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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, št. 44/13) se v drugem odstavku 17. člena v drugem stavku beseda »tehnični« nadomesti z besedo »tehničnega«.
2. člen
V četrtem odstavku 26. člena se v 2. točki za besedo »vozila« doda vejica in besedilo »če izvajalcu tehničnega pregleda
vsebina dokazila ni razumljiva«.
3. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 29. člena se besedilo »2. decembra 2013« nadomesti z besedilom »7. maja 2014«.
4. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje
tehničnih pregledov vozil samo na preskuševalni stezi za osebne
avtomobile, lahko agencija podeli, če je bilo za objekt pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil na preskuševalni stezi, ki ne
izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega pravilnika lahko agencija
podeli, če preskuševalna steza izpolnjuje pogoje, ki so se za
tako stezo uporabljali pred uveljavitvijo tega pravilnika in je bilo
za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do
31. decembra 2013.
(4) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil lahko agencija podeli tudi, če
preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že
pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil.«.
5. člen
V 32. členu se besedilo »3. decembra 2013« nadomesti
z besedilom »8. maja 2014«.

Leto XXIII

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2013
Ljubljana, dne 5. novembra 2013
EVA 2013-2430-0120
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3484.

Letni program statističnih raziskovanj za 2014
(velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)

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 statističnih raziskovanj

LETNI PROGRAM
statističnih raziskovanj za 2014
(velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
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 in Zavod za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj je natančen pregled
v posameznem letu načrtovanih statističnih raziskovanj, ki se
izvajajo v skladu z Zakonom o državni statistiki. Program se deli
na redni in razvojni del, ki sta prikazana v Prilogi 1 in Prilogi 2,
v Prilogi 3 pa so navedene uporabljene kratice iz obeh prilog.
Statistična raziskovanja:
Statistična raziskovanja se izvajajo s primarnim zbiranjem
podatkov, s prevzemanjem sekundarnih (predvsem administrativnih) virov ter z internimi preračuni oziroma s pripravo
podatkov; sledi objava podatkov ali pa se rezultati uporabijo za
nadaljnje preračune. Poleg tega lahko statistično raziskovanje
navaja tudi vsebine, katerih rezultat ni objava statističnih podatkov, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa
(npr. vzdrževanje in objavljanje različnih klasifikacij).
Vsako raziskovanje iz rednega dela programa je razvrščeno v ustrezno področje, poglavje, podpoglavje in modul;
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o vsakem raziskovanju so zapisani naslednji podatki: ime pooblaščenega izvajalca, zaporedna številka, ime in oznaka, vsebina, namen, delo v tekočem letu, navedba tega, kdo je dolžan
dati podatke in kdaj, obveznost poročanja podatkov, obdobje
opazovanja, periodika objavljanja, rok prve objave in navedba
pravnih in drugih podlag. V rubriki, v kateri vpis vsebinsko ni
mogoč ali smiseln, je vpisano »n. s.«.
V letnem programu za leto 2014 ni statističnih raziskovanj, ki
zaradi svoje večletne periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2014.
Tovrstna raziskovanja so običajno v letu ali dveh pred letom rednega izvajanja uvrščena v razvojni del (metodološke in tehnološke
priprave in razvoj), v letu izvajanja pa v redni del programa.
V razvojnem delu programa so statistična raziskovanja
razvrščena na enak način kot raziskovanja v rednem delu, le
da je pri teh naveden tudi podatek o institucijah, sodelujočih
pri njihovi uresničitvi. V razvojni del programa so raziskovanja
uvrščena, ker se izvajajo kot študije izvedljivosti (lahko na ravni
države ali Skupnosti), ker se za redno izvajanje vzpostavljajo
metodološki in tehnični pogoji, ker se izvajajo vsebinske ali
tehnične revizije obstoječih rednih raziskovanj ipd.
Področje, poglavje, podpoglavje in modul:
Področje in poglavje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki ob upoštevanju nacionalnih posebnosti sledi
vsebini Uredbe (EU) 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. januarja 2013 o evropskem statističnem programu
za obdobje 2013–2017 (UL L št. 39 z dne 9. 2. 2013, str. 12).
Področja so: 1. Kazalniki; 2. Sistemi računov; 3. Osnovne
statistike.
Kazalniki so zbirne (agregirane) mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev.
Kazalniki so predvsem pomembni za spremljanje dosežkov
glede na postavljene strateške cilje, dostikrat politične, saj
kažejo pozitivne ali negativne spremembe. Državna statistika
bo usmerjena v pripravo različnih sistemov kazalnikov, ki naj bi
odražali odločitve v posameznih politikah.
Sistemi računov so drug sklop statističnih izdelkov, ki
zajemajo sistem nacionalnega računovodstva, različne satelitske račune, bilance in tabele. Sistemi računov so izračunani
po dogovorjenih postopkih, zato so skladni in primerljivi tudi
v različnih geografskih in časovnih okvirih. Ti podatki so tudi
osnova za izračun različnih kazalnikov.
Osnovne statistike temeljijo na neposrednem zbiranju
podatkov (vhodne podatke sporočajo osebe oziroma gospodinjstva ali podjetja) ali pa se podatki pridobijo iz administrativnih in drugih zbirk podatkov in uporabijo za statistični namen.
Rezultati osnovnih statistik so namenjeni za prikaz stanja in
razvoja na določenem specifičnem področju, na primer v industriji, v izobraževanju, v kmetijstvu. Osnovne statistike so tudi
vhodni podatki za izračune v sistemih računov.
Poglavja so označena z nivojskim številčenjem, ob upoštevanju rednih in razvojnih raziskovanj – zadnja imajo pred številčno
oznako še črko R. V področju 1. Kazalniki so: 1.1 Nacionalne
strategije in Evropa 2020, 1.2 Ekonomsko upravljanje in 1.3 Globalizacija; poglavji v področju 2. Sistemi računov sta: 2.1 Ekonomski in socialni razvoj in 2.2 Okoljska trajnost; poglavja v področju
3. Osnovne statistike so: 3.1 Poslovno področje, 3.2 Ljudje in
družba, 3.3. Okoljske, kmetijske in druge področne statistike in
3.4 Statistike v prostoru – z oznako R v razvojnem delu.
Podpoglavja in moduli so zaokrožena vsebina področnih
statistik. Tudi podpoglavja in moduli so označeni z nivojskim
številčenjem ob upoštevanju rednih in razvojnih raziskovanj z
oznako R v razvojnem delu.
Razlaga stolpcev:
Pooblaščeni izvajalec je institucija, ki je zadolžena za izvedbo navedenega raziskovanja. Če je navedenih več institucij,
so odgovornosti med njimi določene z dogovori.
Zaporedna številka je sestavljena na podlagi področja,
poglavja, podpoglavja in modula in je letno spremenljiva.
Ime in oznaka raziskovanja: vsako raziskovanje ima ime;
oznaka ni obvezen podatek o raziskovanju, navede pa se
vedno, kadar se podatki pridobijo od poročevalskih enot z
vprašalniki.
Vsebina podaja kratek opis raziskovanja in informacije o
ključnih spremenljivkah populacije, ki je predmet raziskovanja
in analiz.
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Namen podaja pričakovani rezultat izvajanja raziskovanja.
Delo v tekočem letu: opisane so aktivnosti, ki se bodo
izvajale v letu veljavnosti letnega programa.
Sodelujejo (v razvojnem delu): navedene so ustanove,
ki sodelujejo pri izvedbi razvojnega raziskovanja. Kjer vpis ni
smiseln, ker ni predvidenih sodelujočih ustanov, je vpisano n. s.
(ni smiselno).
Kdo mora dati podatke in kdaj: navedene so poročevalske
enote (nosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov
ter pravne in fizične osebe), ki so po zakonu, ki ureja delovanje
državne statistike, in programu statističnih raziskovanj dolžne
sporočati podatke ter rok, do katerega jih morajo posredovati.
Za osebe oziroma gospodinjstva in družinske kmetije je navedeno, kdaj bo potekalo prostovoljno sporočanje podatkov.
Kjer vpis ni smiseln, ker ni predvideno sporočanje podatkov
pooblaščenemu izvajalcu, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Obveznost poročanja: navedeno je, ali je poročanje podatkov prostovoljno ali obvezno. Prostovoljno sporočanje podatkov velja pri anketiranju oseb oziroma gospodinjstev, za
raziskovanja s področja poslovnih tendenc in za ankete o družinskih kmetijah. Obvezno sporočanje podatkov velja za upravljavce administrativnih virov in podjetja. Kjer vpis ni smiseln,
ker npr. v stolpcu »Kdo mora dati podatke in kdaj« ni navedena
poročevalska enota ali se podatki v letu 2014 ne zbirajo ali
se rezultati pripravijo na podlagi lastnih virov pooblaščenega
izvajalca, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Obdobje opazovanja je določeno glede na leto veljavnosti
Letnega programa statističnih raziskovanj. Možnosti so: kritični
(presečni) dan, teden zaporednih dni, mesec, četrtletje, polletje
v letu, tekoče, preteklo, predpreteklo leto (od 1. januarja do
31. decembra), šolsko leto (od 1. septembra do 31. avgusta),
akademsko leto (od 1. oktobra do 30. septembra) ali pa natančno opredeljeno drugo obdobje. Kjer vpis ni smiseln, ker npr. ni
opazovanja pojava, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Periodika objavljanja (v rednem delu) je določena glede
na pogostost objavljanja statističnih rezultatov. Možnosti so:
enkratno, mesečno, četrtletno, polletno, letno ali večletno objavljanje ali pa natančno opredeljena drugačna periodika objavljanja. Kjer vpis ni smiseln, ker ni objave ali nadaljnje uporabe
podatkov, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Izvajanje (v razvojnem delu) je časovno obdobje, v katerem bo predvidoma izvedeno razvojno raziskovanje.
Rok prve objave / uporabe: navedeno je, v koliko dneh ali
mesecih po zaključenem obdobju opazovanja bodo podatki najpozneje objavljeni. Tej objavi bodo lahko sledile še objave podrobnejših ali končnih podatkov. Rok za prvo uporabo je opredeljen z
navedbo leta, ko bodo rezultati razvojnega raziskovanja objavljeni
ali uporabljeni. Kjer vpis ni smiseln, ker ni objave ali nadaljnje
uporabe podatkov, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Pravne in druge podlage: Temeljna pravna podlaga za izvajanje raziskovanj je Zakon o državni statistiki, večina raziskovanj
pa ima še dodatne pravne in druge osnove, ki so posebej navedene: če raziskovanje temelji na predpisu EU, je navedena številka
CELEX1, če raziskovanje temelji na nacionalnem predpisu, je
navedena okrajšava predpisa (seznam in razlaga v Prilogi 3),
številka Uradnega lista RS in zaporedna številka objave.
Pri nekaterih raziskovanjih je kot osnova za njihovo izvajanje navedeno partnersko sodelovanje; to pomeni, da raziskovanje temelji na izraženem nacionalnem interesu, na podlagi
zahtev mednarodnih organizacij ali na mednarodno dogovorjenih nalogah (gentlemen's agreement).
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2013/9
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-1522-0033
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
Priloge
1 Glej: http://www.justis.com/data-coverage/celex.aspx (prevzeto 18. 9. 2013)

NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020

Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije
Evropa 2020
Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije
Evropa 2020
Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji
Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji

2.1.01
2.1.01.01
2.1.01.02
2.1.01.03
2.1.01.04
2.1.01.05
2.1.01.06
2.1.01.07
2.1.02
2.1.02.01
2.1.03
2.1.03.01
2.1.04
2.1.04.01

2.1

EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ

Nacionalni raþuni
Temeljni agregati – letni podatki
Temeljni agregati – þetrtletni podatki
Input/output tabele
Nefinanþni raþuni institucionalnih sektorjev
Raþuni države
Bilance stanj nefinanþnih sredstev
Finanþni raþuni
Regionalni raþuni
Regionalni raþuni
Satelitski raþuni
Satelitski raþuni
Statistika ekonomskih odnosov s tujino
Plaþilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in
obveznosti (stanja)

2. SISTEMI RAýUNOV

1.1.02
1.1.02.01

1.1.01.01

1.1.01

1.1

1. KAZALNIKI

Kazalo

OKOLJSKA TRAJNOST

Okoljsko ekonomski raþuni
Okoljsko ekonomski raþuni
Ekonomski raþuni za kmetijstvo in gozdarstvo
Ekonomski raþuni za kmetijstvo in gozdarstvo
Bilance preskrbe
Bilance preskrbe

2.2

Št.

2.2.01
2.2.01.01
2.2.02
2.2.02.01
2.2.03
2.2.03.01

Statistika finanþnih posrednikov in trgov
Statistika denarnih posrednikov
Druge statistike finanþnih trgov
Bilance javnega financiranja
Bilance javnega financiranja

2.1.05
2.1.05.01
2.1.05.02
2.1.06
2.1.06.01

Kazalniki globalizacije
Kazalniki globalizacije
Statistiþni register skupin podjetij
Statistiþni register skupin podjetij

GLOBALIZACIJA

1.3.01
1.3.01.01
1.3.02
1.3.02.01

1.3

EKONOMSKO UPRAVLJANJE

Ekonomsko upravljanje
Ekonomsko upravljanje

1.2.01
1.2.01.01

1.2

REDNI DEL

Priloga 1
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3.2.03
3.2.03.01
3.2.03.02
3.2.03.03

Prebivalstvo
Prebivalstvo
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Plaþe in stroški dela
Statistiþni register delovno aktivnega prebivalstva in druge
statistike dela
Izobraževanje
Zaþetno izobraževanje
Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje
Druge statistike izobraževanja

LJUDJE IN DRUŽBA

Okolje
Odpadki
Vode
Emisije v zrak
Izdatki za varstvo okolja
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Struktura kmetijskih gospodarstev
Rastlinska pridelava
Živinoreja
Poraba reprodukcijskega materiala
Kmetijske cene
Ribištvo
Gozdarstvo
Statistiþni register kmetijskih gospodarstev in druge kmetijske
statistike

OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROýNE
STATISTIKE

3.3

Št.

3.3.01
3.3.01.01
3.3.01.02
3.3.01.03
3.3.01.04
3.3.02
3.3.02.01
3.3.02.02
3.3.02.03
3.3.02.04
3.3.02.05
3.3.02.06
3.3.02.07
3.3.02.08

Kultura
Kultura
Zdravje
Javno zdravje
Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Življenjska raven
Socialna zašþita
Izdatki in financiranje ter upraviþenci
Institucionalno varstvo
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stanovanja
Stanovanja
Kriminaliteta
Kriminaliteta
Volitve
Volitve
Klasifikacije na podroþju socialnih statistik
Klasifikacije na podroþju socialnih statistik
Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj
Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

3.2.04
3.2.04.01
3.2.05
3.2.05.01
3.2.05.02
3.2.06
3.2.06.01
3.2.07
3.2.07.01
3.2.07.03
3.2.07.04
3.2.08
3.2.08.01
3.2.09
3.2.09.01
3.2.10
3.2.10.01
3.2.11
3.2.11.01
3.2.12
3.2.12.01
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3.2.01
3.2.01.01
3.2.02
3.2.02.01
3.2.02.02
3.2.02.03

3.2

POSLOVNO PODROýJE

Strukturne poslovne statistike
Strukturne poslovne statistike
Kratkoroþne poslovne statistike
Kratkoroþne poslovne statistike
Statistiþni poslovni register
Statistiþni poslovni register
Menjava blaga
Menjava blaga
Cene
Drobnoprodajne cene
Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih
Paritete kupne moþi
Znanost, tehnologija in inovacije
Raziskovalno razvojne dejavnosti
Inovacije
Informacijska družba in komunikacije
Informacijska družba in komunikacije
Turizem
Turizem
Poslovne tendence
Poslovne tendence
Klasifikacije na podroþju poslovnih statistik
Klasifikacije na podroþju poslovnih statistik
Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj
Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

3.1.01
3.1.01.01
3.1.02
3.1.02.01
3.1.03
3.1.03.01
3.1.04
3.1.04.01
3.1.05
3.1.05.01
3.1.05.02
3.1.05.03
3.1.06
3.1.06.01
3.1.06.02
3.1.07
3.1.07.01
3.1.08
3.1.08.01
3.1.09
3.1.09.01
3.1.10
3.1.10.01
3.1.11
3.1.11.01

3.1

3. OSNOVNE STATISTIKE

Stran
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3.3.03
3.3.03.01
3.3.03.02
3.3.03.03
3.3.04
3.3.04.01
3.3.04.02
3.3.04.03
3.3.04.04

Energetika
Strukturna statistika energetike
Kratkoroþna statistika energetike
Cene energije
Transport
Kopenski transport
Pomorski transport
Zraþni transport
Druge transportne statistike
3.4.01
3.4.01.01
3.4.02
3.4.02.01
3.4.03
3.4.03.01
3.4.04
3.4.04.01

3.4

STATISTIKE V PROSTORU

Urbane statistike
Urbane statistike
Naravnogeografske znaþilnosti države
Naravnogeografske znaþilnosti države
Geografski informacijski sistem
Geografski informacijski sistem
Teritorialne klasifikacije
Teritorialne klasifikacije
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1.1.01.01.02

IVZ

Strukturni
kazalnik Zdrava
leta življenja in
drugi kazalniki
priþakovanega
trajanja zdravja

Podatki o posamezniku
(spol, starost, država
rojstva, državljanstvo,
država prebivališþa,
najvišja dosežena
izobrazba, formalni
zakonski stan, dejanski
zakonski stan, tip
gospodinjstva, status
aktivnosti, status v
zaposlitvi, poklic,
dejavnost, regija
prebivališþa, stopnja
urbanizacije, neto
meseþni dohodek
gospodinjstva), podatki o
splošnem zdravstvenem
stanju, obsegu
dolgotrajnih zdravstvenih
težav in oviranosti pri
vsakodnevnih aktivnostih
zaradi zdravstvenih težav.

Kazalniki trajnostnega
razvoja z vidika
ekonomije, okolja in
naravnih virov ter
demografsko-socialnega
podroþja, prikazani na
nivoju Slovenije in
statistiþnih regij.

