
obremenitve podjetij,
ki so obvezana
sodelovati v
razliþnih
raziskovanjih na
podroþju poslovnih
statistik, ter
vzpostavitev okolja
za metapodatkovnovodeno statistiþno
produkcijo, kar bo
izboljšalo
uþinkovitost in
kakovost
statistiþnega procesa
ter olajšalo uporabo
podatkov v
analitiþne namene na
poslovnem podroþju

Poenotenje in
racionalizacija
procesa dela, fiziþna
integracija podatkov
v lokalnem okolju
SURS-a ter enotno
izvajanje postopkov
varovanja.

Namen

Splošna metodologija
in standardi,
Proizvodne in
storitvene statistike,
Strukturne statistike
in register podjetij,
Zbiranje in obdelava
statistiþnih podatkov
ter vzdrževanje
produkcijskih baz,
Informacijska
infrastruktura in
tehnologija

MJU, Direktorat za eupravo in upravne
procese

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Izdelava naþrta,
priprava
postopkov ter
programske in
podatkovne
arhitekture,
izdelava
podatkovnih baz
in prenos
aplikacij.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Posodobitev in
dopolnitev spletne
strani Urada

Statistiþno
raziskovanje in
metodologija

Statistiþno
raziskovanje in
metodologija

R17991.02

R22

R22991

SURS

Metapodatki
statistiþnega sistema

R17991.01

SURS

Diseminacija

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Nadaljnji razvoj vsebine na
spletni strani; avtomatizacija
in poenostavljanje objave
vsebin na spletni strani;
uvajanje spletnih storitev.

V okviru SURS-a se bo
nadaljevala analiza in
pripravljali predlogi
standardiziranih postopkov
identificiranja in
poimenovanja kljuþnih
objektov v procesu izvajanja
statistiþnih raziskovanj.

Vsebina

Kakovostnejša
ponudba statistiþnih
podatkov
uporabnikom na
spletu.

Modeliranje,
dokumentiranje in
definiranje izpisov
za razliþne skupine
notranjih in zunanjih
uporabnikov.

Namen

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Aktivnosti, ki
zagotavljajo
bogatejšo
vsebino in
enostavnejšo
navigacijo po
spletni strani.

Opravljena
analiza in na
njeni podlagi
dosežen
dogovor o
uporabi v
produkcijskem
procesu je pogoj
za nadaljevanje
izgradnje baze
spremenljivk in
baze vprašanj.
Izdelava
organizacijskih
pravil in
programske
rešitve za
vodenje
evidence
vprašalnikov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

R17991

Zap.št.

14336 /

Poobl.
Izvajal.
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R22991.01

R22991.02

R22991.03

R22991.04

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Vsebina

Razvoj metod za
glajenje þasovnih vrst

Uporaba in razvoj metod za
glajenje þasovnih vrst.

Zmanjševanje
nihanja þasovnih vrst
in lažja interpretacija
trendnega gibanja
þasovnih vrst.

Uporaba in razvoj metod za Dopolnitev þasovnih
napovedovanje þasovnih vrst vrst z napovedmi za
dodatne analize
podatkov in za
poroþanja po
evropskih
standardih.

Odstranitev sezonske BS
komponente zaradi
primerljivosti
meseþnih/þetrtletnih
podatkov.
Odstranitev vpliva
delovnih dni zaradi
primerljivosti
meseca/þetrtletja
med razliþnimi leti.
Objavljanje þasovnih
vrst po evropskih
standardih.

Razbremenjevanje
poroþevalskih enot
pri raziskovanjih, ki
pri svoji naravi
dopušþajo zajem
podatkov na
podpopulaciji; zajem
na vzorcu omogoþa
veþjo kontrolo
kakovosti in zniža
stroške; na vseh
podroþjih (socialne,
poslovne, kmetijske
statistike) razvoj
metod ob hkratni
uporabi þimveþ
razpoložljivih virov.

Namen

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Pregled
razliþnih metod
glajenja in
njihovo
testiranje;
izvajanje
glajenja za
manjše število
þasovnih vrst.

Pregled
razliþnih metod
napovedi in
njihovo
testiranje;
izvajanje
napovedi za
manjše število
þasovnih vrst.

Analiza
obstojeþih
þasovnih vrst;
vzpostavitev
objavljanja po
evropskih
standardih.

Priprava
vzorþnih
okvirov in
izbori vzorcev
za razliþne
populacije;
analiza
možnosti
koordiniranega
vzorþenja;
analiza
možnosti
poenostavitev v
vzorþnih naþrtih
na podlagi
registrskih
podatkov.

Delo v
tekoþem 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

Št.

Razvoj metod za
napovedovanje
þasovnih vrst

Razvoj metod za
Uporaba in razvoj metod za
desezoniranje in analizo desezoniranje þasovnih vrst.
þasovnih vrst

Razvoj vzorþenja po
Uporaba vzorþnih metod pri
standardih za statistiþne zbiranju podatkov v
potrebe
konkretnih primerih ob
predpostavki sedanjega
varstva osebnih podatkov v
Sloveniji; zgraditev
potrebnega modela podatkov
za splošno pripravo vzorcev.

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Metodološka in
tehnološka prilagoditev
na prevzem evra

Demografske in
socialne statistike

Prebivalstvo

R22991.07

RII

R31

SURS

PESA

Metodološka prilagoditev
procesov pri zbiranju,
obdelavi in diseminaciji
statistiþnih podatkov in
informacij ter tehnološka
prilagoditev obdelave
statistiþnih podatkov zaradi
prevzema evra v Republiki
Sloveniji.

Priprava in izdelava
vsebinskih in tehniþnih
standardov, ki bodo osnova
za izdelavo aplikacije.

Razvoj metodologije za
urejanje podatkov na mikro
in makro nivoju in
vstavljanje manjkajoþih
podatkov v primerih
neodgovora enote,
neodgovora spremenljivke in
logiþno nepravilnih
podatkov.

Vsebina

Ob prevzemu evra
kot denarne valute v
Republiki Sloveniji
(1.1.2007) je
potrebno prilagoditi
metodologijo (zlasti
izraþune indeksov in
preraþune þasovnih
vrst) in tehnologijo
pri zbiranju,
obdelavi in
diseminaciji
podatkov na
Statistiþnem uradu
RS.

Izdelava enotne
aplikacije za
administriranje anket
oseb, kmetij in
gospodinjstev in
standardizacija
vsebin, potrebnih za
administriranje.

Skrajševanje þasa
obdelave statistiþnih
podatkov;
zmanjševanje
obremenitve
poroþevalskih enot.

Namen

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Preraþuni
statistiþnih
þasovnih vrst,
priprava baz za
preraþune
indeksov,
prilagoditev
programske
opreme za
zbiranje in
obdelavo
podatkov,
obvešþanje
uporabnikov o
naþinu
diseminiranja
preraþunanih
podatkov,
sodelovanje v
državni
koordinaciji za
tehniþne
prilagoditve ob
prevzemu evra.

Postopno
uvajanje
standardov v
produkcijo:
razmestitev
vzorcev po
anketarskih
okoliših;
tiskanje
seznamov za
anketarje.

Razvoj sistema
avtomatskega
urejanja in
analiza
možnosti
uveljavitve
sistema pri
razliþnih
statistiþnih
raziskovanjih.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Projekt enotnega
sistema administriranja
anket

R22991.06

SURS

Urejanje in vstavljanje
podatkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R22991.05

Zap.št.

14338 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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R311.01

R311.02

SURS

R311

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

DEM-PDS

Prenova demografskih
statistik

SRP

Statistiþni register
prebivalstva

Demografske
statistike in projekcije

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Prenos demografskih
statistiþnih raziskovanj iz
Hosta v LAN in razvoj
demografske baze.

Statistiþni register
prebivalstva je register, ki
združuje izbrane podatke iz
obstojeþih administrativnih
evidenc vkljuþno s
historiþnimi podatki o
dogodkih oseb od
vzpostavitve Centralnega
registra prebivalstva dalje.

Vsebina

Informatizacija javne
uprave, ki pokriva
prijavo matiþnih
dejstev (vitalnih
dogodkov kot so
rojstvo, smrt,
sklenitev zakonske
zveze,…), prijave in
odjave prebivališþ in
s tem povezanim
ukinjanje
demografskih
vprašalnikov in
nadomešþanje
dosedanjih
podatkovnih virov z
novimi, ukinjanje
strežnika HOST ter
vedno veþje potrebe
po sodobni
demografski bazi, ki
bi omogoþala
sodobno produkcijo
in diseminacijo
kakovostnejših
demografskih
podatkov, postavlja
Statistiþni urad
Republike Slovenije
pred nalogo
prenoviti
produkcijski sistem
demografskih
statistik.

Spremljanje števila
prebivalstva in
demografskih
dogodkov za
statistiþne in
analitiþne namene ter
strokovne naloge.
Zagotavljanje
podatkov o
prebivalstvu po
mednarodno
priporoþenih
definicijah.

Namen

Metodologi
demografskih
statistik, strokovnjaki
s podroþja
informacijske
infrastrukture in
tehnologije, MNZ Centralni register
prebivalstva, MNZ Direktorat za upravne
notranje zadeve.

Metodologi
demografskih
statistik, strokovnjaki
s podroþja
informacijske
infrastrukture in
tehnologije, MNZ Centralni register
prebivalstva

Sodelujejo

Dvoletna

Kontinuirana

Izvajanje

kontinuirano
delo na
prenovi

Sproti ob
dogodku,
þetrtletna
stanja,
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

MNZ - Centralni Obvezno
register
prebivalstva,
MNZ - Direktorat
za upravne
notranje zadeve
(dokler MNZ v
CRP ne zajame
vseh tujcev v
RS), UE (MJU Direktorat za
upravne enote),
IVZ (Baza
rojenih, Baza
umrlih),
zdravstvene
organizacije,
centri za socialno
delo, okrožna
sodišþa,
MDDSZ,
statistiþni viri.
Sproti ob
dogodku,
þetrtletno in
letno.

MNZ - Centralni
register
prebivalstva,
MNZ - Register
stalnega
prebivalstva,
MNZ- Direktorat
za upravne
notranje zadeve,
IVZ, statistiþni
viri.
Sproti v
dogovoru z
dajalci in glede
na zahteve
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Pregled virov
demografskih
raziskovanj,
spremenljivk,
klasifikacij... in
vsebinska ter
tehniþna
zasnova
projekta
prenove.

Nadaljevanje
razvoja
metodologije in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
registra.

Delo v
tekoþem letu

April 2009.

Konec leta
2009.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, ki sodi v
resorno
statistiko

Pravne in
druge podlage
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SURS

R312

R311.03

Zap.št.

Program popisov v
Skupnosti

DEM-RIPS

Registracija istospolnih
partnerskih skupnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Podatki o registriranih
istospolnih partnerskih
skupnostih in o partnerjih, ki
so registrirali tako skupnost.

Vsebina

Prouþitev možnosti
zbiranja podatkov o
registriranih
istospolnih
partnerskih
skupnostih, o
partnerjih, ki so
registrirali tako
skupnost ter potreb
javnosti po tovrstnih
podatkih.

Namen

Izvajanje

Statistiþni urad RS,
Letna
MNZ - Centralni
register prebivalstva,
UE (MJU - Direktorat
za upravne enote),
MNZ - Direktorat za
upravne notranje
zadeve, MDDSZ.

Sodelujejo

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

MNZ - Centralni Obvezno
register
prebivalstva, UE
(MJU Direktorat za
upravne enote),
MNZ - Direktorat
za upravne
notranje zadeve,
MDDSZ,
statistiþni viri.
Po potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prouþitev
možnosti
zbiranja
podatkov o
registriranih
istospolnih
partnerskih
skupnostih, o
partnerjih, ki so
registrirali tako
skupnost ter
potreb javnosti
po tovrstnih
podatkih.

Delo v
tekoþem letu

Julij 2008.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
Izvajal.

14340 /
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Stran

130 / 13. 12. 2006
Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
Izvajal.

Trg dela

Aktivno prebivalstvo

R321

POPIS

Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2011

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zagotavljanje podatkov o
prebivalstvu, gospodinjstvih,
družinah, stanovanjih in
stavbah ob popisih.

Vsebina

Prouþitev
mednarodnih
priporoþil za popise
okrog leta 2010,
identifikacija
potencialnih
administrativnih in
statistiþnih virov za
izvedbo popisa.

Namen

Izvajanje

Vsebinski metodologi Desetletna
na podroþju
demografskih in
socialnih statistik,
eksperti na podroþju
informacijske
infrastrukture in
tehnologije ter
splošne metodologije

Sodelujejo

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Kritiþni dan in DURS, MDDZS,
ura
ZPIZ, MOPE,
GURS, MNZ,
ZRSZ,
MŠŠ,MVZT,
ZZZS, MKGP
(ARSKTRP),
ISV, centri za
socialno delo,
izobraževalne
institucije,
gospodinjstva.
Sproti po potrebi
v dogovoru z
dajalci podatkov
in na zahtevo
SURS.

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Prouþitev
April 2009.
mednarodnih
priporoþil za
popise okrog
leta 2010,
identifikacija
potencialnih
administrativnih
in statistiþnih
virov za izvedbo
popisa, ter
analiza
pokritosti
spremenljivk
(osrednjih in
dodatnih).
Prouþitev dobrih
praks
registersko
usmerjenih
držav glede
registerskih
popisov in glede
zbiranja
podatkov, ki jih
ni v registrih.
Dogovori o
uporabnikih
podatkov glede
potreb po
podatkih, ki jih
zaradi
predvidenih
sprememb pri
izvedbi popisa
(predvidena je
registerska
izvedba popisa
2011) ne bo veþ
mogoþe zbrati.

Delo v
tekoþem letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R32

R312.01

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE
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14341

R321.01

R321.02

R321.03

SURS

SURS

Zap.št.

Standardno poroþilo o
kakovosti podatkov o
poklicu

Za preverjanje podatkov o
poklicu na M obrazcu se
poleg podatkov o nazivu
poklicne strokovne izobrazbe
upoštevajo še podatki: naziv
delovnega mesta; opis dela;
poklic, ki ga opravlja; šolska
izobrazba; stopnja šolske
izobrazbe; stopnja strokovne
usposobljenosti; stopnja
strokovne izobrazbe;
dejavnost in drugi podatki,
potrebni za spremljanje
kakovosti.

Kazalci o stavkah: podatki o
delodajalcu (dejavnost in
lokacija), število udeleženih
v stavki, trajanje stavke v
delovnih urah, vzrok stavke,
stroški stavke.

Prouþitev virov, razvoj
metodologije in priprava
postopkov za izraþun
dejansko opravljenih ur po
dejavnosti skladno z
uredbama za indeks stroškov
dela in o kratkoroþnih
kazalnikih.

Vsebina

Standardno poroþilo
o kakovosti poklicev
bo osnova za
izvajanje preverjanja
kakovosti podatka o
poklicu v
statistiþnem registru.
V ta namen je
potrebno opredeliti
elemente kakovosti,
po katerih lahko
ocenjujemo kakovost
podatkov o poklicu
ter postopke
spremljanja in
preverjanja
kakovosti. Osnova
za preverjanje
kakovosti podatka o
poklicu so M
obrazci.

Zbiranje evropsko
primerljivih
podatkov o stavkah,
skladno z doloþili
Mednarodne
organizacije za delo
in priporoþili
Eurostata.

Zagotoviti evropsko
primerljive podatke
o dejansko
opravljenih urah po
dejavnostih.

Namen

MDDSZ

Sodelujejo

Kontinuirana

Letna

Meseþna,
ýetrtletna,
Letna

Izvajanje

med letom

Koledarsko
leto

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

M obrazci,
SRDAP
Med letom, po
potrebi.

Poslovni subjekti

Uporaba
obstojeþih
podatkov
administrativnih
in statistiþnih
virov.
ZPIZ, ZRSZ,
ZZZS, IVZ,
MDDSZ, AJPES

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Opredelitev
elementov
kakovosti, po
katerih lahko
ocenjujemo
kvaliteto
podatkov o
poklicu ter
postopkov
spremljanja in
preverjanja
kakovosti;
izdelava
koncepta in
vsebine
standardnega
poroþila o
kakovosti
podatkov o
poklicu.
Za namene
preverjanja
kakovosti
podatkov o
poklicu tudi
preverjanje
tehniþnih
možnosti
skeniranja M
obrazcev v
sodelovanju z
zunanjimi
izvajalci.

Priprava
metodologije in
postopkov za
izraþun.

Priprava
metodologije,
iskanje virov in
postopkov za
izraþun ter
izdelava prvih
ocen.

Delo v
tekoþem letu

2007

2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Statistika stavk

Dejansko opravljene
ure

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14342 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

R321.05

SURS

R322.01

Poroþilo o izplaþanih
plaþah pri registriranih
fiziþnih osebah

Plaþe in stroški dela

ZAP-Dý/L

Letno statistiþno
raziskovanje o
delovnem þasu

ADS Ad hoc modul
2008 - migranti in
njihovi potomci na trgu
dela

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Z raziskovanjem se pri
registriranih fiziþnih osebah
spremljajo podatki o
izplaþanih plaþah, plaþanih
urah in številu zaposlenih
oseb, ki so prejele plaþo.

Plaþane ure, dejansko
opravljene ure, neopravljene
ure, za katere se prejema
nadomestilo plaþe, plaþane
in neplaþane nadure.

Vprašanja se nanašajo na:
državljanstvo; državo
rojstva; državo rojstva
matere in oþeta; število let,
ki jih je oseba preživela v
gostujoþi državi; bivalna in
delovna dovoljenja; poklic,
ki ga je oseba opravljala,
preden se je preselila v
državo gostiteljico; metode
iskanja dela; uporabo
posebnih uslug, ki jih nudi
država za lažji vstop na trg
dela; izobrazbo.

Vsebina

Raziskovanje daje
vpogled v višino in
gibanje povpreþnih
meseþnih plaþ
zaposlenih oseb pri
registrirnih fiziþnih
osebah.

Spremljanje
strukture porabe
delovnega þasa.

Namen je dobiti
harmonizirane
statistiþne podatke,
ki bodo osnova za
analize, potrebne za
razvoj in promocijo
politike zaposlovanja
migrantov v EU,
kajti uspešna
integracija
migrantov na trg
dela prispeva k
socialni povezanosti
in ekonomski
blaginji, prav tako pa
je ta tema povezana
z demografskimi in
ekonomskimi izzivi,
s katerimi se sooþa
EU v zadnjem þasu.

Namen

SURS, DURS

Sodelujejo

Meseþna

Letna

Kontinuirana,
enkratna,
izvedena v
letu 2008

Izvajanje

Mesec

Koledarsko
leto

Referenþno
obdobje: teden
(od ponedeljka
do nedelje)
pred dnevom
anketiranja

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

DURS posreduje
podatke SURS,
skladno z
dogovorom.

Obvezno

Poslovni subjekti, Obvezno
izbrani v vzorec

Reprezentativni
Prostovoljno
vzorec
gospodinjstev.
Na anketo
odgovarjajo vsi
þlani
gospodinjstva.
Vprašanja
dodana v
vprašalnik za
Anketo o delovni
sili - ADS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/
uporabe

Primerjalna
analiza do sedaj
zbranih
podatkov,
priprava
aplikacij za
prevzem
podatkov DURS
in obdelava
podatkov in
izdelava prvih
rezultatov.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja

2007

Priprava
Marec 09
metodologije in
izvedba
poskusne ankete

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R322

R321.04

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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14343

Anketa o strukturi plaþe Z anketo bodo zbrano
2006
podatki o poslovnih
subjektih in njihovih enotah
ZAP-SP/4L
v sestavi, o demografskih in
zaposlitvenih karakteristikah
pri njih zaposlenih oseb ter o
strukturi njihovih plaþ in
delovnih urah za celo leto
skupaj in reprezentativen
mesec.

Statistiþni registri
statistike dela

R322.02

R32991

Vsebina

AJPES
SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zap.št.