Kazalniki kažejo stopnjo
razvoja države, saj na
njihov izraþun vplivajo
podatki o smrtnosti
novorojenþkov, o
življenjskem standardu in
stilu ter doseženi stopnji
izobrazbe, kakor tudi o
stopnji razvoja zdravstva
in medicine. Namenjeni
so podpori razliþnih
državnih in lokalnih
politik in razliþnim
analizam stanja.

Priprava metodologije
raziskovanja, pridobitev
in obdelava podatkov,
izraþun strukturnega
kazalnika Zdrava leta
življenja in drugih
kazalnikov.

Spremljanje trajnostnega Priprava raziskovanja,
razvoja v Sloveniji in EU. pridobitev obstojeþih
statistiþnih in
administrativnih virov,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.
Sodelovanje v delovni
skupini za kazalnike
trajnostnega razvoja na
Eurostatu.

Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020

1.1.01.01

Kazalniki
trajnostnega
razvoja

Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020

Delo v tekoþem letu

Lastni viri IVZ. SURS –
Anketa o življenjskih
pogojih. 30. 6.

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

n.s.

Obveznost
poroþanja

Letna

Periodika
objavljanja

Leto - od 2005 Letna
dalje

Preteklo leto
in
razpoložljiva
predhodna
leta.

Obdobje
opazovanja

Pravne in
druge podlage

16 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

12 mesecev po Strategija
obdobju
trajnostnega
opazovanja.
razvoja
(Sustainable
Development
Strategy DOC
10917/06)

Rok prve
objave

Št.

1.1.01.01.01

NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020

1.1.01

Namen

1.1

Vsebina

KAZALNIKI

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

1

Zap.št.

10400 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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1.1.01.01.03

1.1.01.01.04

1.1.01.01.05

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Obvezno

Administrativni viri:
MKO, ARSO, KIS – po
potrebi, skladno z
zahtevami Eurostata.
Lastni viri SURS-a.

KmetijskoKmetijsko-okoljski
okoljski kazalniki kazalniki z vidika vpliva
kmetijstva na okolje.
Povezava kmetijskih
statistik z drugimi
podroþnimi statistikami.

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoroþnih
in srednjeroþnih
predvidenih kazalnikov v
kmetijstvu. Prouþitev in
analiza administrativnih in
statistiþnih virov.
Zagotavljanje
razpoložljivih,
primerljivih podatkov za
potrebe Eurostata.

n.s.

Lastni viri SURS-a
(DEM-UMR,
DEM/PREB-ýL).

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih vhodnih
podatkov, objava
rezultatov.

Izraþunavanje
priþakovanega trajanja
življenja in izdelava
izraþunov skrajšanih ter
popolnih tablic
umrljivosti za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, stanovanjskih,
ekonomskih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev zahtev
slovenskega pravnega
reda in mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.

Pretekla leta

Preteklo leto

n.s.

Obdobje
opazovanja

Letna

Skrajšane
tablice - letno,
popolne
tablice petletno

Triletna

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Do konca leta
2014.

Rok prve
objave

Št.

Merjenje vpliva
kmetijstva na okolje.

n.s.

Spremljanje metodologije, Lastni viri SURS-a.
tehnik in orodij izdelave
projekcij v EU in svetu.
Spremljanje demografskih
gibanj v Evropi (posebej v
državah þlanicah EU-27)
in svetu. Sodelovanje s
strokovnjaki za vprašanja
prebivalstvenega razvoja
v Sloveniji in tujini.
Sodelovanje
(usklajevanje) z Delovno
skupino za projekcije
prebivalstva. Sodelovanje
z Eurostatom pri pripravi
projekcij prebivalstva
Slovenije in usklajevanje
glede predpostavk.

Obveznost
poroþanja

Sodelovanje in
usklajevanje glede
predpostavk z Eurostatom
pri preraþunih projekcij
prebivalstva za države
þlanice in drugih
aktivnostih na tem
podroþju - skladno z
njihovim planom dela.
Eurostat bo zaþel tudi s
pripravami projekcij na
regionalnem nivoju
(NUTS2).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava prebivalstvenih
analiz za izhodišþa oz.
doloþitev vrednosti
hipotez (v sodelovanju z
Eurostatom in Delovno
skupino za projekcije
prebivalstva) o rodnosti,
umrljivosti in selivnosti v
Sloveniji za projekcije
prebivalstva po starosti in
spolu za Republiko
Slovenijo. SURS
prevzema Eurostatove
projekcije prebivalstva za
Slovenijo kot uradne.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Tablice
Verjetnost umiranja po
umrljivosti
starosti in spolu,
DEM-TAB-UMR priþakovano trajanje
življenja.

Projekcije
prebivalstva
Republike
Slovenije

REDNA RAZISKOVANJA
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10401

Podatki o pravnih osebah:
pod. o prav. enotah, aktiv.
podjetjih in njihovih delih
in pod. o let. poroþilih
posl. subjektov. Del. akt.
preb. – SRDAP (EMŠO,
št. zaposlitve, dat. in vrsta
dogodka, del. þas,
podlaga za zavarovanje,
MSPRŠ-enote, MSPRŠpodjetja, RŠZ, del.
razm., izm. delo, vzrok
spremembe, vzrok
odjave, dejavnost (EKD,
SKD, SKD 2008), šol.
izob., stop. šol. izob., st.
strok. izob., KLASIUSSRV, KLASIUS-P,
poklic (SKP in SKP-08),
poslan v državo, vrsta
invalidnosti, državljan.,
indikator vira, prva
zaposlitev, leto rojstva,
spol, zaþetni dat., konþni

Analiza uþinkov kljuþnih
sprememb v slovenski
delovni zakonodaji na
rezultate trga dela in
produktivnost.
Analizirane bodo
zakonodajne spremembe
na treh podroþjih:
varovanje zaposlitve,
minimalne plaþe in
nadomestila za
brezposelnost.

Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji

Podatkovna baza
za preuþevanje
teoretiþnih
aspektov in
analizo uþinkov
prožne varnosti v
Sloveniji

1.1.02.01

1.1.02.01.01

Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji

Pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
AJPES (podatki PRS,
letna poroþila poslovnih
subjektov), ZRSZ
(podatki o registriranih
brezposelnih, podatki o
prejemnikih pravic iz
naslova brezposelnosti),
ZPIZ (prijava podatkov in
sprememb podatkov o
plaþi oziroma osnovi,
nadomestilih, plaþanem
prispevku in obdobjih
zavarovanja – obrazec
M4). Statistiþni vir:
SRDAP. Roki: sproti in
po potrebi v dogovoru in
skladno s sporazumi,
sklenjenimi z dajalci
podatkov in na zahtevo
SURS.

Lastni viri SURS-a
(SILC).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Periodika
objavljanja

Razliþna glede n.s.
na admin. ali
statistiþni
podatkovni
vir.

Preteklo leto
Letna
za anketne
podatke in
predpreteklo
leto za
administrativn
e podatke.

Obdobje
opazovanja

Pravne in
druge podlage

Podatki se ne
objavijo, so
vhodni vir za
analizo
uþinkov
prožne
varnosti v
Sloveniji.

Partnersko
sodelovanje

24 mesecev po 32003R1177
koncu obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

SURS

Delo v tekoþem letu

Izraþun, analiza in objava
Podpora državnim
kazalnikov.
politikam, razliþnim
socialnim analizam stanja
in razvoja (spremljanje
sprememb skozi daljše
þasovno obdobje).
Spremljanje izvajanja
strategije Evropa 2020 s
podroþja revšþine in
socialne izkljuþenosti.
Posredovanje podatkov
Eurostatu.

Namen

1.1.02

Prag tveganja revšþine,
stopnja tveganja revšþine
po socialnih transferjih
glede na razliþne
socialno-ekonomske
znaþilnosti oseb ali
gospodinjstev, stopnja
tveganja revšþine pred
socialnimi transferji,
stopnja tveganja revšþine
ali socialne izkljuþenosti,
stopnja dolgotrajnega
tveganja revšþine,
kazalniki porazdelitve
dohodka, stopnja in
intenziteta materialne
prikrajšanosti, kazalniki
stanovanjskih pogojev,
kazalniki finanþnih
zmožnosti gospodinjstva,
splošno zdravstveno
stanje oseb.

Vsebina

Kazalniki
revšþine in
socialne
izkljuþenosti

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

1.1.01.01.06

Zap.št.

10402 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

97 / 25. 11. 2013
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Poobl.
izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

dat. in dat. obdelave);
Reg. brezpos. oseb
(EMŠO, dat. stanja,
starost, trajanje brezpos.,
del. doba, spol, obm.
služba/urad za delo,
pokl./strok. izob., stop.
izob., razlog preneh. del.
razm., UE in obþina stal.
preb., status prejemnika
DN/DP, državlj., poklic,
dejav. podjetja, dat.
prijave na ZRSZ, vrsta
invalida, dat. vpisa v
evid. BO, dat. izpisa
osebe iz evidence BO,
vzrok izpisa, indik.
prometa); Prejemki za
brezp. osebe (vrsta
pravice oz. prejemka DN, DN po starem
zakonu, DP in podalj.
pravica, ki jih plaþuje
ZRSZ- , info o del. þasu,
info. o naravi pravic –
polno oz. soraz. den.
nadom., dat. priznanja
pravic – OD oz. DO, viš.
pravic, dat., do katerega
se prizna višja odmera
pravic, zakon., dat.
prekin. oz. mirovanja oz.
izteka pravice, vrsta
prekinitve); Podatki o
zavezancu in zavarovancu
(dat. vnosa pod., leto, za
katero se poroþajo pod.,
šifra prijave, reg. št.
dajalca, reg. št. zavez.,
ted. sklad ur zavez., letni
sklad ur zavez., EMŠO
zavarov.), pod. o plaþi oz.
osnovi za obdobje, za
katero so prisp. za PIZ
plaþani (obdobje od - do, ,
št. ur red. dela, št. nadur,
znesek plaþe oz. osnove,
znesek prisp.), pod. o
nadomestilu za obdobje
za katero so prisp. za PIZ

Vsebina

Namen

Delo v tekoþem letu

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

10403

Mikropodatkovna
baza socialnih
statistik za razvoj
mikrosimulacijske
ga modela

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Osebe in gospodinjstva
(id. gosp, id. druž.,
razmerje. do ref. osebe,
starost, spol, drž., obþ.
prebival., druž. in gospod.
znaþ. oseb, izob., status
akt.); del. akt. preb. (vrsta
in dat. zap., stop. šol.
izobr., konþ. šola, stop.
strok. izob., stop. strok.
usp., poklic, del. razm.,
podl. za zavarov., dejav.,
drž.); reg. brezpos. osebe
(izobr., traj., prej.
nadom.); študenti (vrsta
ustan. in študija, letnik,
naþ. štud. in vpisa, biv. v
þasu štud.); štipendije
(vrsta štip., raven izob.,
obþ. šol., letnik, znesek
osn. štip., dodatki k štip.),
stanovanje (tip, nasel.,
last., najem oz. raba, št.
stanov., površ., oprem.,
konstr., naþin ogr., leto
izgr.); stavba (vrsta, leto
izgr., leto obnove, dej.
raba, model vredn., delež
last., vred.); vozila
(znam., tip, leto izdel.,
prva regist., del. prost.,
moþ), dohodnina (vrsta

plaþani (št. ur
nadomestila 1, leto
osnove 1, št. ur
nadomestila 2, leto
osnove 2), pod. o
zavarov. dobi s poveþ. ali
sezon. delu, ko so prisp.
za PIZ plaþani (obdobje
od - do, trajanje zavarov.
dobe, šifra dobe, znesek
prisp. za zavarov. dobo s
poveþanjem), pod. o
obdobju, za katero
prispevki za PIZ niso
plaþani (obdobje od - do,
št. ur rednega dela, št. ur
nadomestila).

Vsebina

Zagotavljanje
deindividualiziranih
statistiþnih
mikropodatkov za razvoj
mikrosimulacijskega
modela za modeliranje
uþinkov sprememb
davþne zakonodaje,
zakonodaje socialnih
transferjev in zdravstvene
zakonodaje.

Namen

Priprava vzorca za
mikrosimulacijski model.
Statistiþna obdelava
podatkov in priprava
vhodnih mikropodatkov
za modeliranje.

Delo v tekoþem letu

Administrativni viri:
MNZ (CRP), MNZ
(Evidenca gospodinjstev
in MRVL), GURS
(REN), MDDSZ, DURS,
ZPIZ (matiþna evidenca
upokojencev, podatki o
plaþah, podatki o delovni
dobi, izplaþila pokojnin),
ZRSZ, IVZ (ZZPPZ:
IVZ3, IVZ64 in IVZ3).
ZZZS (specialistiþnobolnišniþna dejavnosti,
izdana zdravila).
Statistiþni viri: SRDAP,
Registrski popis 2011,
letna statistiþna
raziskovanja o
štipendistih (ŠOL-ŠTIP),
študentih (ŠOL-ŠTUD),
þetrtletno statistiþno
raziskovanje o
prebivalstvu (DEMPREB/ýL). Roki: sproti
in po potrebi v dogovoru
in skladno s sporazumi,
sklenjenimi z dajalci
podatkov in na zahtevo
SURS.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Periodika
objavljanja

Razliþna glede n.s.
na
administrativn
i ali statistiþni
podatkovni
vir.

Obdobje
opazovanja

Pravne in
druge podlage

Podatki se ne Partnersko
sodelovanje
objavijo, so
vhodni
podatki za
mikrosimulaci
jski model.

Rok prve
objave

Št.

1.1.02.01.02

Zap.št.

10404 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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Poobl.
izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

dohodka, znes. plaþ.
prisp. ali pristojbin, norm.
in dej. stroški, akont.
doh., olajš. za 100 %
invalid., vsota olajš. za
vzdrž. druž. þlane, olajš.
za plaþ. prem. PDPZ,
neizk. olajš., prevzeta
olajš., št. mes. rezid., obd.
vzdr., sor. raz., preživ.),
soc. in druž. prejemki
(starš. dod., pomoþ ob roj.
otr., otr. dod., dod. za
nego otr., dod. za vel.
druž., den. soc. pomoþ,
starš. nadom., plaþ. za
izg. doh., prav. iz DR),
pokojnine (vrsta in znes.,
varst. dod., regres,
invalid., dod. za pomoþ in
postr., št. izplaþil);
prejemki za brezp. osebe
(den. nadom., prisp. za
pok. in invalid. zavarov.,
ki jih plaþuje ZRSZ);
upraviþ. do pokojnin in
dr. pravic pok. in inv. zav.
(mat. evid. upok., pod. o
plaþ., del. dobi, izplaþila
pokoj.). Zdrav. podatki:
bolezni, ki zahtevajo
zdravljenje v bolnišnici
(IVZ8), poraba zdravil,
izdanih na recepte
(IVZ64), zaþetek in
trajanje odsotnosti z dela
zaradi bolezni, poškodbe,
nege, spremstva in dr.
vzrokov (IVZ3). Podatki
o izdanih zdravilih (status
izmenjave, ZZZS št.
lekarne, št. recepta ali
naroþil., inter. št. listine,
št. lekarne, datum izdaje
zdravila, reg. št., podlaga
zavarov., država –
konvencija, spol, mesec
in leto rojstva, razlog
obravnave, naþin doplaþ.,
št. zdravnika, del. šifra in

Vsebina

Namen

Delo v tekoþem letu

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

10405

Poobl.
izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Namen

Delo v tekoþem letu

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

10406 /

koliþina izdanega
zdravila, št. toþk, cena
toþke, cel. vrednost
recepta ali naroþil., št.
zahtevka in znesek OZZ,
znesek PZZ, izredno
fakturir. dragih zdravil, št.
police, ZZZS št. in
EMŠO zavarov. osebe,
vrsta dokumenta, razvrst.
izdanega zdravila, razlog
izdaje zdrav., ki presega
najvišjo prizn. vred., cena
pakir. (cena zdrav.),
obnovljivi recept, št.
preost. izdaj na obnovlj.
receptu, del. šifra predpis.
zdravila, skupno št.
receptov, seštevek cel.
vred. storitev vseh
receptov). Pod. v spec.
bolniš. dejavnosti: status
izmenjave, šifra izvajalca,
ZZZS šifra izvajalca,
vrsta, št. in datum
dokumenta, šifra razloga
obravnave, šifra kriterija
za prilagajanje
specifikacij, šifra države,
zaþetek in konec obr.
obdobja; zap. št. bolniš.
obravnave, ZZZS in
EMŠO številka, datum
rojstva, spol, tip zavarov.
osebe, šifra podlage
zavarov. in vsebine
obravnave, premestitev iz
druge bolniš., indikator
sprejema, ponovni
sprejem, datum in ura
prihoda v bolniš. in
zaþetka bolniš.
obravnave, št. epizod
bolniš. obravnave istega
tipa, leþeþa zdrav. služba
z lokacijo, datum in ura
zakljuþka bolniš.
obravnave istega tipa,
napotitev/stanje ob
zakljuþku bolniš.

Vsebina

Stran
Št.
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Poobl.
izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

obravnave istega tipa,
vrsta napotitve v drugo
bolniš., šifra dr. bolniš.,
št.ur na intenzivni terapiji,
ure mehanske ventilacije,
št. dni neakutne
obravnave, vrsta bolniš.
obravnave istega tipa,
zdrav. dejav., kategorija
zavarov., šifra
zavarovalnice, št. dni
dolgotrajne dnevne
bolniš. obravnave istega
tipa, obravnava sledi
vpisu iz þak. knjige,
program þak. knjige,
bolnik ni veþ zaveden v
þak. knjigi, razlog bolniš.
obravnave, datum in ura
odpusta iz bolniš., tip
bolniš. obravnave, interni
bolniš. iden. osebe, mat.
št. sprejema v bolniš.,
status obravnave istega
tipa, zap. št. obraþuna iste
obravnave istega tipa,
datum predhodnega
obraþuna iste obravnave
istega tipa; podskupina
oz. pod. dejavnost, šifra
storitve, št. primerov za
storitev, št. storitev, cena
za storitev, vrednost
storitev za šifro storitve,
odstotek doplaþila, znesek
obveznega zavarov. za
šifro storitve; zap. št.,
številka in datum
terapevtskega ali
diagnostiþnega postopka;
del. šifra zdravila,
osnovna enota za
aplikacijo, koliþina
zdravila, ki je bila
dejansko uporabljena
/aplicirana osebi, nabavna
cena zdravila; skupno št.
bolnišniþnih obravnav,
seštevek celotne vrednosti
storitev vseh obravnav.