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

AJPES

Sodelujejo

Štiriletna

Izvajanje

Koledarsko
leto, mesec
oktober

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Preverjanje
Junij 2008
možnosti
elektronskega
zbiranja
podatkov pri
AJPES; priprava
elektronskega
vprašalnika,
navodil za
izpolnjevanje,
izdelava
aplikacije za
vnos in
obdelavo
podatkov.
Poroþevalske
enote bodo
podatke
sporoþale
AJPES, ki bo
odgovoren za
formalno
logiþno
pravilnost
podatkov in jih
bo skladno z
dogovorom
pravoþasno
posredoval na
SURS. SURS
bo poskrbel za
seznam
poroþevalskih in
opazovanih
enot, na osnovi
katerega bodo
poroþevalske
enote poroþale
podatke o
plaþah, ter za
nadzor
kakovosti
podatkov. Glede
na metodologijo
bo po potrebi
pripravil ocene
za neporoþane
enote.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

AJPES posreduje
podatke skladno
z dogovorom do
konca leta 2007

Poslovni subjekti
podatke
posredujejo
AJPES

Kdo mora dati
podatke in kdaj

14344 /

Daje vpogled v
strukturo plaþ po
razliþnih
demografskih in
zaposlitvenih
znaþilnostih
zaposlenih oseb in
karakteristik
delodajalcev.

Namen
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SURS

Poobl.
Izvajal.

SRDAP - tehniþna in
metodološka
posodobitev

Izobraževanje in
usposabljanje

Statistika zaþetnega
izobraževanja

R33

R331

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R32991.01

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Namen

Razporeditev zaposlenih in
Vodenje in
samozaposlenih oseb (in
vzdrževanje
njihovih zaposlitvenih in
podatkov SRDAP.
demografskih znaþilnosti) po
poslovnih subjektih.

Vsebina

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Poslovni subjekti
na M obrazcih
poroþajo ZZZS.
ZZZS do 05. v
mesecu za
pretekli mesec.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Priprava
2007
metodologije in
potrebnih
podatkovnih
baz, testiranje
razliþnih metod.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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14345

R331.01

Posodobitev naþina
spremljanja podatkov,
racionalizacija
raziskovanj s podroþja
izobraževanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Prilagajanje raziskovanj oz.
metodologije zajema
podatkov razvoju
administrativnih evidenc
oziroma informacijskega
sistema izobraževanja, ki ga
razvijata MŠŠ in MVZT.

Vsebina

Racionalizacija,
razbremenitev
poroþevalskih enot,
veþja ažurnost
podatkov.

Namen

MŠŠ, MVZT,
vzgojnoizobraževalne
institucije.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

MŠŠ,
izobraževalne
institucije.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

V sodelovanju z
MŠŠ prouþitev
možnosti za
zbiranje
podatkov o
osnovnošolskem
izobraževanju
preko enotnega
e-vprašalnika
MŠŠ-SURS, o
oblikovanju
skupnih evprašalnikov za
srednješolsko
izobraževanje
mladine in
odraslih ob
koncu šolskega
leta ter za
prevzemanje
podatkov o
kadrih v
osnovnošolskem
, srednješolskem
in višješolskem
strokovnem
izobraževanju iz
baze MŠŠ,
ŠKIS;
Sodelovanje z
MVZT pri
vzpostavitvi
informacijskega
sistema
visokošolskega
izobraževanja;
sodelovanje z
MŠŠ pri
pripravi Zakona
evidencah v
izobraževanju;

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Zap.št.

14346 /

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Štipendiranje dijakov in Pobuda oziroma dogovor z
študentov-sodelovanje z AJPES-om glede prenosa
AJPES-om
zbiranja podatkov o
kadrovskih štipendistih iz
SURS na AJPES.

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

R331.03

R332

Sodelovanje z Eurostatom
pri pripravi izvedbenega akta
za UOE v okviru Uredbe o
izobraževanju in
vseživljenjskem uþenju
Sodelovanje v OECD
projektu za razvoj
kazalnikov INES

Vsebina

AJPES
SURS

Sodelovanje v okviru
Eurostata in OECD-ja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R331.02

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

MŠŠ, MVZT

Sodelujejo

Posodobitev
AJPES, SURS
zbiranja,
racionalizacija, veþja
ažurnost podatkov.

- priprava zakonskih
podlag za poroþanje
podatkov preko
vprašalnika UOE; razvoj mednarodno
primerljivih
kazalnikov,
vkljuþenih v OECD
publikacijo
Education at a
Glance (EAG);

Namen

Letna

Izvajanje

Kritiþni dan

Obdobje
ali dan
opazovanja

poslovni subjekti
(dejavnosti A do
L, N,O), AJPES
med letom

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

sklenitev
dogovora
SURS-AJPES
glede prenosa
zbiranja
podatkov na
AJPES in
organizacije
dela; priprava
dokumentacije v
zvezi z izvedbo,
priprava na
izvedba zbiranja
podatkov.

- sodelovanje
pri pripravi
vsebine
izvedbenega
akta posredovanje
dodatnih
podatkov, meta
podatkov v
povezavi z
razlago vsebine
in
izboljševanjem
kakovosti
kazalnikov,
preverjanje
izraþunanih
kazalnikov za
AEG

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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14347

SURS

Statistiþni register
kvalifikacij

Kultura

Statistika kulture

R33991.01

R34

R341

Register kvalifikacij

(Adult education
survey- AES)

Mednarodna anketa o
izobraževanju odraslih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Pridobitev podatkov
o izobrazbi,
izobraževanju in
uþenju prebivalcev s
perspektive
vseživljenjskega
uþenja na
mednarodno
primerljiv naþin.

Namen

Razvoj statistiþnega registra Analiza razliþnih
kvalifikacij kot interne
vidikov izobrazbe.
individualne podatkovne
baze o osnovnih
izobrazbenih znaþilnostih
prebivalstva. Delo v veþ
fazah in aktivnostih. Razvoj
metodologije. Spremljanje in
skrb za obstojeþe, že
razpoložljive administrativne
in statistiþne vire ter
pridobivanje in urejanje
novih.

Podatki o anketirancu
(EMŠO, spol, starost, drugi
socio-ekonomski in
demografski podatki), o
vkljuþenosti udeleženca v
razliþne oblike izobraževanja
in usposabljanja, o kulturni
udeležbi, o znanju tujih
jezikov, poznavanju
informacijske tehnologije,
socialni vkljuþenosti;
Anketa, posebej namenjena
ugotavljanju udeležbe
prebivalstva v vseh oblikah
izobraževanja in uþenja v
povezavi s socioekonomskimi znaþilnostmi
prebivalstva.

Vsebina

Razliþne institucije s
podroþja
izobraževanja v
Republiki Sloveniji.

ACS, MŠŠ

Sodelujejo

Petletna

Izvajanje

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Popis 2002 in
razliþni evidenþni
viri.

Administrativni
registri, þlani v
vzorec izbranih
gospodinjstev.
September,
oktober 2007,
anketiranje po
telefonu, na
terenu.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno za
administrativne
vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

V okviru
razvoja
metodologije
priprava
podatkovne
baze izobrazbe,
temeljeþe na
podatkih popisa
prebivalstva
2002 in letnega
ažuriranja le-te s
podatki
razliþnih
administrativnih
in statistiþnih
virov oziroma z
uporabo
statistiþnih
metod za tisti
del populacije,
za katerega ne
bo
razpoložljivih
individualnih
podatkov.

Priprava in
izvedba glavne
ankete.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

156

Št.

R33991

R332.01

Zap.št.

14348 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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Bolnišniþne obravnave

Javno zdravje

R351

R351.01

Varovanje zdravja

R35

IVZ

Revizija spremljanja
kulture -razmejitev
pristojnosti med
resornimi in državnimi
statistikami

R341.02

SURS

Revizija raziskovanj s
podroþja statistike
kulture

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R341.01

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Razvoj in usklajevanje
statistik bolnišniþnih
obravnav (obstojeþi
poroþevalski sistem in sistem
skupin primerljivih
primerov) in statistike
bolnišniþne dejavnosti,
posodabljanje klasifikacij.

Razmejitev pristojnosti glede
obveznosti zbiranja podatkov
s podroþja kulture med
Ministrstvom za kulturo idr.
nosilci resornih evidenc in
SURS.

Revizija statistike kulture.

Vsebina

MK, AJPES, DURS,
idr. nosilci
administrativnih
evidenc s podroþja
kulture.

MK, NUK, Filmski
sklad RS, Društvo
slovenskih filmskih
ustvarjalcev, Svet za
radiofuzijo RS, Javni
sklad RS za kulturne
dejavnosti, Skupnost
muzejev, RTV
Slovenija, DURS,
AJPES, drugi nosilci
administrativnih
evidenc s podroþja
kulture.

Sodelujejo

Zagotavljanje
Izvajalci bolnišniþne
podatkov o
dejavnosti, MZ,
bolnišniþnih
ZZZS, SURS.
obravnavah zaradi
bolezni, poškodb in
zastrupitev, porodov,
fetalnih smrti,
novorojenþkov na
tehnološko
modernejši naþin po
EU priporoþilih.

Razmejitev med
resornimi
statistikami in
podatki na
nacionalni ravni.

Uskladitev
raziskovanj glede na
potrebe uporabnikov
na nacionalni ravni
ter mednarodnimi
zahtevami.

Namen

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izdelava
Polletje,
metodoloških Koledarsko
navodil,
leto
uskladitev s
poroþanjem
primerov SPP,
posodobitev
klasifikacij,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijske
m sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami v
EU.

Izvajanje

Bolnišnice
Za preteklo leto.

MK, AJPES,
DURS, idr.
nosilci
administrativnih
evidenc s
podroþja kulture.

Izvajalci kulturne
dejavnosti z
razliþnih podroþij
kulturne
dejavnosti, MK,
Filmski sklad,
Skupnost
muzejev, AJPES,
DURS idr.
nosilci
administrativnih
evidenc s
podroþja kulture.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo v
interdisciplinarn
ih delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Sodelovanje z
drugimi resorji
pri razmejitvi
resornih in
državnih
statistik s
podroþja
kulture.

Dokonþanje
(obdelave)
revizije
raziskovanj s
podroþja
kulture.

Delo v
tekoþem letu

Sprememba
in uskladitev
metodologije
ter
informacijsk
ega sistema v
letu 2006,
delno
zbiranje
podatkov
2006/2007,
rezultati v
letu 2007.

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
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R351.02

R351.03

R351.04

IVZ

IVZ

Zap.št.

Vsebina

Izvajanje standardne
populacijske zdravstvene
ankete po Eurostat
metodologiji in z izkušnjami
implementacijskih projektov.
Zagotavljanje
mednarodno
primerljivih
podatkov z vidika
posameznika oz.
informacije o
zdravju in
zdravstvenem
varstvu prebivalstva.

Zagotavljanje
podatkov o zunaj
bolnišniþnem
zdravstvenem
varstvu s
spremljanjem po
osebi in podatkov o
izvajanju in
rezultatih
preventivnih
programov ter
prehranske strategije
Slovenije.
Spremljanje
vkljuþenosti
prebivalstva v sistem
zdravstvenega
varstva in
dostopnosti
programov.
Sodelovanje z
delovnimi ekspertnimi
skupinami Eurostat,
DG Sanco in SURS.

Izvajalci
zunajbolnišniþne
dejavnosti, ZZV, MZ,
ZZZS, SURS, MNZ
(CRP).

Izvajalci bolnišniþne
dejavnosti, MZ, MG.

Sodelujejo

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijske
m sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami.
Izvedba
pilotske faze.
Analize
zdravstvenega
varstva na
primarni
ravni.

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijske
m sistemu,
sodelovanje z
delovno
skupino EU
IDB

Izvajanje

Polletje,
Koledarsko
leto

Polletje,
Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izvajalci zunajbolnišniþnega
zdravstvenega
varstva.
Za preteklo leto.

Bolnišnice
Za preteklo leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo v interdisciplinarnih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Delo v interdisciplinarnih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
metodologijo
DG Sanco.

Delo v
tekoþem letu

Zakljuþek
pilotov,
opredelitev
in po potrebi
prilagoditev
modulov,
doloþitev
okvirja in
zaþetek
izvajanja
glavne
ankete
2007/2008.

Sprememba
in uskladitev
metodologije
ter
informacijsk
ega sistema v
letu 2005 in
2006,
zbiranje
podatkov v
letu
2006/2007,
rezultati sredi
leta 2008.

Sprememba
in uskladitev
metodologije
ter
informacijsk
ega sistema v
letu 2006,
delno
zbiranje
podatkov v
letu 2006/7,
rezultati sredi
leta 2007.

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

130 / 13. 12. 2006

Zdravstvene ankete

Razvoj statistik
zunajbolnišniþnih obravnav z
uvedbo identifikatorja osebe,
centraliziranim zbiranjem
podatkov na IVZ ter uvedbo
spremljanja diagnostiþnih in
terapevtskih postopkov.
Spremljanje rezultatov
preventivnih programov.
Analize zdravstvenega
varstva glede opredeljenosti
prebivalcev pri osebnih
zdravnikih na primarni ravni.

Zagotavljanje
podatkov o
poškodbah in
zastrupitvah
obravnavanih v
bolnišnici za
polnjenje
podatkovne baze EU
Injury Database.

Namen

Št.

Obravnave v zunaj
bolnišniþnem
zdravstvenem varstvu

Poškodbe in zastrupitve Uskladitev zbiranja podatkov
o poškodbah in zastrupitvah
obravnavanih v bolnišnici z
metodologijo EU IDB.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14350 /

IVZ

Poobl.
Izvajal.
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R351.05

R351.06

R351.07

R351.08

IVZ

IVZ

IVZ

Zap.št.

IVZ

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Analiza dolgožive
družbe

Ugotavljanje znaþilnosti
zdravja in zdravstvenega
varstva družbe z nizko
rodnostjo in s staranjem
prebivalstva.

Izvedba analiz socialno
ekonomskih razlik v zdravju
posameznih populacijskih
skupin.

Analize zdravja in
zdravstvenega
varstva povezanega z
nizko rodnostjo in s
staranjem
prebivalstva.

Analize socialno
ekonomskih
determinant zdravja
in ugotavljanja razlik
v umrljivosti in
zbolevnosti ter
dostopnosti
zdravstvenega
varstva v
posameznih
populacijskih
skupinah.

Zagotavljanje
pogojev za uvajanje
elektronskega
zdravniškega
potrdila o smrti.

MNZ (Centralni
register prebivalstva),
SURS, UMAR,
ZZZS.

MNZ (Centralni
register prebivalstva),
SURS, UMAR,
ZZZS.

MNZ, MZ, SURS,
MJU, izvajalci
bolnišniþne
dejavnosti.

SURS, MZ.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

Priprava
podatkov in
analize.

Izdelava
protokolov,
priprava
podatkov,
analize.

Izdelava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov,
sodelovanje v
delovni
skupini.
Koledarsko
leto

Spremembe v Koledarsko
informacijskih leto
sistemih,
sodelovanje z
delovnimi
ekspertnimi
skupinami
Eurostat, DG
Sanco in
SURS.

Izvajanje

IVZ, MNZ
(Centralni
register
prebivalstva),
SURS, ZZZS.

IVZ, MNZ
(CRP), SURS,
ZZZS.

Izvajalci
zdravstvenega
varstva, mrliški
pregledniki.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
interdisciplinarn
ih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom in
DG Sanco.

Delo v
tekoþem letu

Priprava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža
za izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov v
letu 2006,
zbiranje
podatkov v
letu 2006 oz.
izvedba je
vezana na
postopke
MJU.

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.

Socio-ekonomske
razlike v zdravju

Namen

Uskladitev zbiranja podatkov Zagotavljanje
z metodologijo Eurostat in
indikatorjev zdravja
DG Sanco.
in zdravstvenega
varstva po
metodologiji
Eurostat in DG
Sanco v skladu s
Programom EU za
podroþje javnega
zdravja 2003-2008
ter morebitno
sprejeto pravno
regulativo EU.

Vsebina

Elektronsko zdravniško Koordinacija uvajanja
potrdilo o smrti
elektronskega zdravniškega
potrdila o smrti in
informatizacija zbirke
umrlih.

Indikatorji zdravja in
zdravstvenega varstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Evidenca gibanja
zdravstvenih delavcev
in mreža zdravstvenih
zavodov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uskladitev zbiranja podatkov
o zdravstvenih delavcih in
izvajalcih zdravstvenega
varstva z metodologijo
raþunov za kader v zdravstvu
(HLA – Health Labour
Accounts). Implementacija
mednarodnih klasifikacij
(ISCO, ISCED, NACE).

Vsebina

Sodelujejo

Zagotavljanje
IVZ RS, SURS,
podatkov o
Zavod za zdravstveno
zdravstvenih
zavarovanje Slovenije
delavcih in izvajalcih
za nacionalne
potrebe in potrebe
mednarodnih
organizacij
(EUROSTAT,
OECD, WHO);
zagotavljanje
podatkov za
zdravstvene raþune.
Priprava standardnih
izhodov za
nacionalne in
mednarodne
poroþevalske
sisteme, priprava
standardnih izhodov
za redne statistiþne
publikacije, razvoj in
priprava orodij za
analitsko
poizvedovanje in
podporo odloþanja.

Namen

Izdelava
metodoloških
navodil,
naþrtovanje
prenove
obstojeþega
informacijske
ga sistema.

Izvajanje

On-line
podatkovna
zbirka;
meseþne in
letne analize

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izvajalci
Obvezno
zdravstvenega
varstva, izvajalci
zdravstvene nege,
državni organi,
Zavod za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije in
druge
zdravstvene
zavarovalnice,
Zavod RS za
zaposlovanje,
Zdravniška
zbornica
Slovenije,
Lekarniška
zbornica
Slovenije,
Zbornica
zdravstvene nege,
druga strokovna
združenja na
podroþju
zdravstva,
medicinski
laboratoriji,
podjetja za
prodajo
medicinskih
tehniþnih
pripomoþkov na
drobno,
farmacevtska
podjetja; tekoþe
poroþanje.
ZZPPZ,
Srednjeroþni
program
statistiþnih
raziskovanj

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.
Usklajevanje z
metodologijo
zdravstvenih
raþunov.

Delo v
tekoþem letu

Priprava
metodologije
(junij 2007) ;
pilotna
priprava
podatkov
(oktober
2007);
priprava
naþrta
prenove
informacijsk
ega sistema
(december
2007);

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

R351.09

Zap.št.

14352 /

IVZ

Poobl.
Izvajal.
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Podpora analitiki
zdravstvenega stanja
prebivalstva Slovenije z
uporabo tehnologij
znanja

Zdravje in varnost pri
delu

R351.11

R352

IVZ

Mreža zdravstvenih
delavcev in izvajalcev
zdravstvenega varstva

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R351.10

Zap.št.

IVZ

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Analiza podatkovnih zbirk
baza podatkov o umrlih,
perinatalni informacijski
sistem, bolniški stalež,
poškodbe pri delu, evidenca
porabe ambulantno
predpisanih zdravil,
zunajbolnišniþna zdravstvena
statistika ZUBSTAT,
podatkovna zbirka o
bolnišniþnih obravnavah
BOLOB, baza podatkov o
izvajalcih BPI, register raka
(Onkološki inštitut), SURS –
demografski podatki (spolna,
starostna, izobrazbena
struktura, priþakovano
trajanje življenja, BDP...),
MZ – raziskava Vedenjski
slog, CINDI Slovenija –
podatki o preventivnih
pregledih, raziskava HBSC (Health Behaviour in Schoolage Children), raziskava
ESPAD (The European
School Survey Project on
Alcohol and other Drugs).

Priprava meril in kriterijev
za naþrtovanje mreže.
Razvoj modela in izdelava
aplikacije za spremljanje,
vrednotenje in naþrtovanje
mreže

Vsebina

IVZ RS, MZ, Zavod
za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije, Zdravniška
zbornica Slovenije,
Inštitut Jožef Stefan

Sodelujejo

Razvoj in uporaba
IVZ RS, Inštitut Jožef
metod analize
Stefan, Univerza v
podatkov z
Novi Gorici
namenom izboljšanja
napovedovanja
zdravstvenega stanja
prebivalstva ter
vrednotenja in
naþrtovanja
zdravstvenih potreb.