Vsebina

Namen

Delo v tekoþem letu

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10407

SURS

Izbrani statistiþni
kazalniki s podroþja
ekonomije oz. poslovanja
podjetij (izvoz, uvoz,
neposredne tuje
investicije, podjetja pod
tujim nadzorom),
mobilnosti ljudi (tuji
državljani, turisti) ter iz
drugih podroþij, kot so
npr. tehnologija, ki
osvetljujejo pojav
globalizacije.

Kazalniki globalizacije

1.3.01.01

Kazalniki
globalizacije

Kazalniki globalizacije

1.3.01

1.3.01.01.01

GLOBALIZACIJA

1.3

Izraþun primanjkljaja in
dolga države v skladu z
metodologijo ESR 1995
in Eurostatovim
priroþnikom za pripravo
poroþila o primanjkljaju
in dolgu države.

Ekonomsko upravljanje

Poroþilo o
primanjkljaju in
dolgu države

1.2.01.01

Merjenje pojava, obsega
in intenzivnosti
globalizacije z razliþnih
vidikov þlovekovega
delovanja.

Poroþanje o primanjkljaju
in dolgu države Evropski
komisiji za presojo
izpolnjevanja kriterijev,
opredeljenih v Protokolu
o postopku v zvezi s
þezmernim
primanjkljajem.

Namen

Obveznost
poroþanja

n.s.

Lastni viri MF: Direktorat Obvezno
za proraþun, Direktorat za
zakladništvo, Direktorat
za javno premoženje in
finanþni sistem,
Direktorat za javno
raþunovodstvo. SURS,
BS, obþine, ZPIZ, ZZZS,
javni skladi, javne
agencije, SOD, KAD,
AJPES. Najkasneje do
15. 3. za prvo poroþanje
in do 15. 9. za drugo
poroþanje.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Izbor kazalnikov. Priprava Lastni viri SURS-a in že
obstojeþi viri BS.
statistiþnih podatkov za
izraþun kazalnikov in
njihova analiza. Objava
rezultatov.

Spremljanje metodoloških
sprememb in vkljuþevanje
relevantnih v tekoþe
poroþilo. Objava in
posredovanje poroþil v
Eurostat.

Delo v tekoþem letu

Preteklo in
predpreteklo
leto

Tekoþe in
predhodna 4
leta

Obdobje
opazovanja

Letna

Polletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

December.

Priporoþila
Eurostata in
OECD-ja

3 in 9 mesecev 32010R0679
po obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

1.2.01.01.01

Ekonomsko upravljanje

1.2.01

Vsebina

EKONOMSKO UPRAVLJANJE

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

1.2

Zap.št.

10408 /

BS, MF,
SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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2.1.01.01.02

2.1.01.01.03

2.1.01.01.04

SURS

SURS

SURS

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Preteklo leto

n.s.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Lastni viri SURS-a.

Zaposlenost v skladu z
Evropskim sistemom
raþunov 2010.

Preteklo leto

Obvezno
Administrativni viri:
AJPES, BS, MF, MNZ,
MZIP, DURS, UJP,
AZN, ZZZS, MKO,
ZPIZ. Lastni viri SURSa. Vsi najkasneje do
31. 5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

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

Letna

Letna

n.s.

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

32013R0549

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

32013R0549

32013R0549

Ocene se ne
32007R1445
objavijo, so
vhod v
obraþun
makroekonom
skih
agregatov.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

18 mesecev po 32008R0177
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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Zaposlenost

Preteklo leto

Obvezno

Administrativni viri:
AJPES, BS, MF, MNZ,
MZIP, DURS, UJP,
AZN, ZZZS, MKO,
ZPIZ. Lastni viri SURSa. Vsi najkasneje do
31. 5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
priprava ocen.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Uteži za izraþun BDP po
kupni moþi.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Št.

Drugi temeljni
agregati
nacionalnih
raþunov

Izdatkovna
struktura BDP za
izraþun BDP po
kupni moþi

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Administrativni viri:
AJPES (PRS in sodni
register - tekoþe
prevzemanje), KDD
(register
nematerializiranih
vrednostnih papirjev) 30. 3., BS (kapitalske
naložbe) - 10. 6. Lastni
viri SURS-a (SPR).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno
Administrativni viri:
AJPES, BS, MF, MZIP,
MNZ, DURS, UJP, AZN,
ZZZS, MKO, ZPIZ.
Lastni viri SURS-a. Vsi
najkasneje do 31. 5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.
Urejanje vhodnih virov in
manjkajoþih
identifikatorjev ter s tem
izboljšanje kakovosti
podatkov za enote in
relacije, ki so potencialni
gradniki skupin podjetij.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Temeljni agregati - letni podatki

2.1.01.01

Izkazovanje podatkov o
veþnacionalnih in
rezidenþnih skupinah
podjetij ter uporaba
podatkov kot vir za
Evropski register skupin
podjetij (EGR).

Namen

Proizvodna, izdatkovna in Obraþun
dohodkovna struktura
makroekonomskih
bruto domaþega
agregatov.
proizvoda v
tekoþih/stalnih cenah.

Nacionalni raþuni

2.1.01

Bruto domaþi
proizvod

EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ

2.1

2.1.01.01.01

SISTEMI RAýUNOV

2

Statistiþni register skupin podjetij

Statistiþni register Podatki o veþnacionalnih
skupin podjetij
in rezidenþnih skupinah
SPR-RSP
podjetij (vrsta skupine,
število zaposlenih, glavna
dejavnost ipd.).

1.3.02.01.01

1.3.02.01

Vsebina

Statistiþni register skupin podjetij

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

1.3.02

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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2.1.01.02.02

2.1.01.02.03

SURS

SURS

Zaposlenost v skladu z
ESR 2010.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

ýetrtletje

Lastni viri SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

n.s.

ýetrtletje

Administrativni viri:
Obvezno
AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN,
ZZZS, ZPIZ. Lastni viri
SURS-a. Vsi najkasneje
50 dni po koncu þetrtletja.

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

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Obraþun
Bruto domaþi proizvod
po proizvodni, izdatkovni makroekonomskih
agregatov.
in dohodkovni metodi v
tekoþih/stalnih cenah.

ýetrtletje

Predpreteklo
leto

Obvezno

Administrativni viri:
AJPES (PRS), BS, MF,
MNZ (CRP), MZIP
(MRVL), DURS, UJP,
AZN, ZZZS, MKO,
ZPIZ. Lastni viri SURSa. Vsi najkasneje do
31. 5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
priprava statistiþnega dela
poroþila.

Obvezno
Administrativni viri:
AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, ZZZS,
ZPIZ. Vsi najkasneje 50
dni po koncu þetrtletja.
AZN (trimeseþni
raþunovodski izkazi
zavarovalnic,
pozavarovalnic in
pokojninskih družb). Za
zavarovalnice in
pokojninske družbe 70
dni po koncu þetrtletja, za
pozavarovalnice 100 dni
po koncu þetrtletja. Lastni
viri SURS-a.

2012

Obdobje
opazovanja

n.s.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

ýetrtletna

ýetrtletna

ýetrtletna

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

65 dni po
obdobju
opazovanja.

65 dni po
obdobju
opazovanja.

60 dni po
obdobju
opazovanja.

Podatki se ne
objavijo, so
vhod v
izraþune
prispevka
Slovenije v
proraþun EU.

32013R0549

32013R0549

32013R0549

31989R1553,
32006L0112

24 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave
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Zaposlenost

Drugi temeljni
agregati
nacionalnih
raþunov

Bruto domaþi
proizvod

Temeljni agregati - þetrtletni podatki

2.1.01.02.01

2.1.01.02

SURS

Obraþun
makroekonomskih
agregatov za potrebe
projekta EUKLEMS.

Namen

Št.

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

Letno DDV
poroþilo

2.1.01.01.06

Sredstva za delo po
dejavnostih, spolu,
starosti in izobrazbi.

Vsebina

SURS

Sredstva za delo
po
socioekonomskih
znaþilnostih

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.01.01.05

Zap.št.

10410 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2.1.01.05.01

2.1.01.05.02

2.1.01.05.03

SURS

SURS

Razporeditev podrobnih
kategorij davkov in
prispevkov za socialno
varnost po sektorjih
prejemnikih.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Administrativni viri: MF,
DURS, CURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP. Vsi
najkasneje do 15. 2.

Administrativni viri: BS,
MF, CURS. Vsi
najkasneje 50 dni po
koncu þetrtletja.