Priprava meril in
kriterijev za
naþrtovanje mreže.
Razvoj modela in
izdelava aplikacije
za spremljanje,
vrednotenje in
naþrtovanje mreže

Namen

Vzpostavitev
raziskovalne
skupine,
priprava
metodologije,
izdelava analiz

Vzpostavitev
delovne
skupine,
priprava
metodologije,
izdelava
entitetno
relacijskega
diagrama,
izdelava
aplikacije.

Izvajanje

Glede na
projektno
dokumentacijo
.

Vsake 3
mesece

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Onkološki
inštitut, MZ,
CINDI Slovenija,
enkratno
poroþanje letnih
podatkov, glede
na projektno
dokumentacijo.

Izvajalci
Obvezno
zdravstvenega
varstva, Zavod za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije,
Zdravniška
zbornica
Slovenije,
Lekarniška
zbornica
Slovenije,
Zbornica
zdravstvene nege,
tekoþe poroþanje.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Delo projektne
skupine.
doloþitev
kazalnikov in
analiza
zdravstvenega
stanja
prebivalstva,vzp
ostavitev
kazalnikov in
metod za ažurno
prepoznavanje
nezaželenih
odstopanj v
zdravstvenem
stanju,modeliran
je napovedi
zdravstvenega
stanja,
dolgoroþno
naþrtovanje
potreb po
zdravstvenem
varstvu z vidika
prebivalstva in z
vidika sistema
zdravstvenega
varstva,
vrednotenje
ukrepov
zdravstvene
politike.

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Delo v
tekoþem letu

Vmesno
poroþilo
raziskave
(december
2007);
zakljuþno
poroþilo
raziskave
(december
2008)

Izbor meril
in kriterijev
(junij 2007);
Izdelava in
testiranje
aplikacije
(december
2007)

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Razvoj kazalnikov s
podroþja socialne
povezanosti - dohodek
in revšþina pokojninski kazalniki

Dohodek, revšþina in
socialna vkljuþenost

R363

R363.01

Življenjska raven

R36

Izraþun strukturnih
kazalnikov: distribucija
dohodka, stopnja revšþine
glede na razliþne starostne
kategorije s poudarkom na
osebah starejših od 60 let,
glede na lastništvo
stanovanja, tip
gospodinjstva, vir dohodka
ipd.

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

Modernizacija zbiranja
podatkov o poškodbah pri
delu v skladu z ESAW
metodologijo.

Vsebina

Dopolnitev
obstojeþih
kazalnikov s
podroþja revšþine in
socialne vkljuþenosti
s poudarkom na
starejših osebah.

Vzpostavitev
spremljanja
poklicnih bolezni in
suma na poklicno
bolezen.

Poenotenje zbiranja
podatkov o
poškodbah pri delu,
uporaba ESAW
metodologije.

Namen

MDDSZ (Inšpektorat
RS za delo), ZZZS,
Zbornica varnosti in
zdravja pri delu,
Kliniþni inštitut za
medicino dela,
prometa in športa,
Zavod za varstvo pri
delu, SURS.

MDDSZ (Inšpektorat
RS za delo), ZZZS,
Zbornica varnosti in
zdravja pri delu,
Kliniþni inštitut za
medicino dela,
prometa in športa,
Zavod za varstvo pri
delu, SURS.

Sodelujejo

Letna

Izvajanje
implementacijkega
projekta
Eurostat.

Izvajanje
implementacijkega
projekta
Eurostat.
Oblikovanje
novega
obrazca;
vzpostavitev
informacijske
infrastrukture;
sodelovanje z
Eurostatom.

Izvajanje

Izbrano
referenþno
leto

ýetrtletje,
Koledarsko
leto, sproti

Obdobje
ali dan
opazovanja

Gospodinjstva,
DURS, MDDSZ,
centri za socialno
delo, ISV, IVZ,
ZZZS, ZRSZ,
ZPIZ, MKGP,
ARSKTRP,
MNZ (CRP),
GURS, MF,
KDD, UE, obþine
in drugi nosilci
admin.evidenc.
Do konca
koledarskega
leta.

Vsi javni
zdravstveni
zavodi ter druge
pravne in fiziþne
osebe, katerih
zdravstvena
dejavnost obsega
medicino dela in
verifikacijo
poklicnih
bolezni.

Delodajalec,
izvajalci
zdravstvenega
varstva.
Tekoþe

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno za
administrativne
vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Preuþitev
November
gradiv, razvoj in 2007
priprava
metodologije in
izraþunov.

Delo v delovni
skupini,
seznanjanje
strokovne
javnosti.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Delo v delovni
skupini,
seznanjanje
strokovne
javnosti.
Usklajevanje z
Eurostatom.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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SURS

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

R352.02

IVZ

Poškodbe pri delu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

R352.01

Zap.št.

14354 /

IVZ

Poobl.
Izvajal.
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Stran
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Statistika prihodkov
in odhodkov socialne
zašþite: moduli

R372

APZ

Modul: Aktivna
politika zaposlovanja
(Labour Market Policy
- LMP).

Socialna zašþita

R37

R372.01

EU SILC - ad hoc
modul 2008 prezadolženost in
finanþna izkljuþenost
EU SILC_ad hoc 2008

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R363.02

Zap.št.

Spremljanje in merjenje
ukrepov politike na podroþju
trga dela.

Osnovni podatki o þlanih
gospodinjstva (EMŠO, ime
in priimek, naslov, razmerje
do nosilca gospodinjstva,
spol, datum rojstva,
izobrazba, zakonski stan,
poklic, dejavnost idr.), tekoþi
oz. drugi banþni raþuni, ki jih
ima gospodinjstvo, negativna
stanja na banþnih raþunih,
kreditne in trgovske kartice,
neplaþila in višina neplaþil
obveznosti iz naslova
kreditnih in trgovskih kartic,
neplaþila in višina
neplaþanih raþunov,
neplaþila in višina neplaþil
obrokov posojil, plaþevanje
obveznosti, znižanje in
razlog znižanja dohodka v
gospodinjstvu, priþakovano
finanþno stanje v
prihodnosti, razlogi zakaj
gospodinjstvo nima tekoþega
raþuna (þe ga nima), razlogi
zakaj gospodinjstvo nima
posojila (þe ga nima).

Vsebina

Sodelujejo

Zagotavljanje
ZRSZ; MDDSZ.
primerljivega
zbiranja podatkov o:
vrstah in znaþilnostih
ukrepov na trgu dela;
izdatkih za
posamezne ukrepe;
številu upraviþencev
do posameznih
ukrepov.

Namen ad hoc
modula je ugotoviti
finanþno
prezadolženost
gospodinjstev ter
razloge, zakaj do
tega prihaja.

Namen

Letna

enkratna

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto

Kritiþni dan

Obdobje
ali dan
opazovanja

ZRSZ, MDDSZ.
01.11.

Nakljuþno
izbrana
gospodinjstva
Do 30.6.2008

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje
razpoložljivosti
podatkov,
spremljanje
metodologije in
zakonodaje na
tem podroþju,
priprava
kvalitativnih in
kvantitativnih
podatkov iz
obstojeþih
virov, izboljšave
metodologije.

Preuþitev
uredbe in
gradiv, priprava
vprašalnika,
testiranje
vprašalnika.

Delo v
tekoþem letu

30.11.2009

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.
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14355

SURS

Statistika
kriminalitete

R382

Statistika stanovanj

R381

Statistiþni register
stanovanj

Druge socialne
statistike

R38

R381.01

Evropski sistem
statistike socialne
zašþite - moduli

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Razvoj statistiþnega registra
stanovanj, temeljeþega na
podatkih Popisa 2002 in
Registra nepremiþnin, ki
vsebujeta osnovne podatke o
osebah, gospodinjstvih,
stavbah in stanovanjih. S
povezovanjem in
dopolnjevanjem teh
podatkov s CRP in z drugimi
statistiþnimi in
administrativnimi viri bo
omogoþeno oblikovanje in
spremljanje stanovanjske
statistike ter povezovanje
podatkov o stanovanjih in
stanovalcih.

Podrobnejša razþlenitev
podatkov, pridobljenih z
osnovnim sistemom
ESSPROS.

Vsebina

MDDSZ; ZRSZ;
DURS; MF in drugi
izvajalci programov
socialne zašþite.

Sodelujejo

Oblikovanje in
GURS, MOPE, MF,
razvoj stanovanjske MNZ.
statistike,
zagotavljanje,
povezovanje in
prikazovanje
podatkov o stavbah,
stanovanjih in
osebah ter
spremljanje
stanovanjskih
pogojev v povezavi z
drugimi vidiki
življenjske ravni
prebivalstva; izvedba
registrskega popisa
2011.

Spremljanje
dodatnih informacij
o izbranih vidikih
socialne zašþite, n.
pr. o neto izdatkih za
socialno zašþito.

Namen

Kontinuirana

Letna

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Prebivalci,
Obvezno
GURS,MOPE,
MF, DURS, UE,
obþine,
MKGP(AKTRP),
MDDSZ,MŠŠ,
ZPIZ, ZZZS,
ZRSZ, ISV,centri
za socialno
delo,IVZ,KDD,
MNZ(Centralni
register
prebivalstva),
upravniki,nepremiþninske
družbe, zbornice,
podjetja idr.
organizacije ter
drugi nosilci
admin.evidenc.
Med letom - po
potrebi.

MDDSZ, ZRSZ,
DURS, MF in
drugi izvajalci
programov
socialne zašþite.
01.11.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Spremljanje
vsebine Registra
nepremiþnin
(vzpostavljeneg
a na GURS),
oblikovanje
metodologije
vzpostavitve in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
statistiþnega
registra.

Študij
razpoložljivih
metodologij;
Analiza
razpoložljivosti
želenih
podatkov;
Priprava
podatkov o neto
izdatkih za
socialno zašþito.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R372.02

Zap.št.

14356 /

SURS

Poobl.
Izvajal.
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R382.02

SURS

Podatki o anketirancu
(EMŠO, spol, starost idr.
socio-ekonomski in
demografski podatki), o
izkušnjah anketiranca s
kriminaliteto: po tipu
kriminalnih dogodkov,
dodatnih znaþilnostih
kriminalnih dogodkov (kraj
storitve, storilec, resnost
dogodka, nudena pomoþ), o
prijavljanju kriminalnih
dogodkov policiji, o
zadovoljstvu z delom
policije, o obþutku varnosti,
o varnostnih ukrepih zoper
kriminaliteto, o kaznovalni
naravnanosti anketirancev

Sodelovanje z Eurostatom in
relevantnimi agencijami v
okviru ZN ter ustreznimi
institucijami na nacionalni
ravni pri razvoju
mednarodnih metodologij in
usklajevanju z njimi na
nacionalni ravni.

Vsebina

Ugotavljanje obsega
razširjenosti in
strukture
kriminalnega
oškodovanja v
Republiki Sloveniji z
vidika žrtev.

Usklajenost,
mednarodna
primerljivost
podatkov.

Namen

MP, MNZ-Policija,
tožilstva, sodišþa idr.

Sodelujejo

Petletna

Izvajanje

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Anketirane
osebe, stare 16.
let in veþ.

MNZ-Policija,
MP, sodišþa,
tožilstva.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprave v zvezi
z izvajanjem
ankete; pilotna
anketa.

posredovanje
podatkov in
meta podatkov
Eurostatu,
agencijam ZN iz
obstojeþih virov
oz. raziskovanj,
sodelovanje v
pilotnih
študijah;
Sodelovanje v
okviru projekta,
izdelave
metodologije
evidentiranja
kriminalitete od
odkritja do
pravnomoþne
sodbe in
povezave
evidenc policije,
tožilstev, sodišþ
in zaporov, pod
vodstvom
MNZ-Policije.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

AŽK

Anketa o žrtvah
kriminala

Revizija statistike
kriminalitete

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

R383

R382.01

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.
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R383.01

R383.02

SURS

SURS

Zap.št.

Spremljanje razlik med
ženskami in moškimi glede
na prebivalstvene znaþilnosti
ter na podroþjih družinskega
življenja, zaposlenosti, plaþ,
izobraževanja, kriminala,
neplaþanega dela, politiþnega
vpliva, zdravja, ipd.

Vsebina

Družbeni položaj žensk Opredelitev in izbor
in družin
statistiþnih kazalnikov za
spremljanje položaja žensk
in družin v Sloveniji.

Ženske in moški

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Zagotavljanje
statistiþnih podatkov,
predvsem kazalnikov
za spremljanje
položaja žensk in
družin v Sloveniji za
uporabnike,
predvsem
raziskovalce,
analitike in
sestavljavce
prebivalstvenih in
drugih politik oz.
naþrtov razvoja.

Izbor kljuþnih
kazalnikov ki kažejo
na razliko med
položajem moškega
in ženske v slovenski
družbi in priprava
publikacije na to
temo s poudarkom
na aktualnih
podatkih.

Namen

Letna,
Kontinuirana

Izvajanje

MZ, MNZ, UEM,
Letna,
ZPIZ, MDDSZ ter
Kontinuirana
drugi organi zadolženi
za urejanje položaja
žensk.

Urad za enake
možnosti RS, Inštitut
za varovanje zdravja
RS

Sodelujejo

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS, Obvezno
MNZ, IVZ,
MDDSZ, UEM,
ZPIZ, MŠŠ,
MVZT, DURS.
Med letom.

Uporabljeni
Obvezno
obstojeþi
statistiþni in
administrativni
viri na SURS,
IVZ, Državni
zbor RS, MNZ,
Uprava za
izvrševanje
kazenskih
sankcij, MŠŠ,
MVZT, MDDSZ,
UEM, ZPIZ,
DURS.
Med letom, na
zahtevo SURS

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/
uporabe

Študij
2007
metodologije in
spoznavanje
pristopov drugih
držav k tej
problematiki in
priprava
predloga za
uporabo v
Sloveniji.

Metodološke
2007
osnove; izbor
kazalnikov;
predlog vsebine
publikacije oz.
tovrstne vsebine
poglavja spletne
strani SURS;
priprava in natis
publikacije;
sodelovanje z
ostalimi
izvajalci na tem
podroþju.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Poobl.
Izvajal.

14358 /
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Stran
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R383.03

R383.04

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Vkljuþevanje žensk v
razvoj podeželja v
Sloveniji

PBSS

Podatkovna baza
socialnih statistik

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Izbor podatkov kmetijskih
statistik ter izbor podatkov o
prebivalstvu; zagotavljanje
potrebne podatkovne baze za
podporo projekta
Vkljuþevanje žensk v razvoj
podeželja.

EMŠO, SID, ime in priimek,
naslov, spol, datum rojstva,
davþna številka, šolska
izobrazba, izobraževanje,
poklic, dejavnost, zakonski
stan, delovna aktivnost,
razliþne vrste prejemkov,
prispevkov, olajšav, podatki
o premoženju (nepremiþnine,
premiþnine, delnice, ...) in
drugi podatki o osebah,
podatki o gospodinjstvih in
stanovanjih.

Vsebina

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano je uspelo
pridobiti
sofinanciranje
Programa za
vkljuþevanje žensk v
razvoj podeželja
(finanþna pomoþ in
udeležba tujih
strokovnjakov s
podroþja enakosti
spolov); aktivnosti
so namenjene
podpori priprave
Akcijskega naþrta za
vkljuþevanje žensk v
razvoj podeželja.
Potrebno bo
zagotoviti ustrezne
statistiþne kazalnike
za to podroþje.

Povezovanje
statistiþnih in
administrativnih
zbirk podatkov v
skupno bazo z
namenom
razbremenitve
poroþevalskih enot
(gospodinjstev in
oseb),
zadovoljevanje
potreb uporabnikov
po podatkih in za
analitiþne namene.

Namen

Zunanji izvajalci.

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Kritiþni dan,
Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Lastni viri
SURS-a, MKGP,
Urad za enake
možnosti, BF Katedra za
agronomsko
ekonomiko,
Predstavništvo
RS za FAO.
Skladno s
programom
Projekta.

Obvezno

Gospodinjstva,
Obvezno
DURS, MDDSZ,
ZPIZ, MOPE,
GURS, MNZ,
ZRSZ, MŠŠ,
MZVT, ZZZS,
MKGP(AKTRP),
ISV, centri za
socialno delo,
izobraževalne
inštitucije,
zbornice, podjetja
in druge
organizacije,
obþine, KDD,
UE, MF,
nepremiþninske
družbe.
V skladu s
potekom projekta
- po potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Doloþitev
potrebnih
kazalnikov skupaj z
ostalimi þlani
projektne
skupine;
zagotovitev
razpoložljivih
podatkov iz
podatkovnih
virov SURS-a,
ko je to želeno.

Priprava
izbranih
podatkovnih
zbirk, izbor
spremenljivk,
priprava
šifrantov, vnos
šifrantov v
Klasje;
združevanje
posameznih
podatkovnih
virov preko
povezovalnih
identifikatorjev;
priprava
metodologije
vzdrževanja in
definiranje
tabel.
Sodelovanje z
zunanjim
izvajalcem pri
izdelavi tega
projekta.

Delo v
tekoþem letu

2007 skladno s
programom
Projekta odvisno od
nosilca
projekta:
MKGP.

2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
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14359

R402.02

SURS

Opis metodologije
bruto nacionalnega
dohodka

Glavna revizija BDP
2005

Nacionalni raþuni:
agregati

R402

R402.01

Nacionalni raþuni

R40

Opis virov in metod,
uporabljenih za ocenjevanje
bruto domaþega proizvoda in
bruto nacionalnega dohodka,
po standardni Eurostatovi
strukturi.

MDDSZ, AJPES,
Inštitut RS za
rehabilitacijo, IVZ,
ZPIZ, ZRSZ, ZZZS.

Sodelujejo

Statistiþna podpora
MKGP, MG - Urad za
razvoja in
varstvo potrošnikov,
spremljanja podroþja MOPE, MZ, IVZ.
varstva potrošnikov.

Priprava opisa
metodologije bruto
nacionalnega
dohodka, ki je
namenjen nadzoru in
preveritvi skladnosti
ocene BND z ESR
1995.

Prilagoditev obraþuna
Obraþun
makroekonomskih agregatov makroekonomskih
ESR 1995.
agregatov v skladu z
ESR 1995.

Spremljanje razvoja tega
podroþja statistike;
opredelitev in izbor
statistiþnih podatkov s
podroþja socialnih in
storitvenih statistik ter
statistike cen; povezovanje z
drugimi institucijami, ki
spremljajo podatke tega
podroþja.

Vzpostavitev
podatkovnega
sistema za podroþje
invalidov z
ustreznimi
metapodatki in
usmerjanje
uporabnikov
podatkov.

Namen

Petletna

Letna

Izvajanje

2001

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

MZ, IVZ,
MDDSZ, ZZZS,
ZPIZ in lastni
viri SURS.
Med letom.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Nadaljevanje
dela.

Spremljanje
podroþja.

Preuþitev
mednarodno
primerljive
metodologije za
to podroþje oz.
uskladitev z
mednarodnimi
standardi in
vzpostavitev
posebnega
poglavja na
spletni strani
SURS.

Delo v
tekoþem letu

2007

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

SURS

Makro-ekonomske
statistike

RIII.1

VP

Spremljanje podroþja
varstva potrošnikov

R391

R391.01

Varstvo potrošnikov

Statistika varne hrane

R39

Evidentiranje podatkov o
invalidih in "invalidskih
podjetjih" v Sloveniji in
usmerjanje tovrstnih
podatkov, katerih vir so
razliþne institucije, na eno
mesto: zasnova in
vzpostavitev posebnega
poglavja na spletni strani
SURS.

Vsebina

Št.

SURS

Invalidi

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R383.05

Zap.št.

14360 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

Cene

R55

ýetrtletni raþuni

Širitev sistema
þetrtletnih nacionalnih
raþunov

R407

R407.01

Ocena stanj osnovnih
sredstev

Bilanþni raþuni
(vkljuþno s stanjem
osnovnih sredstev)

R406

R406.01

Input-output tabele v
stalnih cenah

Panožni raþuni input/output tabele

R405

R405.01

Nefinanþni sektorski
raþuni domaþih
sektorjev in tujine

Raþuni
institucionalnih
sektorjev

R404

R404.01

Statistika državnih
financ po ESR 95 v
skladu z zahtevami
ECB

Raþuni države

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R403.01

R403

Zap.št.

Konsistentna
združitev podatkov
MF, SURS in BS.

Namen

Proizvodna in dohodkovna
struktura BDP v tekoþih
cenah.

Stanje osnovnih sredstev v
skladu z ESR 1995.

Analiza virov in postavitev
metodologije ter poskusni
izraþuni.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Nefinanþni sektorski raþuni v Obraþun
skladu z vprašalnikom ESR
makroekonomskih
(evropski sistem raþunov).
agregatov.

Nefinanþni in finanþni raþun
države; podatki EDP dolga;
transakcijske države s
proraþunom EU; nominalna
stanja in transakcije z
instrumenti EDP dolga;
razdelitev instrumentov po
valutah; terjatve in
obveznosti v okviru sektorja
države in drugo.

Vsebina

DURS, AJPES.

BS, MF

Sodelujejo

ýetrtletna

Letna

Letna

Letna

Letna

Izvajanje

ýetrtletje

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

AJPES, BS, MF,
MNZ, DURS,
UJP, AZN in
lastni viri SURS.

Obvezno

DURS, AJPES in Obvezno
lastni viri SURSa.

MF, DURS,
ZPIZ, BS in
lastni viri SURS.

SURS, MF in
BS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Nadaljevanje
dela.

Razvoj
metodologije.

Pridobitev
razpoložljivih
podatkov,
analiza njihove
ustreznosti in
posredovanje v
ECB.

Delo v
tekoþem letu

2010

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

BS

Poobl.
Izvajal.
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R551.01

R551.02

SURS

Aktivnosti na podroþju
cen povezane s
prehodom na evro

Izpopolnjevanje
vzorcev cen v statistiki
drobnoprodajnih cen

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

Raziskovanje
Ime/Oznaka
Sodelujejo

Zveza potrošnikov
Slovenije, MG.

Namen je oceniti in MG, UMAR, BS
zagotoviti takšen
izbor cenovnih
vzorcev, ki bodo
upoštevajoþ stroške
zbiranja cen
zagotavljali
optimalno statistiþno
zanesljivost
indeksov
drobnoprodajnih cen
(ICŽP, HICŽP) na
publikacijskih
ravneh objavljanja
indeksov ter
statistiþno
zanesljivost
popreþnih cen na
nacionalni ravni.

Namen

Spremljanje vpliva uvedbe
Ugotavljanje vpliva
evra preko priprave in objave uvedbe evra na
dodatnih, podrobnejših
splošno gibanje cen.
analiz o gibanju
drobnoprodajnih cen v
posameznem mesecu.
Preraþun popreþnih
nacionalnih drobnoprodajnih
cen izbranih izdelkov in
storitev v evre. Priprava
preraþunov povpreþnih
drobnoprodajnih cen
izbranih izdelkov in storitev
v evrih za pretekla leta.

Ocena in izpopolnjevanje
vzorcev cen, t.j izbora,
razporeditve in števila krajev
(lokacij) in prodajnih mest
ter izbora in števila
reprezentativnih izdelkov in
storitev.

Vsebina

Meseþna

Kontinuirana

Izvajanje

Mesec

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Podatke o cenah Obvezno
in druge
informacije
dajejo izbrane
trgovine in posl.
subjekti, ki
prodajajo izdelke
in opravljajo
storitve konþne
porabe
opazovalcu cen
in/ali direktno
SURS-u. Interni
izraþuni SURS-a.

Izbrane trgovine Obvezno
na drobno in
drugi poslovni
subjekti, ki
prodajajo izdelke
in opravljajo
storitve konþne
porabe; ostali
subjekti, ki
izvajajo doloþene
tržne, nadzorne
ali druge funkcije
(združenja,
agencije).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Spremljanje
vpliva uvedbe
evra na splošno
gibanje cen
preko priprave
posebnih analiz,
objavljanje
podatkov o
cenah v evrih,
preraþun
povpreþnih
drobnoprodajnih
cen v evre za
pretekla leta.
Sodelovanje in
izmenjava
informacij z
drugimi
ustanovami.

Prouþevanje
razliþnih
pristopov in
ocena vzorca na
podlagi
nekaterih
statistiþnih
kazalnikov
zanesljivosti.

Delo v
tekoþem letu

Teden dni po
prvi objavi
podatkov o
rasti cen
življenskkih
potrebšþin.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R551

Zap.št.

14362 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
Izvajal.

R551.03

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Statistika cen
stanovanjskih
nepremiþnin

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Analiza statistiþne
metodologije, pripravljene s
strani Eurostata in drugih
ustanov, analiza vseh možnih
podatkovnih virov, zasnova
sistema þetrtletnega
spremljanja cen
stanovanjskih nepremiþnin.
Sodelovanje v mednarodnem
pilotnem projektu za to
podroþje.

Vsebina

Zagotovitev
podatkov o gibanju
cen stanovanjskih
nepremiþnin in
priprava razliþnih
vrst indeksov; v
konþni fazi pa tudi
za potrebe HIýZP
(harmonizirani
indeks cen
življenjskih
potrebšþin).

Namen

Izvajanje

Eurostat, GZS,
ýetrtletna
DURS, BS, MF,
MOPE- GURS,
nepremiþninske
agencije, notarji,
obþine, DURS,
bodoþa agencija za
nepremiþninske trge,
bodoþi urad za
množiþno vrednotenje
nepremiþnin

Sodelujejo

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

DURS, GURS,
Obvezno
nepremiþninske
agencije, drugi
poslovni subjekti.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prouþitev
razpoložljivosti
in razliþnih
virov podatkov,
prouþitev
obstojeþe
metodologije in
smernic glede
spremljanja cen
razliþnih vrst
nepremiþnin;
oblikovanje
statistiþne
metodologije in
postopkov za
zbiranje
podatkov ter
raþunanje
ustreznih
indeksov cen.
Zaþetek
raþunanja
indeksov in
analize
rezultatov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
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14363

SURS

Paritete kupne moþi

HICŽP-CT

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebšþin s
konstantnimi davþnimi
stopnjami

Raziskovanje
Ime/Oznaka

HICŽP-CT je poseben
indeks, ki je oblikovan na
enakih metodoloških
osnovah kot HICŽP in, pri
katerem so skozi neko
þasovno obdobje ohranjajo
davþne stopnje konstantne.

Vsebina

Sodelujejo

HICŽP-CT je
UMAR, MF, DURS
indeks, ki kaže vpliv
sprememb davþnih
stopenj in trošarin na
splošno gibanje cen.
V primeru njihove
spremembe se bo
vpliv teh sprememb
odrazil kot razlika
med HICŽP in
HICŽP-CT. Služil
naj bi tudi kot
dodaten analitiþen
instrument za
primerjavo meseþnih
stopenj rasti cen,
izraþunanih z obema
vrstama indeksov.

Namen

Meseþna

Izvajanje

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

Cene in podatke
o davþnih
stopnjah,
trošarinah dajejo
izbrane trgovine
in poslovni
subjekti, ki
prodajajo izdelke
in opravljajo
storitev konþne
porabe,
ministrstva in
drugi pristojni
organi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Prouþitev
predlaganih
metodoloških
osnov in rešitev
za oblikovanje
posebnega
indeksa;
prouþitev
razpoložljivih
informacij in
virov podatkov;
navezava stikov
z zunanjimi
ustanovami, ki
se ukvarjajo s
prouþevanjem
cen; zaþetek
oblikovanja
statistiþnih
postopkov za
zaþetek
raþunanja
HICŽP-CT in
priprava
raþunalniških
programov;
zaþetek
raþunanja
indeksov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

R552

R551.04

Zap.št.

Št.

Poobl.
Izvajal.

14364 /
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Stran
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R55991.01

R55991

R552.01

Zap.št.

Revizija indeksa cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na
domaþem trgu

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

PKM - VSB

PKM – Vodja skupine
za balkanske države

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Revizija indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domaþem
trgu.

SURS je prevzel funkcijo
Vodje skupine za balkanske
države (Albanija, Srbija in
ýrna Gora, Bosna in
Hercegovina) v PKM
primerjavi. Vodja skupine
držav pripravlja liste
izdelkov in storitev konþne
potrošnje prebivalstva, izvaja
funkcije kontrole zbranih
cen, izraþuna PKM in
validacije rezultatov.

Vsebina

Namen revizije je
izboljšati zajem
poroþevalskih enot,
prouþiti nove vire
ponderacije in
oblikovanje vzorcev
ter pripraviti
izhodišþa za prehod
nanje; uvajati
zahteve iz veljavnih
predpisov za to
podroþje; izvajati
priprave za prehod iz
sedanje verzije SKD
klasifikacije na novo
verzijo.

Vkljuþitev treh
zahodnobalkanskih
držav v redni
evropski program
primerjave cen
(ECP) za izraþun
BDP po kupni moþi.

Namen

Eurostat, OECD,
statistiþni uradi
omenjenih držav,
PKM vodja skupine
za srednjeevropske
države

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

statistiþni uradi
omenjenih držav

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poveþanje
vzorca
poroþevalskih
enot;
preuþevanje
novih virov za
oblikovanje
vzorcev in
ponderacijo;
uvajanje drugih
novosti.

Vse naloge v
zvezi z izvedbo
raziskovanj o
cenah: priprava
list izdelkov in
storitev,
kontrola cen in
drugih
informacij,
priprava
Quaranta tabel,
izraþuni
rezultatov PKM
za skupino,
priprava
metodoloških
gradiv,
metodološka
pomoþ v zvezi z
indeksi cen,
izdatkovno
strukturo BDP
in drugimi
kazalniki.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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R55991.02

R55991.03

SURS

Zap.št.

CENE-IZVOZ/M

Meseþno poroþilo o
izvoznih cenah
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

Skupni indeks cen, indeksi
cen podroþij, podpodroþij in
oddelkov SKD. Indeksi se
bodo raþunali na podlagi
osnovnih podatkov o
izvoznih cenah za
najpomembnejše izvozne
proizvode, zbranih pri
izbranih izvoznikih.

Skupni indeks cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcu je sestavljeni
indeks, ki kaže skupno
gibanje cen pri proizvajalcih
ne glede na teritorij prodaje.

Vsebina

Namen raziskovanja
je izraþunavanje
indeksa izvoznih cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih z
namenom izpolnitve
predpisanih zahtev
EU na podroþju
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov ter s tem
spremljanje gibanja
cen na tujih trgih.

Namen je zagotoviti
informacije o skupni
dinamiki cen pri
proizvajalcih tako na
domaþem kot tudi
tujih trgih ter s tem
izpolniti zahteve in
priporoþila EU.

Namen

Sodelujejo

Meseþna

Meseþna

Izvajanje

Mesec

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrane
Obvezno
poroþevalske
enote
raziskovanja
CENE-DOMA/M
in ostali
pomembni
proizvajalciizvozniki.

Cene posredujejo Obvezno
izbrane
poroþevalske
enote s podroþij
dejavnosti
gozdarstva,
rudarstva in
predelovalnih
dejavnosti (A, C
in D) ter izbrani
poslovni subjekti,
izvajalci
energetske
dejavnosti s
podroþja
energetike (E)
direktno na
SURS. Drugi
podatki (koliþine,
vrednosti) za
doloþitev uteži pa
se pridobivajo z
drugih
statistiþnih
podroþij.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Meseþno
zbiranje cen,
izraþuni
indeksov in
njihova analiza;
priprave
metodoloških
osnov za loþeno
izkazovanje
izvoznega
indeksa za evro
obmoþje in
ostalo obmoþje;
preuþitev
možnosti
izpopolnjevanja
zajetja
dejavnosti,
poroþevalskih
enot in
proizvodov na
osnovi
dodatnega
zbiranja cen.

Izbor
poroþevalskih
enot in zbiranje
podatkov o
cenah za izraþun
indeksov cen
industrijskih
proizvodov na
domaþem trgu
in izvoznih cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih,
prouþitev in
priprava
metodologije,
priprava
raþunalniških
programov,
izraþuni
poskusnih
rezultatov in
njihova analiza;

Delo v
tekoþem letu

Z 2007
zaþetek
objavljanja
rezultatov na
redni osnovi.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

ICIPP-SKUPAJ/M

Skupni indeks cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14366 /
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Poobl.
Izvajal.
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R55991.04

R55991.05

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

ICSP

Indeksi cen storitev pri
proizvajalcih

CENE-UVOZ/M

Meseþno poroþilo o
uvoznih cenah

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje cen poslovnih
storitev dejavnosti SKD:
60.24-Cestni tovorni promet;
63.1-Prekladanje,
skladišþenje; 64.1-Poštna in
kurirska dejavnost; 61.1Pomorski promet; 61.2Zraþni promet; 64.2Telekomunikacije; 72Obdelava podatkov,
podatkovne baze in s tem
povezane dejavnosti; 74.1Pravne, raþunovodske,
knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davþno
svetovanje, raziskovanje trga
in javnega mnenja,
podjetniško svetovanje,
dejavnost holdingov; 74.2Prostorsko naþrtovanje,
projektiranje in tehniþno
svetovanje; 74.3-Tehniþno
preizkušanje in analiziranje;
74.4-Oglaševanje; 74.5Dejavnost posredovanja in
zaposlovanja delovne sile;
74.6-Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje;
74.7-ýišþenje objektov in
opreme

Skupni indeks cen, indeksi
cen podroþij, podpodroþij in
oddelkov SKD. Indeksi se
bodo raþunali na podlagi
osnovnih podatkov o
uvoznih cenah za
najpomembnejše proizvode,
zbranih pri izbranih
uvoznikih.

Vsebina

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005).

Namen raziskovanje
je raþunanje indeksa
uvoznih cen z
namenom izpolnitve
predpisanih zahtev
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov ter
spremljane gibanja
uvoznih cen.

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

Meseþna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki se ukvarjajo s
storitvami iz prej
naštetih
dejavnosti.

Izbrane
poroþevalske
enote, ki so po
podatkih ZT
opravljale uvoz
proizvodov.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preuþitev
posameznih
dejavnosti, izbor
poroþevalskih
enot, zbiranje
podatkov o
cenah izbranih
storitev,
priprava
raþunalniških
programov,
oblikovanje
metodoloških
osnov na
podlagi
mednarodnih
zahtev za to
podroþje;
zbiranje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
izdelava
poskusnih
izraþunov
indeksov in
njihova analiza.

Izbor
poroþevalskih
enot, zbiranje
podatkov o
cenah, priprava
ustreznih
raþunalniških
programov,
priprava
metodoloških
osnov za
raþunanje
indeksov,
izraþuni
poskusnih
rezultatov in
njihova analiza,
zaþetek
objavljanja
podatkov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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R55991.06

R55991.07

R55991.08

SURS

SURS

Spremljanje cen poštnih
storitev in ostalih fiziþnih in
vrednostnih kazalnikov,
potrebnih za izraþun
indeksov poštnih in kurirskih
storitev (SKD 64.1) in
skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih.

Spremljanje cen in drugih
fiziþnih in vrednostnih
kazalnikov, potrebnih za
izraþun indeksa cen
telekomunikacijskih storitev
(SKD 64.20) in skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Spremljanje cen storitev
cestnega tovornega prometa
(SKD 60.24) za potrebe
raþunanja indeksa cen za to
podroþje in skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Vsebina

Sodelujejo

Zagotovitev
APEK
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Spremljanje
APEK.
koliþinskih in
vrednostnih
podatkov o
prikljuþkih,
naroþnikih,
nacionalnih in
mednarodnih
pogovorih, potrebnih
za izraþun indeksa
cen
telekomunikacijskih
storitev po metodi
povpreþnih
vrednosti.

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

ýetrtletna

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki se ukvarjajo s
poštnimi in
kurirskimi
storitvami.

Poslovni subjekti, Obvezno
ki proizvajajo
telekomunikacijs
ke storitve preko
APEK-a.

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve cestnega
tovornega
prometa.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Spremljanje cen
izbranih storitev
in izraþuni
indeksov cen z
uporabo dveh
razliþnih metod;
analiza
dobljenih
rezultatov.

Spremljanje cen
izbranih storitev
in izraþuni
indeksov cen z
uporabo dveh
razliþnih metod;
analiza
dobljenih
rezultatov.

Zbiranje cen
storitev cestnega
tovornega
prometa pri
izbranih
prevoznikih,
oblikovanje
vzorcev,
raþunanje
indeksov,
analiza
rezultatov.

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

CENE-PKS

Cene poštnih in
kurirskih storitev

CENE-TEL

Cene
telekomunikacijskih
storitev

CENE-BP

Cene storitev cestnega
tovornega prometa

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

SURS

Zap.št.

14368 /

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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R55991.09

R55991.10

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

CENE-SZAP

Cene storitev
posredovanja in
zaposlovanja delovne
sile

CENE-SPS

Cene storitev
prekladanja in
skladišþenja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje cen storitev
posredovanja in
zaposlovanja delovne sile
(SKD 74.5) za potrebe
raþunanja indeksov cen za to
dejavnost kot tudi skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Spremljanje cen storitev
prekladanja in skladišþenja
(SKD 63.1) za potrebe
raþunanja indeksov cen za te
dejavnosti kot tudi skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Vsebina

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
posredovanja in
zaposlovanja
delovne sile

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
prekladanja in
skladišþenja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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14369

R55991.11

R55991.12

SURS

Zap.št.

CENE-VAR

Cene storitev
poizvedovanja in
varovanja

Spremljanje cen storitev
poizvedovanja in varovanja
(SKD 74.6) za potrebe
raþunanja indeksov cen za te
dejavnosti kot tudi skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Spremljanje cen storitev
þišþenja objektov in opreme
(SKD 74.7) za potrebe
raþunanja indeksov cen za te
dejavnosti kot tudi skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Vsebina

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
poizvedovanja in
varovanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve þišþenja
objektov in
opreme

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

CENE-ýIŠ

Cene storitev þišþenja
objektov in opreme

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14370 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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R55991.13

R55991.14

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

CENE-PP

Cene storitev
pomorskega prometa

CENE-OGL

Cene storitev
oglaševanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Spremljanje cen pomorskega
prometa (SKD 61.1) za
potrebe raþunanja indeksov
cen za te dejavnosti kot tudi
skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih.

Spremljanje cen storitev
oglaševanja (SKD 74.4) za
potrebe raþunanja indeksov
cen za te dejavnosti kot tudi
skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih.

Vsebina

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
pomorskega
prometa

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
oglaševanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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14371

R55991.15

R55991.16

SURS

Zap.št.

CENE-STS

Cene storitev
tehniþnega svetovanja

Spremljanje cen tehniþnega
svetovanja (SKD 74.2 in
74.3) za potrebe raþunanja
indeksov cen za te dejavnosti
kot tudi skupnega indeksa
cen storitev pri proizvajalcih.

Spremljanje cen zraþnega
prometa (SKD 61.2) za
potrebe raþunanja indeksov
cen za te dejavnosti kot tudi
skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih.

Vsebina

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve
tehniþnega
svetovanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve zraþnega
prometa

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

CENE-ZP

Cene storitev zraþnega
prometa

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14372 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Satelitski raþuni

Spremljanje cen storitev
obdelav podatkov,
podatkovnih baz in
podobnega(SKD 72) za
potrebe raþunanja indeksov
cen za te dejavnosti kot tudi
skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih.
Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Zagotovitev
informacij o
dinamiki cen za
najpomembnejše
storitvene dejavnosti
v skladu z uredbo
EU s podroþja
kratkoroþnih
statistiþnih
kazalnikov (št.
1158/2005; OJ L191,
22. julij 2005)

Namen

Sodelujejo

ýetrtletna

ýetrtletna

Izvajanje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Kritiþni dan v
þetrtletju ali
þetrtletje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
storitve obdelav
podatkov,
podatkovnih baz
in s tem
povezane
dejavnosti

Poslovni subjekti, Obvezno
ki opravljajo
pravne,
raþunovodske,
knjigovodske in
revizijske
storitve, storitve
davþnega
svetovanja,
raziskovanja trga
in javnega
mnenja,
podjetniškega
svetovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami.