Administrativni viri: MF,
AJPES, MO, MNZ,
ZPIZ, ZZZS, UJP. Lastni
viri SURS-a. Za prvo
objavo vsi najkasneje do
15. 3., za drugo objavo
vsi najkasneje do 31. 8.

Polletje

ýetrtletje

Preteklo leto

Obvezno

Obvezno

ýetrtletje

Preteklo leto

2011

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Administrativni viri: BS, Obvezno
MF, CURS, DURS,
AJPES. Lastni viri
SURS-a. Vsi najkasneje
50 dni po koncu þetrtletja.

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Letna

ýetrtletna

Polletna

ýetrtletna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

32005R1161,
32013R0549

32013R0549

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

90 dni po
obdobju
opazovanja.

32013R0549

32005R1161

3 in 9 mesecev 32009R0479,
po obdobju
32013R0549
opazovanja.

90 dni po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

36 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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Davki in
prispevki za
socialno varnost

Nefinanþni sektorski
raþuni za državo.

Temeljni agregati sektorja Obraþun
država.
makroekonomskih
agregatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Nefinanþni institucionalni Obraþun
makroekonomskih
sektorski raþuni za
agregatov.
nefinanþne družbe,
finanþne družbe, državo,
gospodinjstva z
nepridobitnimi
institucijami, ki
opravljajo storitve za
gospodinjstva, in tujino.

Administrativni viri: MF,
DURS, ZPIZ, BS, UJP.
Lastni viri SURS-a. Vsi
najkasneje do 31. 5.

Administrativni viri:
AJPES, BS, MF, MNZ,
DURS, UJP, AZN,
ZZZS, MOP, MKGP,
ZPIZ. Lastni viri SURSa. Vsi najkasneje do
31. 5.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Št.

ýetrtletni raþuni
države

Raþuni države

Raþuni države

2.1.01.05

SURS

ýetrtletni
nefinanþni
sektorski raþuni
domaþih sektorjev
in tujine

2.1.01.04.02

SURS

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Namen

Nefinanþni institucionalni Obraþun
sektorski raþuni za
makroekonomskih
nefinanþne družbe,
agregatov.
finanþne družbe, državo,
gospodinjstva,
nepridobitne institucije,
ki opravljajo storitve za
gospodinjstva, in tujino.

Nefinanþni raþuni institucionalnih sektorjev

Nefinanþni
sektorski raþuni
domaþih sektorjev
in tujine

2.1.01.04

2.1.01.04.01

Pretoki blaga in storitev,
tabela ponudbe in tabela
porabe v tekoþih in
stalnih cenah.

Vsebina

Tabele ponudbe
in porabe

Input/output tabele

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.01.03.01

2.1.01.03

Zap.št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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2.1.01.07.02

AJPES,
BS

Letni podatki o stanjih in
transakcijah finanþnih
sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev
po finanþnih
instrumentih.

Bruto in neto vrednosti
osnovnih sredstev ter
potrošnja stalnega
kapitala v tekoþih in
stalnih cenah ter vrednost
zalog.

ýetrtletni finanþni ýetrtletni podatki o
raþuni
stanjih in transakcijah
finanþnih sredstev in
obveznosti
institucionalnih sektorjev
po finanþnih instrumentih
in posebej sektorja
država.

Letni finanþni
raþuni

Finanþni raþuni

2.1.01.07.01

2.1.01.07

BS

Bilance stanj
nefinanþnih
sredstev

2.1.01.06.01

Lastni viri BS (Letni
podatki se sestavljajo na
osnovi þetrtletnih
podatkov finanþnih
raþunov).
Obvezno
Enote vkljuþene v S.11,
S.12 in S.13 oz. po
Sklepu BS (prag
poroþanja glede na
bilanþno vsoto)
posredujejo podatke
AJPES do: 20. 2., 10. 5.,
10. 8., 10. 11., AJPES
posreduje zbrane podatke
BS v petih delovnih dneh
po konþanem sporoþanju.
SURS in administrativni
viri: KDD, MF, AJPES
(letna poroþila). Lastni
viri BS.

Priprava metodologije
raziskovanja ter
pridobitev podatkov iz
administrativnih in lastnih
virov (BS). Zbiranje,
obdelava in posredovanje
podatkov (AJPES).
Vkljuþitev dodatnih virov
in nadaljnja obdelava
podatkov, objava
rezultatov (BS).

Izpolnitev zahtev
Eurostata in ECB ter za
potrebe ekonomske
analize, domaþe in tuje
javnosti, analiza
konsistentnosti med
nefinanþnimi in
finanþnimi sektorskimi
raþuni.

n.s.

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava in izvedba
izraþuna na podlagi
þetrtletnih finanþnih
raþunov prejšnjega leta,
objava rezultatov.

Administrativni viri:
DURS, AJPES, MNZ,
MIZP, GURS. Lastni viri
SURS-a.

Administrativni viri: MF,
DURS, ZPIZ, ZZZS,
UJP, AJPES. Vsi
najkasneje do 31. 5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

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

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Namen

ýetrtletje

Preteklo leto

Stanje na
koncu leta

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

32004R0501,
32002O0007,
32005O0013,
32006O0006;
UL RS, št.
1135647/2007 in
št. 1135648/2007

32013R0549;
UL RS, št.
1135647/2007 in
št. 1135648/2007

24 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

12 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

SURS

Bilance stanj nefinanþnih sredstev

2.1.01.06

Spremljanje izdatkov
sektorja država po
namenih (po klasifikaciji
COFOG).

Vsebina

Izdatki države po
namenih

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.01.05.04

Zap.št.

10412 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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2.1.02.01.02

2.1.02.01.03

SURS

SURS

Regionalni raþuni

Raþun alokacije
primarnega dohodka in
raþun sekundarne
razdelitve dohodka po
regijah.

Bruto domaþi proizvod,
sredstva za zaposlene in
zaposlenost po
dejavnostih in po regijah.

Vsebina

Bruto investicije v Bruto investicije v
osnovna sredstva osnovna sredstva po
po regijah
dejavnostih in po regijah.

Raþuni
gospodinjstev po
regijah

Regionalni bruto
domaþi proizvod

2.1.02.01

2.1.02.01.01

Regionalni raþuni

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.02

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Lastni viri SURS-a.

n.s.

Predpreteklo
leto

Predpreteklo
leto

Administrativni viri:
Obvezno
AJPES, DURS
(dohodnina), MF, UJP,
ZZZS (socialni transferji),
ZPIZ (socialni transferji),
MDDSZ (socialni
transferji), ZRSZ
(socialni transferji), MNZ
(CRP). Lastni viri SURSa.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Zavod za gozdove
Slovenije, AJPES,
DURS, UJP. Lastni viri
SURS-a (SRDAP, Popis
kmetijskih gospodarstev,
REN). Vsi najkasneje do
27.2.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

24 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

24 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

12 mesecev po 32013R0549
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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BS

Izraþun plaþilne
bilance v EUR in
USD

Izpolnitev mednarodnih
Zagotovitev podatkov
plaþilne bilance v EUR in priporoþil in zagotovitev
boljše primerljivosti
USD.
plaþilne bilance.

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
rezultatov.

Plaþilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in obveznosti (stanja)

2.1.04.01.01

2.1.04.01

Priprava raziskovanja,
pridobitev in izraþun
podatkov in objava
rezultatov.

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Namen priprave
nacionalnih zdravstvenih
raþunov je spremljanje
izdatkov za zdravstvene
storitve in medicinsko
blago. Ti mednarodno
primerljivi podatki so
namenjeni uporabi pri
oblikovanju zdravstvene
politike in za ekonomske
analize sistema
zdravstvenega varstva.

Delo v tekoþem letu

2.1.04

Sklop osnovnih tabel
prikazuje izdatke za
zdravstvo po mednarodni
klasifikaciji za
zdravstvene raþune
(ICHA), ki zajema tri
dimenzije izdatkov za
zdravstvo: po vrstah
zdravstvenih obravnav,
po dejavnosti izvajalcev
zdravstvenih storitev in
po virih financiranja
zdravstva. Uporabljena je
mednarodna metodologija
SHA (Sistem
zdravstvenih raþunov;
ang. "A System of Health
Accounts").

Namen

Izdatki in viri
financiranja
zdravstva

Satelitski raþuni

2.1.03.01

Vsebina

Lastni viri BS.

Administrativni viri:
ZZZS, IVZ, izvajalci
zdravstvenih storitev,
institucionalni plaþniki
zdravstvenih storitev,
Lekarniška zbornica,
Zdravniška zbornica,
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije,
številne zdravstvene
zavarovalnice, BS, MF,
AJPES, MZ, MDDSZ,
MNZ, MO, ZPIZ, DURS
in drugi dajalci podatkov
ter lastni viri SURS-a.
ZZZS in IVZ: oktober za
preteklo leto. Drugi:
december za preteklo
leto.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Mesec

Predpreteklo
leto

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

2 meseca po
obdobju
opazovanja.

32005R0184;
ZMDS UL
RS, št. 2/1993,
ZCMDS-A
UL RS, št.
70/1998, ZBS1-UPB1 UL
RS, št.
72/2006 in
ZCMDS-B
UL RS, št.
29/2010

18 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

2.1.03.01.01

Satelitski raþuni

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.03

Zap.št.

10414 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

97 / 25. 11. 2013
Uradni list Republike Slovenije

2.1.04.01.02

2.1.04.01.03

2.1.04.01.04

2.1.04.01.05

BS

BS

BS

Zap.št.

BS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

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

Ekonomski odnosi s
tujino.

Izpolnitev zahtev
Eurostata in ECB;
ekonomske analize.

Namen

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

Poroþilo o poslih z
vrednostnimi papirji.

Poroþa se vsa plaþila
(prilivi/odlivi), ki jih
opravijo banke in
hranilnice zase in za
stranke.

Zagotovitev razþlenitve
postavk tekoþega raþuna
plaþilne bilance po
državah partnericah.

Vsebina

Mesec

Mesec

Obvezno
Banke,
borznoposredniške
družbe, zavarovalnice,
pokojninske družbe,
družbe za upravljanje,
investicijske družbe,
vzajemni skladi, vzajemni
pokojninski skladi, KAD,
SOD in Sklad za
razgradnjo NEK ter
izdajatelji dolžniških
vrednostnih papirjev v
tujini. Do 10. v mesecu za
predhodni mesec.
Obvezno
Izbrana podjetja nebanþni sektor - do 20. v
mesecu za predhodni
mesec.

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Mesec

Obvezno

Leto

Obdobje
opazovanja

n.s.

Obveznost
poroþanja

Banke in hranilnice do
desetega delovnega dne
za podatke predhodnega
meseca.

Lastni viri BS.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

n.s.

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Podatki se ne
objavijo,
služijo za
kontrolo
vzorca
poroþevalcev
za plaþilno
bilanco.

3 mesece po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32005R0184,
32001R2560;
ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008,
UL RS, št. 361733/2009

ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008

UL RS, št.
24/2013, UL
RS, št.
27/2013

32005R0184;
ZMDS UL
RS, št. 2/1993,
ZCMDS-A
UL RS, št.
70/1998, ZBS1-UPB1 UL
RS, št.
72/2006 in
ZCMDS-B
UL RS, št.
29/2010

Pravne in
druge podlage

Št.

Prejeti in dani
krediti ter depoziti
z nerezidenti
KRD

Transakcije z
vrednostnimi
papirji v
poslovanju s
tujino

Plaþilni promet s
tujino
PPT

Geografska
razdelitev
tekoþega raþuna
plaþilne bilance
po državah in
ekonomskih
grupacijah
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2.1.04.01.06

2.1.04.01.07

2.1.04.01.08

AJPES,
BS

BS

Zap.št.

Mobilni operaterji preko Obvezno
APEK (APEK zbira
podatke od operaterjev,
posreduje agregirano brez
identifikacij operaterjev).
Operaterji do 15. dne v
mesecu in APEK do 25.
dne v mesecu po koncu
obdobja opazovanja.

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

Priprava in izvedba
raziskovanja.

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

Obvezno

Gospodarske družbe ter
srednji in veliki
samostojni podjetniki, ki
imajo poslovne odnose s
tujino, posredujejo
podatke AJPES do 31. 3.,
AJPES zbrane podatke
posreduje BS 4,5 meseca
po obdobju opazovanja.

Priprava metodologije
raziskovanja (BS,
AJPES). Zbiranje,
obdelava in posredovanje
podatkov (AJPES).
Vkljuþitev dodatnih virov
in nadaljnja obdelava
podatkov ter objava
rezultatov (BS).

Spremljanje terjatev in
obveznosti do
nerezidentov pri
gospodarskih družbah ter
pri srednjih in velikih
samostojnih podjetnikih,
ki imajo poslovne odnose
s tujino, za namene
plaþilne bilance.
Spremljanje prihodkov in
odhodkov do
nerezidentov pri
gospodarskih družbah ter
pri srednjih in velikih
samostojnih podjetnikih,
ki imajo poslovne odnose
s tujino, za namene
plaþilne bilance.

Podatki iz bilance stanja
gospodarskih družb ter
srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov
o terjatvah in obveznostih
do tujine (do
nerezidentov). Podatki o
prihodkih in odhodkih do
tujine (do nerezidentov).

Obveznost
poroþanja

Podjetja nebanþni sektor - Obvezno
do 20. v mesecu za
predhodni mesec.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Delo v tekoþem letu

Plaþilna bilanca, stanje
mednarodnih naložb,
bruto zunanji dolg.

Namen

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

Vsebina

Mesec

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Rok prve
objave

32005R0184,
32001R2560;
ZMDS UL
RS, št. 2/1993,
ZCMDS-A
UL RS, št.
70/1998 in
ZCMDS-B
UL RS, št.
29/2010

ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006

32005R0184,
32001R2560;
ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008,
UL RS, št. 361733/2009

Pravne in
druge podlage

Št.

Terjatve in
obveznosti do
tujine (do
nerezidentov), za
namene države;
prihodki in
odhodki do tujine
(do nerezidentov),
za namene države

Kupljeni/prodani
tuji dolžniški
vrednostni papirji
mimo domaþih
posrednikov
DVP

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10416 /
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Poobl.
izvajalec
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2.1.04.01.09

2.1.04.01.10

2.1.04.01.11

2.1.04.01.12

BS

BS

BS

Zap.št.

BS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

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

Poroþilo o stanju in
spremembah terjatev in
obveznosti do tujine.

Obvezno

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Stanje mednarodnih
naložb in obveznosti.

Banke in podjetja:
meseþno - do 20. v
mesecu za predhodni
mesec;letno - do 20.
aprila za preteklo leto.
AJPES (letna poroþila) do konca aprila.

Izbrana podjetja - do
Obvezno
zadnjega dne v mesecu za
predhodni mesec.

Priprava in izvedba
raziskovanja.

n.s.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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

Izbrana podjetja - do 20.
v mesecu za predhodni
mesec. Administrativni
vir: DURS (obrazca
DDV-O in RP-O).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Lastni viri BS

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Delo v tekoþem letu

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
podatkov.

Izraþun postavk plaþilne
bilance – storitve,
transferji in del blagovne
menjave.

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

Ekonomska analiza.
Bilanca stanja naložb in
obveznosti rezidentov
Slovenije do nerezidentov
(BPM5, Vademekum za
plaþilno bilanco).

Namen

Vsebina

Mesec, leto.

Mesec

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

Letna

n.s.

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
druga
raziskovanja.

Najkasneje 9
mesecev po
obdobju
opazovanja.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
statistiko
plaþilne
bilance.

Rok prve
objave

ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008,
UL RS, št. 361733/2009

ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008,
UL RS, št. 361733/2009

32005R0184;
ZMDS UL
RS, št. 2/1993,
ZCMDS-A
UL RS, št.
70/1998, ZBS1-UPB1 UL
RS, št.
72/2006 in
ZCMDS-B
UL RS, št.
29/2010

32005R0184,
32001R2560;
ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006, UL
RS, št. 1074595/2008 in
št. 1074597/2008,
UL RS, št. 361733/2009

Pravne in
druge podlage

Št.

Naložbe: SN11-T,
SN22-T, SN11,
SN22, SN44 in
SN55

Kratkoroþne
terjatve in
obveznosti iz
poslovanja z
nerezidenti SKV

Stanje
mednarodnih
naložb in
obveznosti

Poroþilo o
storitveni menjavi
in delu blagovne
menjave ter o
tekoþih/kapitalski
h transferjih z
nerezidenti
BST
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2.1.05.01.02

2.1.05.01.03

2.1.05.01.04

BS

BS

BS

Statistiþne bilance
denarnih
finanþnih
posrednikov

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
rezultatov.

Ekonomska analiza.

Agregatne bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov po ustreznih
metodologijah.

Lastni viri BS.

n.s.

Mesec

Mesec

Obvezno

Kreditne institucije
(banke in hranilnice) - do
10. delovnega dne po
obdobju opazovanja

Priprava in izvedba
raziskovanja ter
posredovanje podatkov
ECB.

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

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

Mesec

Obvezno
Denarne finanþne
institucije (S.122) - do 10.
delovnega dne po
obdobju opazovanja.
Lastni viri BS (S.121).

Izpolnitev zahtev ECB in Priprava in izvedba
primerljivost z evropskim raziskovanja ter objava
sistemom širše denarne in rezultatov.
finanþne statistike ter za
pripravo finanþnih
raþunov.

Podatki o tokovih iz
podatkov bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov.

Meseþna

n.s.

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

32009R0025,
32002O0007;
UL RS, št. 462285/2009

32009R0025,
32002O0007;
UL RS, št. 462285/2009

Pravne in
druge podlage

32009R0025
Najkasneje
zadnjega dne v
mesecu po
obdobju
opazovanja.

Podatki se ne 32009R0025;
UL RS, št. 46objavijo,
posredujejo se 2285/2009
ECB.

Najkasneje
zadnji dan v
mesecu po
obdobju
opazovanja
(bilanca
stanja) in 4
mesece po
obdobju
opazovanja
(finanþni
raþuni).