Raziskava trga
in dejavnosti,
oblikovanje
vzorca storitev
in poroþevalskih
enot, prouþitev
in priprava
metodoloških
osnov za
zbiranje cen pri
izbranih
poslovnih
subjektih in
raþunanje
indeksov cen;
pridobivanje
informacij in
izmenjava
izkušenj z
drugimi
državami;
analiza
dobljenih
rezultatov

Delo v
tekoþem letu

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Podatki
neposredno
niso
objavljivi,
temveþ so
osnova za
izraþun
indeksov cen
oz.
povpreþnih
vrednosti.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Stran

R462

CENE-SOBP

Cene storitev obdelav
podatkov, podatkovnih
baz in podobnega

Spremljanje cen storitev
podjetniškega svetovanja
(SKD 74.1-Pravne,
raþunovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti,
davþno svetovanje,
raziskovanje trga in javnega
mnenja, podjetniško
svetovanje, dejavnost
holdingov) za potrebe
raþunanja indeksov cen za te
dejavnosti kot tudi skupnega
indeksa cen storitev pri
proizvajalcih.

Vsebina

130 / 13. 12. 2006 /

Druge makroekonomske statistike

R55991.18

SURS

CENE-SVET

Cene storitev
podjetniškega
svetovanja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

R46

R55991.17

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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14373

R462.02

SURS

Razvoj metodologije in
izvajanje okoljskih
raþunov

Satelitski raþuni za
turizem

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Obsegajo raþune NAMEA
emisije v zrak, raþune
materialnih tokov, vodne
raþune s podatki o kakovosti
in koliþini izkorišþane,
uporabljene vode, ki so
konceptualno prilagojeni
sitemu nacionalnih raþunov.

Spremljanje razvoja
metodologije satelitskih
raþunov za turizem v
mednarodnem in domaþem
okolju.

Vsebina

Informacije o
okoljski
problematiki
ekonomskega
razvoja so potrebne
pri oblikovanju
politik
uravnoteženega
razvoja. Okoljski
raþuni se upoštevajo
pri analizah, koliko
razliþni sektorji
družbe prispevajo k
nacionalnim in
mednarodnim ciljem
ter s tem povezano
udeležbo
gospodarstva.
Omogoþajo izraþun
razliþnih kazalnikov
trajnostnega razvoja
(raþuni materialnih
tokov in kazalnik
DMI - Direct
Material Imput).

Prouþitev
uporabnosti
obstojeþih statistik s
podroþja turizma

Namen

MOPE, MG, MF,
UMAR, GZS itd.

Sodelujejo

Letna

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

MOPE, lastni viri Prostovoljno
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Na osnovi
rezultatov
pilotnega
projekta za
NAMEA
emisije v zrak
2005/2006
izboljšati
metodologijo,
dopolniti že
obstojeþe vire
podatkov ter
razširiti obseg
podrobnejših
podatkov.
Prouþiti
možnost
rekonstrukcije
þasovne serije
od leta 1995
dalje. Pripraviti
metodologijo za
vodne raþune.
Nadaljevati z
izvajanjem
naloge MFA in
v okviru
pilotnega
projekta
pripraviti
kazalnika TMR
(total material
input) in TMC
(total material
consumption).

Analiza
podatkov ter
metod
ocenjevanja.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, ki sodi v
resorno
statistiko

Pravne in
druge podlage

Št.

R462.01

Zap.št.

14374 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
Izvajal.

Satelitski raþuni za
zdravstvo

Poslovne statistike

Statistika poslovnih
subjektov

Razvoj strukturne
statistike podjetij

RIII.2

R44

R442

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R462.03

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Obraþun nacionalnih
zdravstvenih raþunov za
Slovenijo v skladu z OECD
A System of Health
Accounts
(HPXHF,HCXHF,HCXHP,
HFXFS in HPXRC) za leto
2005

Vsebina

Namen razvoja
izdelave nacionalnih
zdravstvenih
raþunov je
spremljanje
financiranja in
izdatkov za
zdravstvo z ustrezno,
þim popolnejšo in
mednarodno
primerljivo metodo
za potrebe
oblikovanja
zdravstvene politike.

Namen

SURS,IVZ,UMAR,
MF, ZZZS, MZ,
Zavod za zdravstveno
varstvo RS.

Sodelujejo

Letna

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

ZZZS, Izvajalci
zdravstvenih
storitev,
institucionalni
plaþniki
zdravstvenih
storitev, SURS,
BS, MF, AJPES,
MZ, MDDSZ,
MNZ, MO,
ZPIZ, DURS,
Lekarniška
zbornica,
Zdravniška
zbornica,
Zavarovalnice,
IVZ.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Priprava
2007
zdravstvenih
raþunov za
2005, revizija
podatkov za leti
2003 in 2004.
Izboljšati
metodologijo pri
pravi ocen za
posamezne
zdravstvene
obravnave,
sodelovati v
projektih, ki jih
bodo
organizirale
Eurostat, WHO
in OECD
predvsem v
zvezi z
izboljšavo
metod
ocenjevanja
podatkov o
zdravstvenih
storitvah iz/v
zasebnem
sektorju ter
projektu
opredelitve
metodologije za
prikaz podatkov
o zdravstvenih
storitvah glede
na karakteristike
bolnika in po
glavnih
diagnozah.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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14375

R442.01

R442.02

R442.03

SURS

SURS

Zap.št.

SSP-MOD

Oblike, vrste, obseg in
razlogi za mednarodno
oddajanja del, vpliv na
gospodarjenje in
gospodarstvo ter naþrti
prihodnjega oddajanja del,
sedež izvajalca oddanih del
ter ovire pri mednarodnem
posredovanju del.

Spremljanje poslovanja
poslovnih subjektov glede na
lastništvo in državo nadzora
iz katere je konþni lastnik;
spremljanje prihodkov,
odhodkov, stroškov, dodane
vrednosti, nabave, investicij
in zaposlenosti, lastništva,
država nadzora poslovnih
subjektov, uvoz in izvoz
blaga in storitev, uvoz in
izvoz blaga in storitev med
povezanimi podjetji.

Sodelujejo

Zbrati informacije o
vzrokih, obsegu in
posledicah
mednarodnega
oddajanja del in s
tem prouþiti vpliv
mednarodnega
oddajanja del na
procese
globalizacije,
liberalizacije trga in
sprememb
organiziranosti
poslovanja podjetij.

Merjenje
BS. AJPES, DURS
intenzivnosti
globalizacije na
domaþen trgu in trgu
Evropske Unije.
Povezava s
strukturnimi
statistikami podjetij
omogoþa primerjavo
podjetij pod tujim
nadzorom s podjetji
pod domaþim
nadzorom, kar
omogoþa analizo
razlik v
produktivnosti,
storilnosti in
donosnosti.
Harmonizacija
državne statistike z
zahtevami EU;
izboljšanje kakovosti
in mednarodne
primerljivosti
podatkov pri
spremljanju
poslovanja podjetij
in tujih podružnic.

Analiziranje
delovanja
gospodarstva v
sektorju poslovnih
storitev in delovanje
domaþega in
skupnega
evropskega trga na
podroþju poslovnih
storitev.

Namen

Letna

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

izbrani poslovni
subjekti, DURS,
AJPES, BS,
SURS
30. 8. 2007

Obvezno

Poslovni subjekti, Obvezno
BS, AJPES,
DURS,
dokumentacija
SURS
adm. viri
30.06.2007,
poslovni subjekti
09.11.2007

Izbrani poslovni
subjekti, DURS
29.09.2007

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Vzpostavitev
metodologije,
zbiranje
podatkov,
priprava in
analiza
podatkov,
poroþanje
rezultatov.

Vzpostavitev
metodologije,
testno zbiranje
podatkov,
priprava in
analiza
podatkov.

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

Delo v
tekoþem letu

September
2008

5.12.2008

Podatki
2005:
5.10.2007;
podatki
2006:
10.10.2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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Mednarodno oddajanje
del

SSP-FATS/L

Statistika podružnic
pod tujim nadzorom
(inward FATS)

Podrobna þlenitev prihodkov
od prodaje po vrstah
proizvodov za izbrane
storitvene dejavnosti
(oddelki SKD 72 in 74) ter
podatki o dodani vrednosti in
zaposlenosti po þlenitvi
prihodkov od prodaje po
proizvodih in sedežu stranke.

Vsebina

Št.

SSP-PS

Poslovne storitve

Raziskovanje
Ime/Oznaka

14376 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R444.01

R444.02

SURS

R444

R443.01

R443

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Sodelujejo

Harmonizacija z
zahtevami EU.

GZS - Združenje za
gradbeništvo in
industrijo gradbenega
materiala.

Harmoniziramje
AJPES, DURS
državne statistike z
zahtevami EU;
izboljšanje kakovosti
podatkov investicij v
malih podjetjih (od
1-9 zaposlenih) in
pri s.p.

Namen

Razvoj statistike gradbenih
Spremljanje
stroškov: stroški materiala in statistike gradbenih
stroški dela.
stroškov - stroškov
dela in stroškov
materiala.

Spremljanje razvoja STS-R,
prenos razvoja, znanja,
informacij na SURS in
koordinacija z Eurostatom.

Pregled razpoložljivih
administrativnih in
statistiþnih virov in
vzpostavitev metodologije in
matematiþnih metod za
oceno investicij v malih
podjetjih in pri samostojnih
podjetnikih posameznikih
(s.p.).

Vsebina

Meseþna

Letna

Izvajanje

Mesec

leto 2004

Obdobje
ali dan
opazovanja

GZS - Združenje
za gradbeništvo
in IGM.
20. v mesecu

AJPES (zakljuþni
raþuni), DURS
(Napoved za
odmero davka od
dohodkov iz
dejavnosti,
Davek na dodano
vrednost),
dokumentacija
SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Sodelovanje z
GZS ter
objavljanje
podatkov.

Tekoþe
spremljanje dela
Eurostata na
podroþju STS
ter prenos
razvoja, znanja,
informacij na
SURS.

Simuliranje
razliþnih
matematiþnih
metod z
uporabo
razliþnih virov
podatkov in
izbor
najprimernejše
metode,
poroþanje o
rezultatih.

Delo v
tekoþem letu

GZS objavi
zadnji dan v
referenþnem
mesecu,
SURS pa 60
dni po
referenþnem
obdobju.

31.7. 2007

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

Statistika gradbenih
stroškov

Spremljanje razvoja
kratkoroþnih
kazalnikov na podroþju
industrije, gradbeništva,
trgovine na drobno in
ostalih storitev

Izvajanje in razvoj
kratkoroþne statistike
podjetij

SSP-INV/L

Strukturna statistika
podjetij - Izboljšava
kakovosti podatkov o
investicijah

Statistika malih in
srednjih podjetij

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Uradni list Republike Slovenije
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14377

R453.01

Obnovljivi viri energije Analiziranje dogajanja in
izboljšava kakovosti
podatkov na podroþju
uporabe obnovljivih virov
energije (lesne biomase,
bioplina, vetrne energije,
sonþne energije, itd.).

Obnovljivi viri
energije

R453
Izboljšanje statistike
obnovljivih virov
energije.

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 priporoþila
za nadaljnje delo.

Izvesti študijo
izvedljivosti uporabe
DDV podatkov z
namenom, da se
zbiranje podatkov od
poroþevalskih enot v
þim veþji meri
nadomesti z
administrativnim
virom in na ta naþin
razbremeni
poroþevalske enote.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

SURS (TRG/M),
DURS (DDV-O).

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Spremljanje
razvoja in
priprava na
zbiranje
podatkov.

Spremljanje
dogajanja.

Primerjava
skladnosti
indeksov
prihodka
meseþnega
raziskovanja
TRG/M z
indeksi,
izraþunanimi iz
prijav DDV.
Preverjanje
kakovosti
davþnih virov
DDV. Glede na
rezultate
uporabnosti
podatkov, sledi
vpeljava v redno
delo.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006

SURS

Harmonizacija statistike Podatki o porabi energije in
energetike na podroþju goriv v sektorju storitve.
storitev

Strukturna statistika
energetike

R451

R451.01

Energetika in
surovine

R45

Preverjanje primernosti
administrativnih virov prijav DDV (DURS) za
uporabo pri raþunanju
indeksov prihodka v statistiki
kratkoroþnih kazalnikov s
podroþja trgovine na drobno,
prodaje motornih vozil in
goriva ter vzdrževanja in
popravil motornih vozil.

Vsebina

Št.

SURS

Analiza podatkov DDV
za raþunanje
kratkoroþnih
kazalnikov za trgovino
na drobno, prodajo
motornih vozil in
goriva ter vzdrževanje
in popravila motornih
vozil

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R444.03

Zap.št.

14378 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Železniški prevoz
blaga

Izdelava celotnega
sistema za vodenje
raziskovanja,
usklajenega z
evropsko statistiþno
zakonodajo in
standardi SURS-a.

Nadomestitev stare
mednarodne
blagovne transportne
klasifikacije
NSTR/Rev. 1 z
NST/2000

Zagotavljanje
statistiþne podpore
za potrebe poroþanja
po Okvirni
konvenciji
Združenih Narodov
o spremembi
podnebja in EU
odloþbe o
vzpostavitvi
mehanizma
monitoringa emisij
toplogrednih plinov.

Namen

SRC.SI, sistemske
integracije

MOPE, ARSO.

Sodelujejo

2006-2007

2007

Izvajanje

2008

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Izdelava
registra, sistema
vzorþenja,
aplikacije za
vnos, procesa za
obdelavo in
konþno
tabelacijo.

Uvedba nove
blagovne
klasifikacije v
posamezna
raziskovanja s
podroþja
transporta

Usklajevanje z
institucijami.

Delo v
tekoþem letu

2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

130 / 13. 12. 2006 /

R484

TR-CES-B/T

Izdelava statistiþnega
registra tovornih motornih
vozil in prenova programske
opreme.

Cestni prevoz blaga

Tedensko poroþilo o
cestnem blagovnem
prevozu

R483

R483.01

Uvajanje nove
Spremljanje prevozov po
blagovne klasifikacije v novih blagovnih skupinah
statistiko transporta
NST/2000

Uskladitev poroþanja
energetske statistike (Joint
Questionnaires) Eurostatu in
priprave poroþil o emisijah
toplogrednih plinov za
Evropsko okoljsko agencijo
(EEA).

Vsebina

R481.01

Transport

Informacijski sistem o
transportu

R481

TPG

Harmonizacija
energetskih podatkov
za potrebe izraþuna
emisij toplogrednih
plinov

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R48

R455.01

R455

Zap.št.

Št.

SURS

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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Stran
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14379

SURS

Statistiþni poslovni
register

Statistiþni poslovni
register

R51

R511

Statistika turizma

R501

Anketa o tujih potnikih
v Sloveniji

Turizem

R50

R501.01

Razvoj poštnih statistik

R492

R492.01

Informacijska družba

Komunikacije

R49

Izvajanje ankete o tujih
potnikih je deljeno na dva
sklopa: - anketiranje na
izbranih cestnih mejnih
prihodih s Hrvaško (struktura
tujih potnikov, razlogi za
prihod, višina in struktura
izdatkov tujih enodnevnih
obiskovalcev), - anketiranje
na izbranih (turistiþnih)
toþkah (razlogi za prihod,
višina in struktura izdatkov
tujih enodnevnih
obiskovalcev).

Študij razvoja poštnih
statistik

Spremljanje prevozov v
železniškem transportu.
Število vlakov po železniških
odsekih.

Vsebina

Spremljanje
strukture tujih
potnikov in potrošnje
tujih enodnevnih
obiskovalcev v
Sloveniji, predvsem
za potrebe ocene
postavke "potovanja"
v plaþilni bilanci
Banke Slovenije.

Prouþitev dejavnosti
poštnih storitev
(univerzalne,
rezervirane in druge
storitve, kurirske
storitve ipd)

Prilagajanje
obstojeþih
raziskovanj
zahtevam nove
uredbe.

Namen

Slovenske železnice.

Sodelujejo

Letna

2005-2007

Izvajanje

Mesec

2005, 2006

Obdobje
ali dan
opazovanja

Izbrani tuji
potniki.
Izbrani meseci.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
priprava
podatkov.

Prouþitev
obstojeþe
mednarodne in
slovenske
zakonodaje,
mednarodnih
priporoþil, ter
prouþitev
dejavnosti
podjetij, ki
delujejo na
podroþju
poštnih storitev.

Prilagoditev
zahtevam nove
uredbe.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Uvajanje nove EU
regulative s podroþja
železniškega transporta

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R484.01

Zap.št.

14380 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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R511.01

R511.02

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Razvoj statistiþnega
registra skupin podjetij

SPR/L

Razvoj statistiþnega
poslovnega registra
(SPR)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Razvoj pilotnega
statistiþnega registra skupin
podjetij kot interne baze
individualnih podatkov o
skupinah podjetij. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstojeþi
administrativni in statistiþni
viri. Upoštevane bodo
zahteve EU in metodološka
priporoþila Eurostata za
vzpostavitev in vodenje
statistiþnega poslovnega
registra.

Razvoj statistiþnega
poslovnega registra (SPR)
kot interne baze
individualnih podatkov o
poslovnih subjektih in
njihovih delih. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstojeþi
administrativni in statistiþni
viri. Upoštevane bodo nove
zahteve po predlogu nove
uredbe, ki bo nadomestila
CR 2186/93, CR 696/93 ter
metodološka priporoþila EU
za vzpostavitev in vodenje
poslovnih registrov za
statistiþne namene.

Vsebina

Identificirati skupine
podjetij, ki se
združujejo na
podlagi pravnih
in/ali finanþnih
povezav.

Namen projekta je iz
obstojeþega
centralnega
administrativnega
registra (PRS) z
informacijsko
podprtim sistemom
izpeljati statistiþne
enote in ustrezne
atribute zanje
skladno z novimi
zahtevami EU. Cilj
akcije je tudi dodati
statistiþnim enotam
atribute, ki se v PRS
ne vodijo ter za
nekatere že obstojeþe
atribute izboljšati
vire in kakovost
podatkov, metode
ažuriranja ter
spremljati kakovost
statistiþnega registra.

Namen

Sodelujejo

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto, leti 2004
in 2005

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

AJPES, KDD,
Vrhovno sodišþe
RS (Sodni
register), BS,
poslovni subjekti
in druga
dokumentacija
SURS.
Tekoþe ali po
potrebi.

Administrativni
viri, podatkovne
baze, poslovni
subjekti in
njihovi deli ter
druga
dokumentacija
SURS.
Tekoþe ali po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Oblikovanje
kriterijev za
identifikacijo
skupin podjetij,
programiranje
pilotnega
informacijsko
podprtega
sistema za
zajem in
spremljanje
skupin podjetij.

Prvi rezultati
planirani v
letu 2008

Vkljuþitev
December
manjkajoþih
2007
atributov za
statistiþne enote,
izboljšava
vodenja
nekaterih že
obstojeþih
atributov ter
spremljanje
kakovosti
podatkov.

Delo v
tekoþem letu

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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14381

Metodološke
spremembe izraþuna
kazalnika gospodarske
klime

Ankete o poslovnih
tendencah

R571

Metodološke spremembe pri
izraþunu kazalnika
gospodarske klime kot
sinteznega kazalnika
kazalnikov zaupanja v
predelovalnih dejavnostih,
trgovini na drobno,
gradbeništvu, storitvenih
dejavnostih in kazalnika
zaupanja potrošnikov.

Uskladitev z
metodologijo
Evropske komisije vkljuþitev
kazalnikov zaupanja
v gradbeništvu in
storitvenih
dejavnostih v izraþun
kazalnika
gospodarske klime,
testiranje þasovnih
vrst, desezoniranje
þasovnih vrst

Namen naloge je
prerazvrstiti vse
enote Poslovnega
registra Slovenije
(PRS), ki se
uporablja tudi za
statistiþni namen, po
novi evropski
klasifikaciji. Del
enot bo možno
prerazvrstiti po
glavni dejavnosti
avtomatsko, za del
enot bo treba izvesti
raziskovanje z
vprašalnikom, ki bo
podlaga za
prerazvršþanje.
Rezultati
prerazvršþanja po
glavni dejavnosti se
bodo uporabili za
statistiþni namen in
namen uporabe v
Poslovnem registru
Slovenije, ki ga vodi
AJPES. Drugi
podatki pridobljeni z
vprašalnikom bodo
uporabljeni le za
statistiþni namen.

Namen

Sodelujejo

Meseþna

Letna

Izvajanje

Mesec

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni
subjekti s
podroþij anket o
poslovnih
tendencah in
mnenju
potrošnikov.
Do 10. v mesecu
za tekoþi mesec.

Prostovoljno

poslovni subjekti Obvezno
in njihovi deli,
rezultati razliþnih
statistiþnih
raziskovanj,
administrativne
in druge
statistiþne baze
podatkov
Tekoþe ali po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/
uporabe

Prouþitev
metodologije
Evropske
komisije,
testiranje in
desezoniranje
þasovnih vrst

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Februar 2007 Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

V tekoþem letu November
se bo del enot
2007
PRS avtomatsko
prerazvrstilo z
ustrezno
programsko
rešitvijo, del
enot bo
vkljuþenih v
posebno
raziskovanje na
podlagi katerega
bodo
poroþevalske
enote
anketirane,
nekatere enote
se bo
prerazvrstilo z
uporabo
obstojeþih
statistiþnih ali
administrativnih
podatkov.

Delo v
tekoþem letu

130 / 13. 12. 2006

R811.01

Statistika za analizo
poslovnih ciklov

R57

Nova evropska uredba o
Nace Rev.2 bo nadomestila
sedaj veljavno CR(EEC) No.
3037/90. Po novi uredbi bo
ena izmed obveznosti
vpeljava nove klasifikacije v
poslovne registre za
statistiþni namen.

Vsebina

Št.

SURS

Prerazvršþanje enot
registra po novi Nace
Rev. 2 klasifikaciji

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R511.03

Zap.št.

14382 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Podatki o izdaji
plaþilnih bonov

Bilance javnega
financiranja

R521.03

R521.04

R521.05

R52991

BS

BS

BS

Podatki o izvedenih
finanþnih instrumentih
(Evro in statistika
EMS)

Podatki o vrednostnih
papirjih (Evro in
statistika EMS)

Podatki nedenarnih
finanþnih posrednikov
(Evro in statistika
EMS)

R521.02

BS

R521

Desezonirane þasovne
serije denarne statistike
(Evro in statistika
EMS)

Denar in finance

Evro in statistika

R52

R521.01

Denarne, finanþne,
trgovinske in plaþilnobilanþne statistike

Raziskovanje
Ime/Oznaka

RIII.3

Zap.št.

BS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

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.

Namen

AZN, ATVP,
Združenje lizing
podjetij, Združenje
DZU investicijskih
skladov, KDD.

Sodelujejo

Po odloþitvi
BS

Meseþna

ýetrtletna

Meseþna

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Trgovska
podjetja
(populacija bo
natanþneje
definirana
naknadno)

Finanþni
posredniki:
podroþje J v
SKD.

BS, ATVP,
KDD.

Enote iz
institucionalnih
sektorjev S.123,
S.124 in S.125.

Lastni viri BS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Priprava
podzakonskega
akta (navodilo).

Spremljanje
zahtev ECB.

Spremljanje in
izvajanje zahtev
ECB.

Spremljanje
zahtev ECB.

Izraþun
desezoniranih
harmoniziranih
agregatov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
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

Št.

Podatki o izdaji plaþilnih
bonov s strani trgovskih
podjetij.

Podatki o izvedenih
finanþnih instrumentih.

Podatki o izdajateljih,
imetjih in trgovanju z
vrednostnimi papirji.

Podatki iz bilance stanja
drugih finanþnih
posrednikov razen
zavarovalnic in pokojninskih
skladov (OFI).

Desezonirane þasovne serije
podatkov iz bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov in denarnih
agregatov po metodologiji
ECB.

Vsebina
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Implementacija nove
metodologije
Mednarodnega
denarnega sklada GFS
(Government Finance
Statistics)

Menjava blaga

Metodologija

R52991.02

R53

R531

MF

Objavljanje podatkov
za celotni
institucionalni sektor
države v skladu s
priroþnikom
GFSM2001

R52991.01

MF

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Nova metodologija
Mednarodnega denarnega
sklada za izkazovanje
javnofinanþnih tokov in
premoženjskih bilanc širšega
sektorja države.

Razširjeni izkazi bilanc
javnega financiranja z
vkljuþitvijo javnih skladov,
agencij in javnih zavodov.

Vsebina

Sodelujejo

Mednarodna
primerljivost in
skladnost z
metodologijo SNA
93 oz. ESR 95, ki jo
uporabljajo tudi v
Evropski uniji.

MF, SURS.

Celovitost zajemanja MF, UJP, AJPES,
institucij širšega
ZPIZ, ZZZS obþine.
sektorja države pri
spremljanju
javnofinanþnih
tokov. Izkazovanje
podatkov o
javnofinanþnih
prihodkih in
odhodkih po
ekonomski
klasifikaciji in
izkazovanje
javnofinanþnih
odhodkov glede na
funkcije, ki se
financirajo iz
državnega
proraþuna,
proraþunov obþin,
ZPIZ in ZZZS.

Namen

Kontinuirana

Letna

Izvajanje

Pretekla leta
2000-2004

Obdobje
ali dan
opazovanja

MF, UJP,
AJPES, obþine,
ZPIZ, ZZZS.
Do konca I.
kvartala.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

Zap.št.

14384 /

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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SURS

Poobl.
Izvajal.

R531.01

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

(INTRASTAT)
ZT-R-PPINTRA

Nadaljnji razvoj
statistike menjave blaga
med državami
þlanicami EU

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Harmonizacija statistike
zunanje trgovine s statistiþno
zakonodajo za Intrastat,
preuþitev možnih
poenostavitev pri poroþanju
podatkov Intrastat.

Vsebina

Sodelujejo

Nadaljnja
CURS, DURS,
harmonizacija
Eurostat
zakonodaje,
izboljšanje kakovosti
podatkov Intrastat,
zmanjšanje bremene
poroþevalskih enot
za Intrastat.

Namen

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Nadaljnja
harmonizacija
zakonodaje analiza
možnosti
uporabe drugih
virov podatkov
(register ladij,
register letal,
poroþilo
upravljavca
prenosnega
omrežja o
pretoku
elektriþne
energije idr.) pri
spremljanju
blagovne
menjave za
posebna gibanja
blaga (ladje,
letala, elektrika,
plin idr.),
analize þasovnih
serij
zunanjetrgovins
kih podatkov in
analiza vpliva
vstopa v EU,
nadaljnje
izobraževanje
podjetij
zavezanih za
poroþanje za
Intrastat.
Preuþitev
možnosti
nadaljnjih
poenostavitev v
raziskovanju
Intrastat za
poroþevalske
enote brez
posledic na
kakovost in
razpoložljivost
podatkov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.

130 / 13. 12. 2006 /
Stran

193

14385

R541.02

BS

Plaþilna bilanca

Prouþitev obstojeþih virov
podatkov za izraþunavanje
plaþilne bilance in doloþitev
potrebnih dopolnilnih virov
za obdobje po pristopu v
monetarno unijo.

Avtomatska kontrola
relativnih razmerij med
koliþinskimi in vrednostnimi
podatki s pomoþjo
statistiþnih metod.

Nadomestitev virov
na plaþilnem
prometu s tujino
zaradi posledic
uveljavitve
regulative EU –
þezmejna plaþila v
EUR.

Plaþilna bilanca.

Izboljšanje kakovosti
podatkov, predvsem
koliþinskih in
vrednostnih.

Prouþitev sprememb
v statistiþni in
carinski zakonodaji z
metodološkega in
tehniþnega vidika
zaradi vpliva na
informacijski sistem
statistike zunanje
trgovine.

Namen

Izvajanje

SURS.

BS, SURS, CURS,
Meseþna
DURS, MNZ, AJPES,
APEK.

Sodelujejo

Obdobje
ali dan
opazovanja

SURS, AJPES,
MF.

SURS, AJPES.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Analiza
možnosti in
izdelava
koncepta.

Metodološka
delavnica za
prouþitev potreb
po podatkih;
analize
obstojeþih
podatkov
sodelujoþih in
drugih inštitucij,
definiranje
možnih potreb
po dodatnih
virih,.

Prilagoditev
metodologije in
obdelav
podatkov ob
prehodu iz
centralnega
raþunalnika v
lokalno
omrežje,
pregled
rezultatov.

Spremljanje in
sodelovanje pri
sprejemanju
nove osnovne
uredbe za
Extrastat in
priprava na
spremembe.

Delo v
tekoþem 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
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Celotni koncept
Razvoj neposrednega
neposrednega poroþanja vzorþnega poroþanja.
za plaþilno bilanco

Viri podatkov za
izraþunavanje plaþilne
bilance

R541

R541.01

BS

Menjava storitev in
plaþilna bilanca

ZT-KVP

Kontrola kakovosti
Intrastat in Extrastat
podatkov

R54

R532.01

Kakovost, registri in
novi kazalniki

R532

Spremljanje sprememb
osnovne uredbe za Extrastat
in sprememb carinske
zakonodaje ter prouþitev
morebitnega vpliv na
informacijski sistem
statistike zunanje trgovine.

Vsebina

Št.

SURS

Posodobitev statistike
zunanje trgovine z
državami neþlanicami
EU
(EXTRASTAT)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R531.02

Zap.št.

14386 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Razvoj kazalnikov
globalizacije

Kmetijstvo,
gozdarstvo in ribištvo

Kmetijske strukture

Struktura in tipologija
kmetij

R541.04

RIV

R62

R621

SURS

Statistika mednarodne
menjave storitev

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R541.03

Zap.št.

BS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Celostno spremljanje gradiv
in razvoja metodologij na
podroþju statistiþnega
spremljanja ekonomske
globalizacije (Eurostat,
OECD, drugi viri);
sodelovanje in koordinacija
med razliþnimi statistikami,
ki se navezujejo na merjenje
globalizacije (statistika tujih
neposrednih naložb,
strukturna statistika,
statistiþni poslovni register,
statistika zunanje trgovine,
statistika mednarodne
menjave storitev, statistika
raziskovalno-razvojne
dejavnosti); spremljanje
razpoložljive literature s
podroþja vpliva globalizacije
na druga podroþja (socialno,
delovno, ekološko, itd.).

Podatki o menjavi storitev
Slovenije s tujino.

Vsebina

SURS, BS.

Sodelujejo

Postopna
Eurostat, BS
vzpostavitev sistema
osnovnih kazalnikov,
ki bodo merili
vkljuþenost
slovenskega
gospodarstva v
svetovne
globalizacijske
tokove in vpliv
tujega nadzora na
uspešnost,
zaposlenost itd.
gospodarskih
subjektov v
primerjavi s
poslovnimi subjekti
pod domaþim
nadzorom in s tem
dali ustrezne
informacije za
odloþitve
ekonomskih politik
na podroþju
gospodarskih
povezav s tujino.

Z vkljuþitvijo
Slovenije v EMU je
treba nadomestiti
obstojeþi vir
podatkov za
statistiko menjave
storitev z novimi
viri.

Namen

Letna

Izvajanje

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Podatki iz drugih
statistiþnih
raziskovanj v
SURS, BS,
AJPES.

Izbrane
poroþevalske
enote.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Doloþitev enot
pod tujim
nadzorom za leti
2005 in 2006 na
osnovi podatkov
o neposrednih
tujih naložbah;
analiza
kakovosti
podatkov o
enotah pod
tujim nadzorom
za leto 2004
predvsem s
stališþa države
nadzora in
medletnih
primerjav;
sodelovanje pri
pilotnih
projektih za
statistiko tujih
podružnic;
spremljanje in
prouþevanje
metodologij s
podroþja
statistiþnega
spremljanja
ekonomske
globalizacije in
predlog osnovne
liste kazalnikov.

Analiza
obstojeþih virov
in predlog za
njihovo
dopolnitev.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage
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SURS

Statistika kmetijskih
cen

R633

Prihodki sektorja
kmeþkih
gospodinjstev

R632

Dohodek kmeþkih
gospodinjstev

Kmetijski prihodki in
cene

R63

R632.01

TAPAS 2005 Spremljanje majhnih
statistiþnih enot v
kmetijstvu

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Z vidika zagotavljanja
primernih življenjskih
pogojev kmeþke populacije
je najpomembnejši dohodek
kmeþkih gospodinjstev, ki po
metodologiji zajema vse
dohodke vseh þlanov
gospodinjstva, ne samo
dohodke iz kmetijske
dejavnosti.

Spremljanje majhnih
statistiþnih enot, ki
proizvajajo kmetijske
pridelke vendar ne spadajo
med kmetijska gospodarstva.

Vsebina

Izraþunavanje
dohodka kmeþkih
gospodinjstev, kar
bo z uvedbo nove
skupne kmetijske
politike pomembno
za dodeljevanje
subvencij.

Priprava ocene
proizvodnje majhnih
enot, ki so pod
pragom evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva in
bilanþna ocena
kmetijskih pridelkov
po vrstah porabe.
Podatki bodo
uporabljeni za
kontrolo zajetja
kmetijskih statistik,
za dopolnitev
prehranskih bilanc
ter izboljšanje zajetja
v nacionalnih
raþunih.

Namen

Sodelujejo

Pilotno

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Z vzorcem
izbrana
gospodinjstva
pod pragom
evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva.
2006.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje
aktivnosti na
podroþju
ugotavljanja
dohodka
kmeþkih
gospodinjstev.

Obdelava,
analiza
podatkov ter
priprava
konþnega
poroþila v
skladu z
navodili in
zahtevami
Eurostata.

Delo v
tekoþem letu

2007

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in
druge podlage

Št.

R621.01

Zap.št.

14388 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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Živinoreja

KME-ODK/M, KMELES/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o odkupu
kmetijskih pridelkov in
lesa

KME-PRO/M

Meseþno statistiþno
raziskovanje o prodaji
kmetijskih pridelkov

Statistika živalskih
proizvodov

R633.03

SURS

Namen

Izraþun þetrtletnih indeksov Primerljivost serije
cen za obdobje 2000-2005 in indeksov cen.
preraþun indeksov cen iz
predhodnega baznega
obdobja ter tekoþega obdobja
na novo bazno leto
(2005=100).

Izraþun þetrtletnih indeksov Primerljivost serije
cen za obdobje 2000-2005 in indeksov cen
preraþun indeksov cen iz
predhodnega baznega
obdobje ter tekoþega obdobja
na novo bazno leto
(2005=100)

Sodelujejo

Kontinuirana

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

SURS, Zadružna
zveza Slovenije
in izbrane
poroþevalske
enote.

SURS, Zadružna
zveza Slovenije
in izbrane
poroþevalske
enote.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Izraþun
þetrtletnih
indeksov cen za
obdobje 20002005 in
preraþun
indeksov cen iz
predhodnega
baznega
obdobja ter
tekoþega
obdobja na novo
bazno leto
(2005=100).

Izraþun
2008
þetrtletnih
indeksov cen za
obdobje 20002005 in
preraþun
indeksov cen iz
predhodnega
baznega
obdobje ter
tekoþega
obdobja na novo
bazno leto
(2005=100)

Izraþun
2008
þetrtletnih
indeksov cen za
obdobje 20002005 in
preraþun
indeksov cen iz
predhodnega
baznega
obdobja ter
tekoþega
obdobja na novo
bazno leto
(2005=100).

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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R652

R633.02

SURS

Vsebina

Statistiþno raziskovanje Izraþun þetrtletnih indeksov Primerljivost serije
o inputnih cenah v
cen za obdobje 2000-2005 in indeksov cen.
kmetijstvu
preraþun indeksov cen iz
predhodnega baznega
KME-INPUT/M
obdobja ter tekoþega obdobja
na novo bazno leto
(2005=100).

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

R65

R633.01

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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Bilanca krme

R671.01

R671.02

SURS

Razvoj statistike okolja
v povezavi s
podroþnimi statistikami
(kmetijstvo, energetika,
promet …)

Ocena porabe
fitofarmacevtskih
sredstev v pridelavi
pšenice.

Druge kmetijske
statistike

R671

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoroþnih in
srednjeroþnih predvidenih
kazalnikov v kmetijstvu;
zagotovitev prvih osnovnih
podatkov za izraþun s
podroþja kmetijskih statistik.

Ocena porabe sredstev za
varstvo rastlin (FFS) v
kmetijstvu po metodi
Eurostata. Razvojna naloga
bo potekala v okviru TF
2005.

Razdelitev proizvedene in
porabljene krme po metodi,
harmonizirani z EU
zahtevami.

Zaþetek spremljanja
FFS po porabi
aktivnih snovi in po
pridelku.

Bilanca krme je
osnova za
ekonomske raþune
za kmetijstvo.

S pridobitvijo
podatkov o celotnem
zakolu bodo podatki
oz. struktura prireje
ustrezali dejanskemu
stanju zakola in bodo
primerljivi z drugimi
državami EU.

Namen

MKGP (FURS),
MOPE, KIS, KGZS

Sodelujejo

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo in
koledarsko
leto

Mesec

Obdobje
ali dan
opazovanja

Drugi
administrativni
viri in lastni viri
SURS.

Reprezentativen
vzorec kmetijskih
podjetij in
družinskih
kmetij.
30.06.2007

Lastni viri
SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Rok prve
objave/
uporabe

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoroþnih in
srednjeroþnih
predvidenih
kazalnikov v
kmetijstvu.

Zbiranje
podatkov,
obdelava, ocena
rezultatov.

Priprava
bilance.

Skladno z
zahtevami
Eurostata.

Analiza
Konec leta
podatkov
2007
meseþnega
zakola po
kategorijah
živine,
primerjava s
podatki
ocenejnega
zakola
(celotnega) na
letni ravni.
Priprava
metodologije za
meseþno
nadgradnjo
podatkov zakola
klavnic z
manjkajoþim
zakolom na
družinskih
kmetijah.

Delo v
tekoþem letu

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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SURS

Druge kmetijske
statistike

R67

KME-BIL-KRM/L

Bilanca krme

R654

R654.01

V Sloveniji se ne opravi ves
zakol v klavnicah, zato je
podatke, ki jih pridobi SURS
meseþno iz klavnic potrebno
nadgraditi s podatki zakola,
ki se opravi na družinskih
kmetijah. Delo se bo zaþelo z
dopolnitvijo podatkov o
zakolu prašiþev in
nadaljevalo z drugimi
kategorijami živali.

Vsebina

Št.

SURS

Meseþni izraþun
celotnega zakola

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R652.01

Zap.št.

14390 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Stran
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SURS

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

Medpodroþne
statistike

Trajnostni razvoj

Razvoj podeželja

RV

R70

R701

R691

Kazalniki v ribištvu

Statistika ribištva

Statistika ribištva

R69

R691.01

Prehranska bilanca RS
za potrebe Ministrstva
za obrambo

Prehranska bilanca

EK

Ekološko kmetijstvo

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R67991.01

R67991

R671.03

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoroþnih in
srednjeroþnih predvidenih
kazalnikov v ribištvu.

Priprava metodologije in
izdelava bilanc za potrebe
Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije.

Prevzemanje in objavljanje
podatkov o ekološkem
kmetijstvu.

Vsebina

Sodelujejo

Sklep 4. redne seje
Vlade RS dne
16.1.2003 glede
programa
uveljavljanja
doktrine civilne
obrambe RS.

MKGP, MO.

Zagotavljanje
MKGP, MOPE, MZ,
nacionalnih in
IVZ, SURS.
mednarodnih potreb
po podatkih
ekološkega
kmetijstva
(pridelave/predelave)
.

Namen

Dvoletna

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Drugi
administrativni
viri in lastni viri
SURS.

SURS

MKGP, MZ,
IVZ, MOPE.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoroþnih in
srednjeroþnih
predvidenih
kazalnikov v
ribištvu.

Priprava
prehranskih
bilanc za MO v
skladu z
metodologijo in
rokovnikom
Eurostata.

Spremljanje
stanja,
sodelovanje pri
poroþanju
Eurostatu.

Delo v
tekoþem letu

Konec 2007

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Ravnanje z odpadki

Statistika redkih in
nevarnih materialov

R712.03

R713

SURS

Namen projekta je
bil v prvi fazi
zbiranje že
obstojeþih podatkov
z vsebinskih
podroþij, ki jih
zajema 3. os politike
razvoja podeželja
(konkurenþnost,
varovanje okolja in
upravljanje z
zemljišþi). Tovrstni
podatki bodo služili
usmerjanju in
vrednotenju politike
razvoja podeželja v
širšem smislu.
Projekt bo nadgrajen
v smislu razširitve
nabora podatkov in
kazalnikov.

Namen

Statistika
ARSO.
industrijskih in
komunalnih
odpadkov.
Zagotovitev
podatkov po uredbi o
statistiki odpadkov.

ARSO.

SVLR, MKGP,
Eurostat.

Sodelujejo

Letna

Letna

Izvajanje

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni
subjekti.

Koncesionarji.
Do konca marca.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Lastni viri SURS. Obvezno

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Rok prve
objave/
uporabe

Izdelava
Objava v
poroþila o
Statistiþnem
kakovosti:
letopisu.
priprava
podatkov, ocena
kakovosti in
poroþanje.

Dopolnitev
obstojeþih
raziskovanj

Dopolnitev
obstojeþih
raziskovanj.

Vzpostavitev
projekta statistik
razvoja
podeželja v
nacionalnih
okvirjih preuþitev
rezultatov iz
projekta,
koordiniranega s
strani Eurostata,
dopolnitev,
nadgradnja v
okviru
nacionalnih
potreb.
Doloþitev
definicije
ruralnih obmoþij
za potrebe
statistike.

Delo v
tekoþem 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
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Poroþanje podatkov o
zbiranju, ravnanju in
odlaganju industrijskih in
komunalnih odpadkov.

Dopolnjevanje
podatkov o odpadkih
za potrebe regulative
EU.

Izboljšava statistiþnih
Usklajevanje
podatkov o odpadkih.
raziskovanj z novo
Spremljanje uvoženih in
EU uredbo.
izvoženih koliþin nevarnih in
nenevarnih odpadkov.

Koncesionarji za
Analiza dodatnih enot za
posebne vrste odpadkov vkljuþitev v raziskovanje o
predelavi odpadkov.

R712.02

SURS

Statistika uvoza in
izvoza odpadkov

Statistika odpadkov in
recikliranja

R712

R712.01

Statistike okolja in
kazalniki

R71

Projekt statistik razvoja
podeželja se je zaþel v
sodelovanju z Eurostatom in
je v prvi fazi vkljuþeval
zbiranje že obstojeþih
podatkov s podroþja
demografije, dostopnosti do
storitev, sociale in
gospodarstva.

Vsebina

Št.

SURS

Statistike razvoja
podeželja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R701.01

Zap.št.

14392 /

SURS

Poobl.
Izvajal.
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R714.01

R714.02

R714.03

R714.04

R714.05

R714.06

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

R714

R713.01

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Primerjava adresarja s
seznamom koncesionarjev,
primerjava obveznosti
poroþanja, dogovor o
prevzemu podatkov.

Pilotno raziskovanje za
podroþja A in F po SKD
(kmetijstvo, gradbeništvo).

Primerjava adresarjev,
primerjava vsebin
vprašalnikov, prevzem
podatkov.

Primerjava adresarjev,
primerjava vprašalnikov,
prevzem podatkov.

Primerjava adresarjev,
primerjava vsebin
vprašalnikov, prevzem
podatkov.

Pregled že obstojeþih
podatkov, ocena njihove
primernosti, izdelava modela
baze, polnjenje s podatki.

Razbremenitev
poroþevalskih enot.

Zagotavljanje
manjkajoþih
podatkov v
mednarodnem
poroþanju.

Razbremenitev
poroþevalskih enot.

Razbremenitev
poroþevalskih enot.

Razbremenitev
poroþevalskih enot.

Vzpostavitev in
vodenje
georeferencirane
baze podatkov o
vodah.

MKGP

ARSO

MOPE

IVZ, MOP

Urad za kemikalije

Sodelujejo

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Izvajanje

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

MKGP.
Avgust 2007.

Obvezno

Poslovni subjekti Obvezno
z dejavnostjo v A
in F.
November 2007.

ARSO.
Avgust 2007.

MOPE.
Obvezno
Do avgusta 2007.

IVZ, MOPE
Do septembra
2007.

ARSO, MOPE.

Urad za
kemikalije

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Primerjava
stanja,
nadaljevanje v
naslednjem letu.

Pilotno
raziskovanje.

Primerjava
stanja,
nadaljevanje v
naslednjem letu.

Primerjava
stanja,
nadaljevanje v
naslednjem letu.

Primerjava
stanja in
morebitni
dogovor o
prevzemu
podatkov.

Pregled že
obstojeþih
podatkov, ocena
njihove
primernosti,
izdelava modela
baze.

Preuþevanje
metodologije
študije
REACH in
vzpostavitev
naþina za
zbiranje
podatkov.

Delo v
tekoþem letu

Kontinuirana
naloga do
vzpostavitve
baze
podatkov.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na predpise/
pilotne projekte

Pravne in
druge podlage
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Namakanje administrativni viri

Raba vode v industriji razširitev na druga
podroþja

Namen

Spremljati bo potrebno
Zadostitev
nastajanje metodologije za zahtevam študije
registracijo, oceno in
REACH.
izdajanje dovoljenj za
kemikalije (Registration,
Evaluation and
Authorisation of Chemicals
- REACH). Pri tem bo
nujno treba vzpostaviti
sodelovanje z Uradom za
kemikalije.

Vsebina

Št.

Raba vode v industriji administrativni viri

Javna kanalizacija administrativni viri

Javni vodovod administrativni viri

Baza podatkov o vodah

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

REACH

Spremljanje kemikalij-

Raziskovanje
Ime/Oznaka
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Podatkovna in
kartografska podpora
regionalizacijam
Slovenije

Razvoj regionalnih
statistik

R724

R720

R720.01

Regionalne statistike

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

R72

SURS

Okoljski izdatki s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih

R717.02

SURS

Spremljanje izdatkov za
varstvo okolja za
neindustrijske
dejavnosti

R717.01

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Statistiþni urad RS nudi
podatkovno in kartografsko
podporo razliþnim
regionalizacijam Slovenije.
V letu 2007 bo med drugim
dejaven tudi na podroþju
izkazovanja podatkov na
ravni NUTS 2. Aktivno bo
podpiral Vlado RS pri
oblikovanju možnih rešitev v
zvezi z oblikovanjem
pokrajin ter prikazom
možnih rešitev strokovni
javnosti.

Izpopolnjevanje spremljanja
okoljskih taks, subvencij in
transferjev s poudarkom na
industrijskih dejavnostih.

Razširitev, oblikovanje in
dopolnitev raziskovanja o
izdatkih za varstvo okolja še
na spremljanje izdatkov v
neindustrijskih dejavnostih.

Vsebina

Poroþevalske enote,
MOPE, MF, MG in
druge inštitucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi podatki.

Sodelujejo

Statistiþna podpora
ARR, SVLR, SVEZ.
uvedbi pokrajin in
ostalim regionalnim
delitvam teritorija ter
statistiþna
podatkovna in
metapodatkovna
podpora razliþnim
projektom.

Pridobitev podatkov
o okoljskih taksah,
subvencijah in
transferjih s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih.

Obraþunavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poroþanje.

Namen

Letna

Izvajanje

Koledarsko
leto

Preteklo leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

Lastni viri
SURS-a

Poroþevalske
enote, MOPE,
MF, MG, CURS,
DURS in druge
inštitucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi
podatki.

Vse pravne in
fiziþne osebe ter
drugi investitorji
iz neindustrijskih
panog dejavnosti
po vzorcu
MOPE, MF.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Podatkovna in
kartografska
podpora
razliþnim
regionalizacijam
Slovenije
(notranjim in
zunanjim) na
razliþnih
teritorialnih
ravneh.

Prouþitev
dejanskih in
administrativnih
virov podatkov,
možnosti
njihove uporabe
za imputiranje v
okoljske raþune
v industriji.

Obraþun
izdatkov za
preteklo leto.

Delo v
tekoþem letu

Leto in pol
po
opazovanem
letu.

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

R717

Zap.št.

14394 /

SURS

Poobl.
Izvajal.
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Izboljšanje kakovosti
regionalnih statistik

Podatkovne baze
regionalnih statistik

R724.02

R726

SURS

Razvoj regionalnoanalitskih statistiþnih
kazalnikov za razliþna
vsebinska podroþja in
teritorialne ravni.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R724.01

Zap.št.

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE

Quality project - projekt
izboljšave kakovosti
regionalnih statistik, ki ga
koordinira Eurostat.

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) 5)
Razliþne projekte.

Vsebina

Sodelujejo

Namen projekta je
SURS, Eurostat
analiza stanja
regionalnih statistik
na podroþju
demografije, trga
dela (zaposlenost) ter
regionalnih raþunov
(bruto dodana
vrednost, bruto
investicije v osnovna
sredstva). Analiza
stanja je osnova za
nadaljnje izboljšave.

Aktivno sodelovanje Eurostat, ARR,
v procesu
SVLR.
izobraževanja
uporabnikov
regionalnih
statistiþnih podatkov
na razliþnih ravneh od lokalne (obþina)
do državne ravni
(ministrstva, vladne
službe). Poudarek na
uporabi
kategorialnega
aparata državne
statistike
(klasifikacije,
nomenklature,
definicije, izrazje,
metapodatki).

Namen

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Lastni viri
SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje
razvoja projekta
(Quality
project), ki ga
vodi in
koordinira
Eurostat in v
skladu s tem
implementacija
morebitno
vzpostavljenega
sistema
spremljanja in
izboljšave
kakovosti
regionalnih
statistik predvsem na
podroþju
regionalnih
raþunov.

Udeležba na
strokovnih
sestankih,
delavnicah ,
seminarjih vseh
omenjenih
institucij;
dajanje
predlogov,
pobud.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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R726.02

R726.03

SURS

SURS

Statistika spremljanja
nepremiþnin

SRTE

Statistiþni register
teritorialnih enot

Podatkovna baza
prekomejnih statistik

OBýINE

Statistiþni register
teritorialnih enot združuje
vse teritorialne enote, ki so
potrebne za zbiranje,
izkazovanje in posredovanje
statistiþnih podatkov.

Podatkovna baza
prekomejnih statistik vsebuje
statistiþne podatke iz
razliþnih vsebinskih podroþij
na ravni NUTS 2 in NUTS 3
za ozemlje RS in tistih regij
sosednjih držav, ki mejijo na
njo (Avstrija, Hrvaška,
Italija, Madžarska).
Dostopna je na spletnih
straneh vseh sodelujoþih
držav.

Priprava meta podatkov Internetni portal z
za spletni portal na
metapodatki o statistiþnih
ravni obþin
kazalcih na ravni obþine.

Vsebina

Sodelujejo

Nacionalni statistiþni
uradi Italije, Avstrije,
Madžarske in
Hrvaške.

Statistiþni register
GURS
teritorialnih enot je
sekundarni vir
podatkov ter
predstavlja
teritorialno
komponento ostalih
statistiþnih registrov.

Podatkovna baza
prekomejnih statistik
bo služila kot
podatkovna podpora
pri naþrtovanju na
razliþnih podroþjih,
ki terjajo skupno
politiko vseh
sodelujoþih držav ter
kot podpora
izvajanju strukturne
politike.

Uporabnikom
Vsebinski oddelki
statistiþnih podatkov SURS
za obþine ponuditi
pregled nad
dosegljivostjo in
razpoložljivostjo
statistiþnih podatkov,
ki jih zagotavlja
SURS ter
pooblašþeni izvajalci
statistiþnih
raziskovanj.

Namen

Kontinuirana

Kontinuirana

Izvajanje

Koledarsko
leto in
pretekla leta

Pretekla leta
in koledarsko
leto

Koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

GURS ,
institucije, ki
imajo svojo
teritorialno
organiziranost in
lastni viri SURS.

Nacionalni
statistiþni uradi
Italije, Avstrije,
Madžarske,
Hrvaške in lastni
viri SURS.

Pooblašþeni
izvajalci
statistiþnih
raziskovanj in
lastni viri SURS.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Pokrivanje
vsebinskega
vidika
statistiþnega
registra
teritorialnih
enot.

Nadaljevanje
dela pri projektu
izmenjave
regionalnih
podatkov med
Slovenijo in
sosednjimi
državami
(dopolnjevanje
vsebin na
spletupodatkov,
kazalnikov,
informacij,
metapodatkov)

Vzdrževanje
portala na
internetu.
Zagotovitev
hitrega dostopa
do informacij o
razpoložljivosti
statistiþnih
podatkov ter
podatkov samih.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Ime/Oznaka
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R731

Kariera doktorjev
znanosti

Znanost in tehnologija

Statistika
raziskovalno razvojne
dejavnosti

R73

R731.01

Statistika nepremiþnin
SN

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R72991.01

Zap.št.

doktorji znanosti glede na
socio-ekonomske
karakteristike, zaposlitveni
status, poklic, dosedanje
zaposlitve, bodoþe naþrte v
zvezi s kariero...

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
veþstanovanjskih stavb,
opremljenost stanovanj); (ii)
strukturi najemnikov (število
uporabnikov najemnih
stanovanj, njihova starostna
struktura, dohodki, višina
meseþne 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
nepremiþninah (poslovne,
industrijske, kmetijske,
gozdne, zemljišþa za
pozidavo)...

Vsebina

mednarodno
primerljivi podatki o
karieri doktorjev
znanosti s
kombinacijo
razpoložljivih
podatkov iz
obstojeþih evidenc in
anketiranja doktorjev
znanosti.

Doloþiti ob
upoštevanju
nastajajoþih
zakonskih predpisov,
ki bodo urejali
podroþje
nepremiþnin in
veljavnih
mednarodnih
predpisov,
spremljanje vsebin,
pomembnih za
državno statistiko in
vsebin, ki so jih
dolžne institucije
spremljati v okviru
svoje osnovne
dejavnosti, pri þemer
morajo upoštevati
doloþila Zakona o
državni statistiki.

Namen

MG, GURS, MF, BS,
UMAR, AJPES,
MOPE, MKGP, GZSZdruženje za
gradbeništvo in IGM.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

obstojeþe
evidenceSRDAP, Popis

GURS naþrtovan Urad
za množiþno
vrednotenje
nepremiþnin,
DURS,
nepremiþninske
agencije, notarji,
obþine, BS,
KGZS, Vrhovno
sodišþe RS
(Zemljiška
knjiga).
Skozi vse leto.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

prouþitev
metodologije in
zahtev po
podatkih,
priprava
zahtevanih
podatkov,
razpoložljivih v
obstojeþih
evidencah.

Aktivno
sodelovanje pri
javni obravnavi
posameznih
predlogov
predpisov, ki
bodo urejali
podroþje
nepremiþnin,
sodelovanje s
sodelujoþimi
institucijami pri
pripravi
ustreznih
metodoloških
vsebin.
Pridobitev
ustreznih
podatkov in
drugih
informacij od
pristojnih
ustanov.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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Geografske in lokalne
informacije

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

R74

R742

Statistika inovacij

Statistika inovacijpilotni modul o
organizacijskih
inovacijah

R732

R732.01

Namen

pilotni modul o
organizacijskih inovacijah

Zbiranje podatkov,
testiranje vsebine
(ustreznosti,
razumljivosti)
vprašanj povezanih z
organizacijskimi
inovacijami z
namenom
opredelitve vsebine
in metodoloških
navodil za vprašana
o organizacijskih
inovacijah v
naslednji
mednarodno
usklajeni anketi o
inovacijah CIS 5, ki
se bo izvajala v
skladu z revidirano
metodologijo OSLO.

Razvoj obstojeþih
mednarodna
klasifikacij (NABS, FOS,
primerljivost
NACE - prirejeno za
statistiko RR dejavnosti,
klasifikacija
visokotehnoloških dejavnosti
in na znanju temeljeþih
storitvenih dejavnosti),
razvoj novih kazalnikov,
metodološke uskladitve s
spremembami slovenske in
EU zakonodaje na podroþju
znanosti in tehnologije.
Razvoj v smeri izboljšanja
kakovosti podatkov.

Vsebina

SURS, Eurostat,
MVZŠ, ARRS,
uporabniki

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

preteklo
triletno
obdobje

Preteklo in
koledarsko
leto

Obdobje
ali dan
opazovanja

podjetja s
podroþja
predelovalne in
izbranih
storitvenih
dejavnosti

raziskovalne
organizacije
2007

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Zbiranje
podatkov,
priprava
vmesnega in
konþnega
poroþila v zvezi
s pilotnim
projektom
Eurostatu.

Delo na
klasifikacijah
NABS in FOS.

Delo v
tekoþem letu

2008

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Nadaljnji razvoj
klasifikacij in novih
kazalnikov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

R731.02

Zap.št.

14398 /

SURS

Poobl.
Izvajal.

RAZVOJNE NALOGE
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SURS

Poobl.
Izvajal.

R742.01

Zap.št.

RAZVOJNE NALOGE

STAT-GIS

Geokodirane baze
podatkov, kartografsko
prikazovanje podatkov

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Razvoj postopkov za
pridobivanje in prikazovanje
podatkov v geografskem
prostoru; geokodiranje
nepremiþninskih in
administrativnih enot in
tekoþ prevzem podatkov iz
raznih virov (datoteke ali
sloji) po principih
geomatike; izkazovanje in
posredovanje podatkov in
razvoj geomatskih analiz.
Razvoj hierarhiþne mreže po
zahtevah INSPIRE iniciative
(infrastruktura za prostorske
informacije v Evropi).

Vsebina

Povezovanje
statistiþnih in
administrativnih
virov za analitiþne
namene.

Namen

GURS, MVZT,
MOPE, MG, UMAR,
IVZ in ZPIZ, DURS,
Zemljiška knjiga.

Sodelujejo

Kontinuirana

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poroþanja

Raziskovanje
novih možnih
naþinov prikaza
statistiþnih
podatkov na
tematskih
kartah,
implementacija
v orodju Map
Info.

Delo v
tekoþem letu

Rok prve
objave/
uporabe

Naloga,
dogovorjena z
razliþnimi
institucijami

Pravne in
druge podlage
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Priloga: KRATICE INSTITUCIJ
ARSKTRP
AJPES
APEK
ARR
ARSO
ATVP
AURE
AZN
BF
BS
CURS
DURS
DZU
ECB
ELES
FAO
FURS
GURS
GZS
IGM
IJS
ISV
IVZ
JARR
KDD
KGZS
MDDSZ
MF
MG
MKGP
MJU
MNZ
MO
MOPE
MP
MŠŠ
MVZT
MZ
NUK
OECD
OZS
SSZ
SURS
SVLR
UE
UEM
UJP
UMAR
ZN
ZPIZ
ZRSZ
ZZZS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
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 uþinkovito rabo energije
Agencija za zavarovalni nadzor
Biotehniška fakulteta
Banka Slovenije
Carinska uprava RS
Davþna uprava RS
Družbe za upravljanje
Evropska centralna banka
Elektro - Slovenije
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fitosanitarna uprava RS
Geodetska uprava RS
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Inštitut 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
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravje
Narodna in univerzitetna knjižnica
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Obrtna zbornica Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Statistiþni urad RS
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Upravna enota
Urad za enake možnosti
Uprava RS za javna plaþila
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Združeni narodi
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5466.

Vsebina in oblika diplom GEA College – Visoke
šole za podjetništvo

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3) je
Senat GEA College – Visoke šole za podjetništvo na 9. seji
dne 22. 11. 2006 določil

VSEBINO IN OBLIKO DIPLOM
GEA College – Visoke šole za podjetništvo
Na podlagi sklepa Senata GEA College – Visoke šole
za podjetništvo in prvega odstavka 32.a člena Zakona o
visokem šolstvu GEA College – Visoka šola za podjetništvo
objavlja vsebino in obliko diplom, ki jih izdaja GEA College
– Visoka šola za podjetništvo in so javna listina. Diplomo dobi
študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za
pridobitev javno veljavne izobrazbe.
GEA College – Visoka šola za podjetništvo izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
1. diplomo o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
2. diplomo o magisteriju II. stopnje,
3. diplomo o specializaciji.
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom
(znakom) zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 235 mm
x 336 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak visoke
strokovne šole, na kateri je potekal študij, na spodnji polovici pa je odtisnjen znak GEA College – Visoke šole za
podjetništvo: napis GEA College kot slepi tisk. Na diplomo
je odtisnjen pečat GEA College – Visoke šole za podjetništvo.
Diploma o pridobljeni dodiplomski visokošolski strokovni
izobrazbi ter diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi,
magisteriju II. stopnje in specializaciji, vsebujeta navedbo
samostojnega visokošolskega zavoda, ki je izvajal študijski
program, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega
rojstva, ime študijskega programa, morebitna smer študija ter
strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem.
Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat
samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana (dekanice) zavoda, na katerem je študij potekal.
V prilogi objavljamo vzorec diplome o pridobljeni dodiplomski visokošolski strokovni izobrazbi (zap. št. 1) in vzorec diplome o pridobljeni podiplomski izobrazbi, magisteriju
II. stopnje in specializaciji (zap. št. 2, 3).
doc. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja
GEA College – Visoka šola
za podjetništvo
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OBČINE

BRASLOVČE
5467.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Braslovče v letu 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je
župan Občine Braslovče dne 6. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Braslovče
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Braslovče za leto 2007
se financiranje funkcije Občine Braslovče ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Braslovče za leto 2006 in za iste
programe kot v letu 2006.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje
31. december preteklega leta.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

5468.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet
Občine Braslovče na seji dne 6. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče v letu
2007 znaša 0,080 SIT mesečno (0,0003355 €).
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 1. 2007 dalje do določitve nove vrednosti
točke.
Št. 422/01/2006
Braslovče, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2007 do sprejetja proračuna Občine Braslovče za
leto 2007 oziroma največ tri mesece, to je od 1. 1. 2007 do
31. 3. 2007.
6. člen
O sklepu o začasnem financiranju Občine Braslovče se
obvestita Občinski svet Občine Braslovče in nadzorni odbor
Občine Braslovče.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 410/06
Braslovče, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

DOBJE
5469.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
za leto 2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00
in 51/02), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 17. člena
Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1)
izdaja župan Občine Dobje

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2007 se
financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Dobje za
leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2 člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
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3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2007 do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2007
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik se vroči
Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru Občine Kamnik ter
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-0167/2006
Kamnik, dne 7. decembra 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Šifra: 410-004/2006-01
Dobje, dne 7. decembra 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

KAMNIK
5470.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 32. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 72. in 72.a člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je
župan Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kamnik
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2007 se
financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje)
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za
iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu v letu 2006. V obdobju od
1. januarja do 31. marca 2007 se tako lahko porabi največ
2.583.299 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Kamnik ne
sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2006.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

KOČEVJE
5471.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje za leto 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kočevje 4. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Kočevje za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2007 se
financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za
leto 2006 in za enake programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2006, to je do višine
2.115.914,29 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo
v naslednjih skupnih zneskih in na način, kot je določeno v
splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov/konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

v EUR
Obdobje
začasnega
financiranja
2.541.965,93
1.269.241,30
1.007.518,77
899.008,37
49.475,54
59.034,86
261.722,53
194.396,51
5.100,24
0
8317,42
53.908,36
140.246,60
9.922,59
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov/konto
IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

Št.

130.324,01
0
0
0
1.132.478,03
1.132.478,03
2.096.490,14
705.948,85
140.020,99
24.175,24
533.657,76
8.094,86
0
900.884,19
0

445.475.79

Proračun leta
2007

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov/konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

Proračun leta
2007
0
0
0
19.424,14
19.424,14
19.424,14

Stran

14407

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi
oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2007.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2007 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto
2007 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-30/06-121
Kočevje, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

570.631,72
35.853,95
293.771,79
626,73
413.154,00
413.154,00
75.503,10
76.503,10
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KRANJ
5472.

Sklep o začasnem financiranju MO Kranj

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) in 37. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 (Uradni list RS, št.
120/05) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju MO Kranj
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Mestne
občine Kranj za leto 2007, oziroma v obdobju januar–marec
2007, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 in za
iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v letu 2006.
3. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun
leto 2007.
Št. 410-243/06-45/01
Kranj, dne 7. decembra 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

Stran

14408 /

Št.
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MURSKA SOBOTA
5473.

NOVO MESTO

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00, 51/04 in 26/05) in soglasjem Mestnega
sveta Mestne občine Murska Sobota k tarifnim postavkam ob
prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči št. 38005003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 43/06) ter
s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0005/2006180 z dne 5. 12. 2006 dobavitelj toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe
s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih
zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot dobavitelj
toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski
Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod-storitev
Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
b) Sanitarna voda
Fiksni del:
a) Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Merska
enota

Cena
v SIT

Cena
v evrih
(€)

13.548,49
13.548,49
1.219,36

56,54
56,54
5,09

361,85
361,85

1,51
1,51

MWh

m3
kW/mesec

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Cene v evrih so preračunane po centralnem paritetnem
tečaju (1 evro = 239,640 tolarjev). Cena, označena v drugi
valuti, je informativnega značaja.
IV.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik
št. C0-014/06-DP-02, objavljen v Uradnem listu RS, št.
118/06 dne 17. 11. 2006.
V.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od
1. decembra 2006 dalje.
Št. C0-015/06-PD-03
Murska Sobota, dne 7. decembra 2006
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

5474.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05), tretjega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka
16. člena, četrtega odstavka 17. člena, četrtega odstavka
30. člena, četrtega odstavka 49. člena in 58. člena Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01, 94/02, 75/03 in 11/04) Mestna občina
Novo mesto objavlja

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Drugi odstavek 10. člena odredbe se spremeni tako,
da se glasi:
»1. tarifni razred
V območju prvega tarifnega razreda se plačuje parkirnina v naslednji višini:
– območje ožjega središča mesta zunaj modre cone:
120,00 SIT (0,50 €) za prvo uro, za vsako naslednjo začeto
uro pa 240,00 SIT (1,00 €); parkirnina se plačuje v času od
7. do 17. ure;
– parkirna hiša Novi trg: parkiranje do ½ ure 120,00 SIT
(0,50 €), parkiranje do 1 ure 168,00 SIT (0,70 €), od začete
druge ure parkiranja do začete pete ure parkiranja se k ceni
parkiranja do 1 ure za vsako začeto uro prišteje še 144,00
SIT (0,60 €), od začete pete ure naprej se za vsako začeto
uro parkiranja k ceni parkiranja za 4 ure (672,00 SIT/2,80 €)
prišteje še 72 SIT (0,30 €).
– Mesečni zakup parkirnega prostora v parkirni hiši,
od prvega do zadnjega v mesecu znaša 16.775,00 SIT
(70,00 €), polletni zakup znaša 71.892,00 SIT (300,00 €),
letni zakup pa 127.009,00 SIT (530,00 €).
2. tarifni razred
V 2. tarifni razred spadajo:
– Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki) in
– parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo.
V območju drugega tarifnega razreda se plačuje parkirnina v naslednji višini: 120,00 SIT (0,50 €) za vsako začeto
uro, za vsako naslednjo začeto uro pa 240,00 SIT (1,00 €);
parkirnina se plačuje v času od 7. do 17. ure.
3. tarifni razred
V 3. tarifni razred spadajo:
– parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
– parkirni prostori Cikava pri Komunali,
– parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
V območju tretjega tarifnega razreda je parkiranje
brezplačno«.
2. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež
ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu,
parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko
ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na Loko, Kettejevem
drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Ketteje-
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vim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma),
Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na
Detelovi ulici in na Dalmatinovi ulici lahko sklenejo mesečno,
polletno ali letno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje.
Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila
znaša:
– 14.378,00 SIT (60,00 €) za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
– 59.910,00 SIT (250,00 €) za izdajo dovoljenja za
parkiranje za ½ leta in
– 110.234,00 SIT (460,00 €) za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe
lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo
za izdajo dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega
parkiranja. Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila znaša:
– 16.775,00 SIT (70,00 €) za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
– 71.892,00 SIT (300,00 €) za izdajo dovoljenja za
parkiranje za ½ leta in
– 127.009,00 SIT (530,00 €) za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
Skupno število izdanih dovoljenj za parkiranje na način,
kot je določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih mest na območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer
se parkirna mesta v parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh
parkirnih mest«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.«
4. člen
Tretji odstavek in četrti odstavek 13. člena odredbe se
spremenita tako, da se glasita:
»Višina parkirnine znaša:
Za avtobuse in tovorna vozila za prvo uro 120,00
SIT (0,50 €), vsaka naslednja začeta ura pa 240,00 SIT
(1,00 €). Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) 2.400,00 SIT
(10,00 €).«

Št.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

POSTOJNA
5475.

Odlok o ukinitvi Stanovanjskega sklada
Občine Postojna, javnega sklada

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99 in 61/06)
ter 33. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Postojna, javnega sklada (Uradni list RS, št. 23/01),
je Občinski svet Občine Postojna na 2. seji dne 4. 12. 2006
sprejel

Stran

14409

ODLOK
o ukinitvi Stanovanjskega sklada Občine
Postojna, javnega sklada
1. člen
S tem odlokom se ukine Stanovanjski sklad Občine
Postojna, javni sklad (v nadaljevanju: sklad), z sedežem Ljubljanska cesta 4, Postojna, matična št. 1357875000, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine
Postojna, javnega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
2. člen
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) se izvede likvidacijski postopek.
Za izvedbo vseh postopkov v zvezi z likvidacijo Stanovanjskega sklada Občine Postojna, javnega sklada, je
pooblaščen župan Občine Postojna.
3. člen
Namensko premoženje sklada preide z dnem prenehanja sklada na edinega ustanovitelja, Občino Postojna,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna kot edina ustanoviteljica Stanovanjskega sklada Občine Postojna z dnem prenehanja sklada
prevzema vse pravice in obveznosti Sklada.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanoviti Stanovanjskega sklada Občine Postojna, javnega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2006
Postojna, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva
uveljavitve evra kot plačilnega sredstva v Sloveniji.
Št. 414-06-1/2005
Novo mesto, dne 5. decembra 2006
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RIBNICA
5476.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ribnica za leto 2007

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 37/00 in 58/03) in 11. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/00, 22/02
in 133/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 1. izredni seji
dne 30. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ribnica za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ribnica za leto 2007 znaša
0,432 SIT.

Stran

14410 /

Št.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2007.
Št. 422-6/2006
Ribnica, dne 4. decembra 2006
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04-5/2003
Slovenj Gradec, dne 4. decembra 2006

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

SLOVENJ GRADEC
5477.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe« (Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 2. seji dne 28. 11. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 52/03), se spremeni 6. člen odloka, in sicer se v okviru
oddelka za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo gospodarjenje s premoženjem in promet ukine referat za promet.
2. člen
V 7. členu odloka se v okviru oddelka za gospodarstvo,
gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem
in promet črta šesta alineja – Naloge s področja prometa in
občinske inšpekcije.
3. člen
V 5. členu odloka se doda nova šesta alineja, ki se
glasi:
»– Skupni organ občinske uprave “Urad za pripravo
projektov in občinske redarske službe”«.
4. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V okviru skupnega organa občinske uprave »Urad za
pripravo projektov in občinske redarske službe« se oblikujejo:
– Referat za promet
– Referat medobčinske inšpekcijske službe
– Evropska pisarna.«
5. člen
Dopolni se 7. člen odloka, in sicer se doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
»Skupni organ občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe«
– Naloge s področja urejanja prometa in medobčinskega redarstva
– Naloge s področja medobčinske inšpekcije
– Naloge s področja evropskih in državnih razpisov.«

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

5478.

Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05), v zvezi z razpolaganjem zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj
Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na
41. seji dne 12. septembra 2006 sprejel naslednji

S K L E P (št. 15.3–606)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s parc. št. 1655/3 k.o. Vrhe, ki v naravi
predstavlja opuščeno cesto v izmeri 244 m2, izvzame iz
javnega dobra.
2. Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine
Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 465-03-24/2004
Slovenj Gradec, dne 4. decembra 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

5479.

Sklep o začasnem financiranju v letu 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju v letu 2007
I.
V letu 2007 se financiranje funkcij Mestne občine Slovenj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2006. Začasno financiranje traja
najdlje do 31. marca 2007.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
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IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 430-232/2006
Slovenj Gradec, dne 6. decembra 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKE KONJICE
5480.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Slovenske
Konjice za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 14. člena Statuta
območne obrtne zbornice Slovenske Konjice, sprejetega na
seji skupščine Območne obrtne zbornice Slovenske Konjice
dne 27. 1. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Slovenske Konjice na 3. seji dne 30. 11. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi
osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona,
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,967% od bruto najnižje pokojninske
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.032,00 SIT mesečno
oziroma 21 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju
zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,967% od bruto najnižje pokojninske
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.032,00 SIT mesečno
oziroma 21 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju
zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 2,967% od bruto najnižje pokojninske
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.032,00 SIT mesečno
oziroma 21 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju
zamenjave;
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– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihova združenja) v višini 5.032,00 SIT mesečno oziroma
21 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član v višini 5.032,00 SIT mesečno oziroma 21 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju
zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Slov. Konjice člane s pisnim
obvestilom oziroma odločbo seznani v odmero članarine za
leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki
Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice
med letom, se seznanijo z odmero članarine s smiselno
uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Slov. Konjice.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna
obrtna zbornica Slov. Konjice dolžna pisno obvestiti Upravni
odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Slovenske Konjice, je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja,
povezana s pobiranjem članarine.
Št. 2/2006
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2006
Predsednik skupščine
Območne obrtne zbornice
Slovenske Konjice
Milan Padežnik l.r.
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ŠEMPETER - VRTOJBA
5481.

Sklep o določitvi začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), ter 29., 32. in 33. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 14. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04
in 74/05), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 110/05) in Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2006 (Uradni list
RS, št. 110/05) je župan sprejel

SKLEP
o določitvi začasnega financiranja proračunskih
potreb v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2007 se financiranje funkcij ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006, za iste
programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne sredstvom v enakem obdobju
kot v proračunu za leto 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto
2007.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2007.

ŠENTJUR
5482.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02 – ZJU) je župan Občine Šentjur dne 30. novembra
2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Šentjur v letu 2007
I.
Financiranje proračunskih potreb se v času od 1. 1.
2007 do sprejetja proračuna Občine Šentjur za leto 2007
oziroma najdlje do 31. 3. 2007 začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Šentjur za leto 2006 in za iste programe
kot v letu 2006.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva proračuna do višine, sorazmerno s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2006.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto
2007.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 do
uveljavitve proračuna Občine Šentjur za leto 2007 oziroma
do 31. 3. 2007.
Št. 007-16/2006(220)

Šentjur, dne 30. novembra 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb
sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
7. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 410-01-9/2006-1
Šempeter pri Gorici, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Šentjur v letu 2007

ŠMARJE PRI JELŠAH
5483.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto
2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 107. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99
in 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 6. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
1. člen
Potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov sredstev
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah se do sprejetja odloka o
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007 financirajo
po tem sklepu, vendar najdlje do 31. marca 2007.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V obdobju začasnega financiranje se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju leta 2006.
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog
iz proračuna začasno nadaljuje za iste programe, ki so bili
potrjeni v proračunu za leto 2006. V tem obdobju uporabniki
proračunskih sredstev ne smejo začeti izvajati novih programov in nalog in ne smejo povečati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. 12. 2006.
3. člen
Vse obveznosti, ki so plačane v obdobju začasnega
financiranja, se vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-0028/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
5484.

Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah - UPB1
(Uradni list RS, št. 32/06) in 91. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) izdajam

Št.

2.
V obdobju, navedenem v 1. točki tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2006.
3.
Po preteku obdobja, navedenega v 1. točki tega sklepa,
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007.
Šifra: 400-013/2006
Šmartno pri Litiji, dne 7. decembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Stran
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TRŽIČ
5485.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLSUPB1 in 21/06) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) župan Občine Tržič izdaja

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Tržič
1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje mag. Jure Meglič, Stagne 4, 4290 Tržič.
2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljati začne z dnem objave, uporablja pa se od 7. 12. 2006
dalje.
Št. 100-1-0021/2006-22
Tržič, dne 7. decembra 2006

SKLEP
o začasnem financiranju
1.
V obdobju od 1. 1. 2007 do uveljavitve Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007,
vendar najdlje do 31. 3. 2007, se financiranje funkcij občine
ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna
za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
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Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ŽIROVNICA
5486.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Žirovnica

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05, Uradni
list RS, št. 39/06) in 26. člena Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05, 70/06 in
110/06) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žirovnica
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine
Žirovnica za leto 2007 oziroma v obdobju januar–marec
2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006, in sicer
za iste programe kot v letu 2006.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine 370.127 EUR.
Pravice porabe na ravni podskupin kontov se določijo v
naslednjih zneskih (v EUR):
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

370.127
162.224
33.756
6.297
122.171
0
0
154.480
0
78.069
16.997
59.414
44.707
44.707
8.716
0
8.716

Finančni načrt, v katerem so opredeljene pravice porabe v obdobju začasnega financiranja je sestavni del tega
sklepa.
3. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Žirovnica za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja najdlje do 31. 3.
2007.
5. člen
Ta sklep prične veljati 1. 1. 2007.
Št. 410-0047/2006
Žirovnica, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5465. Letni program statističnih raziskovanj za 2007

POSTOJNA

14193

šole za podjetništvo

14401

SLOVENJ GRADEC

v letu 2007

14405

mestila za uporabo stavbnega zemljišča

14405

leto 2007

KAMNIK

5470. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

14405

ne Kočevje za leto 2007

KRANJ

5472. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj

14406

mene daljinskega ogrevanja

ŠEMPETER - VRTOJBA
skih potreb v letu 2007

14406
14407

treb Občine Šentjur v letu 2007

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007

5484. Sklep o začasnem financiranju

TRŽIČ

NOVO MESTO

5485. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto
14408

5486. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica

5474. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe

14412

ŠMARJE PRI JELŠAH

5483. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna

ŠMARTNO PRI LITIJI

14408

14412
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5482. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

MURSKA SOBOTA

5473. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za na-

SLOVENSKE KONJICE

5480. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

5481. Sklep o določitvi začasnega financiranja proračun-

KOČEVJE

5471. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Obči-

tranji organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Slovenj Gradec
14410
5478. Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra
14410
5479. Sklep o začasnem financiranju v letu 2007
14410

rine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice za
leto 2007
14411

DOBJE

5469. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ribnica za leto 2007
14409

5477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o no-

BRASLOVČE

5468. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

14409

5476. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

OBČINE
5467. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče

Postojna, javnega sklada

RIBNICA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5466. Vsebina in oblika diplom GEA College – Visoke

5475. Odlok o ukinitvi Stanovanjskega sklada Občine

ŽIROVNICA
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14413
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pravkar izšlo

DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007
1. knjiga: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
2. knjiga: Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
3. knjiga: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
1. knjiga 112 strani
2. knjiga 208 strani
3. knjiga 240 strani
Format: 140 × 200 cm
Trda vezava
Z ALOŽBA

Ob nakupu vseh treh knjig 20-odstotni popust!

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


DAVČNI PREDPISI
– 1. knjiga: cena
– 2. knjiga: cena
– 3. knjiga: cena
– vse tri knjige:

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

2.600 SIT – 10.84 EUR
3.400 SIT – 14,19 EUR
3.900 SIT – 16,27 EUR
7.920 SIT – 33,05 EUR

Štev. izvodov
Štev. izvodov
Štev. izvodov
Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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