Najkasneje
zadnji dan v
mesecu po
obdobju
opazovanja
(bilanca
stanja),
najkasneje 28.
delovni dan po
obdobju
opazovanja
(obrestne
mere) in 4
mesece po
obdobju
opazovanja
(finanþni
raþuni).

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

Podatki za sistem
minimalnih
obveznih rezerv

Tokovi iz bilance
stanja denarnih
finanþnih
posrednikov

Obdobje
opazovanja

Mesec

Obveznost
poroþanja

Denarne finanþne
Obvezno
institucije (S.122) - do 10.
delovnega dne po
obdobju opazovanja.
Lastni viri BS (S.121).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Izpolnitev zahtev ECB in Priprava in izvedba
primerljivost z evropskim raziskovanja ter objava
sistemom širše denarne in rezultatov.
finanþne statistike ter za
pripravo finanþnih
raþunov.

Delo v tekoþem letu

Podatki iz bilance stanja
denarnih finanþnih
posrednikov.

Statistika denarnih posrednikov

Bilanca stanja in
obrestne mere
denarnih
finanþnih
posrednikov

Namen

Št.

2.1.05.01.01

2.1.05.01

Vsebina

Statistika finanþnih posrednikov in trgov

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.05

Zap.št.

10418 /

BS

Poobl.
izvajalec
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2.1.05.02.01

2.1.05.02.02

2.1.05.02.03

2.1.05.02.04

BS

BS

SURS

2.1.05.02

Zap.št.

BS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vsebina

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Mesec, tekoþe
leto

n.s.

Lastni viri SURS-a
(ICŽP).

ýetrtletje, za
elektronski
denar - mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

ýetrtletje

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Izbrane družbe, ki
izvajajo dejavnost najema
(leasing) - do 10.
delovnega dne v mesecu
po obdobju opazovanja.

Izdajatelji instrumentov
(banke in nefinanþna
podjetja) - do 10.
delovnega dne po koncu
obdobju opazovanja, ob
spremembah in ob izdaji
kartic.

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
rezultatov.

Ekonomska analiza,
posredovanje v ECB,
povratno informiranje
obveznikov poroþanja.

Izpolnitev zahtev ECB in Priprava in izvedba
primerljivost z evropskim raziskovanja ter obdelava
podatkov.
sistemom širše finanþne
statistike, podatki leasing
družb za statistiko
finanþnih raþunov.

Družbe za upravljanje
investicijskih skladov (S.
123) po navodilu BS
preko ATVP v BS - do
10. delovnega dne po
obdobju opazovanja.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava in izvedba
raziskovanja ter objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Statistika evro obmoþja
za potrebe ECB po
uredbi.

Temeljna obrestna Meseþna in letna temeljna Podatki se objavljajo na
mera
obrestna mera.
podlagi Zakona o
TOM
predpisani obrestni meri
zamudnih obresti in na
podlagi Sklepa Banke
Slovenije o temeljni
obrestni meri; uporabljajo
se predvsem v banþnem
sektorju.

Podatki iz bilance stanja,
izkaza uspeha in
analitiþnih evidenc.

Veþnamenske in
enonamenske plaþilne
kartice; poravnava plaþil
za mednarodne plaþilne
kartice izdane v tujini, pri
njihovi uporabi v
Sloveniji; þeki in
potovalni þeki; banþni
avtomati, POS terminali
in terminali za uporabo
elektronskega denarja;
elektronski denar;
poravnava plaþil s
kartiþno obliko
elektronskega denarja,
izdanega v tujini, pri
njegovi uporabi v
Sloveniji; storitve
elektronskega banþništva;
prenos denarnih sredstev;
brezgotovinska plaþila
blaga in storitev preko
drugih sodobnih tržnih
poti.

Podatki o stanjih in
tokovih v bilancah
investicijskih skladov.

Namen

Meseþna

ýetrtletna

ýetrtletna

Meseþna

Periodika
objavljanja

UL RS, št. 592493/2012

32007O0009;
UL RS, št.
1355862/2003

32007R0958,
32009R0025,
31996R2223,
32002O0007;
ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006

Pravne in
druge podlage

Zadnji delovni ZPOMZO-1dan v mesecu. UPB-1 UL
RS, št.
11/2007, UL
RS, št. 613474/1996

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

Najkasneje 2
meseca po
obdobju
opazovanja.

Najkasneje 2
meseca po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Finanþno
posredništvo
družb, ki se
ukvarjajo z
najemom
(leasing)

Sodobni plaþilni
instrumenti

Podatki
investicijskih
skladov

Druge statistike finanþnih trgov

REDNA RAZISKOVANJA
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2.1.06.01.02

MF

Bilance blagajn
javnega
financiranja

Bilance sektorja
država - v skladu
s priroþnikom
Mednarodnega
denarnega sklada
GFSM2001

Prejemki in izdatki po
ekonomskih namenih za
konsolidirano globalno
bilanco javnega
financiranja, državni
proraþun, ZPIZ, ZZZS in
lokalne skupnosti; stanje
dolga RS po vrstah
kreditorjev, instrumentih
in valutah; stanje jamstev
RS glede na roþnost,
valutno strukturo in po
dejavnostih, izdaje
kratkoroþnih in
dolgoroþnih vrednostnih
papirjev.

Razširjeni izkazi bilanc
javnega financiranja z
vkljuþitvijo javnih
skladov in agencij, javnih
zavodov ter ostalih enot
sektorja država.

Bilance javnega financiranja
Zbiranje in obdelava
podatkov ter objava v
letopisu Mednarodnega
denarnega sklada.

Zbiranje in obdelava
podatkov ter objava
rezultatov.

Spremljanje gibanj v
javnih financah.

Delo v tekoþem letu

Celovitost zajemanja
institucij širšega sektorja
država 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

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri:
Obvezno
ZPIZ, ZZZS, obþine.
Najkasneje do konca
tekoþega meseca za
pretekli mesec. Lastni viri
MF.

Administrativni viri:
AJPES, obþine, ZPIZ,
ZZZS, SOD, KAD - do
konca 2. þetrtletja. Lastni
viri MF.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Mesec,
ýetrtletje

Pretekla leta

Obdobje
opazovanja

Meseþna,
ýetrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

30 dni in 3
mesece po
obdobju
opazovanja.

SDDS
standardi
(MDS, 1996)

Podatki se ne SDDS
standardi
objavijo, so
(MDS, 1996)
vhod v
pripravo
podatkov
letopisa
Mednarodnega
denarnega
sklada.

Rok prve
objave

Št.

2.1.06.01.01

2.1.06.01

Vsebina

Bilance javnega financiranja

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.1.06

Zap.št.

10420 /

MF

Poobl.
izvajalec
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2.2.01.01.02

SURS

Okoljski raþuni podatki o raþunih
snovnih tokov
RST

Obvezno

Administrativni viri:
ARSO, Geološki zavod
Slovenije, Zavod za
gozdove RS, DRSC – od
marca do oktobra. ¸
Lastni viri SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, izraþun
rezultatov, objava
rezultatov.

Spremljanje in preraþun
podatkov po mednarodno
primerljivi nacionalni
metodologiji ter priprava
podatkov za izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti
EU kot je vprašalnik
Eurostat/OECD/UN za
raþune snovnih tokov ter
izraþun razliþnih
kazalnikov trajnostnega
razvoja kot so NVS
(neposredni vnos snovi),
DPS (domaþa poraba
snovi), FTB (fiziþna
trgovska bilanca).

V raþunih snovnih tokov
so prikazani podatki o
vnosu snovi iz okolja
(þrpanje naravnih virov),
o uvozu in izvozu snovi
ter izraþunani kazalniki
snovnih tokov. EU
skladna metodologija je
konceptualno prilagojena
sistemu nacionalnih
raþunov.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Administrativni vir:
ARSO – april. Lastni viri
SURS-a.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, izraþun
rezultatov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje in preraþun
podatkov o emisijah v
zrak z ustrezno
mednarodno primerljivo
nacionalno metodologijo
daje potrebno osnovo za
oblikovanje politik
uravnoteženega razvoja.
Namenjeno je tudi
izpolnjevanju
mednarodnih obveznosti,
kot je vprašalnik
Eurostat/OECD/UN za
raþune NAMEA emisije v
zrak.

Vsebina

V raþune emisij v zrak
zajeti podatki prikazujejo
koliþine emisij, ki jih v
zrak oddajajo industrija
(po dejavnostih SKD) in
gospodinjstva. EU
skladna metodologija je
konceptualno prilagojena
sistemu nacionalnih
raþunov.

Okoljsko ekonomski raþuni

2.2.01.01

Okoljski raþuniNAMEA emisije
v zrak
NAMEA

Okoljsko ekonomski raþuni

2.2.01

2.2.01.01.01

OKOLJSKA TRAJNOST

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.2

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Preteklo leto

Predpreteklo
leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po 32011R0691
obdobju
opazovanja.

21 mesecev po 32011R0691
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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2.2.02.01.02

SURS

Administrativni viri:
AKTRP (podatki o
subvencijah – 15. 9.), vsi
ostali administrativni viri
do konca maja oz., ko so
podatki na voljo: Sklad
kmetijskih zemljišþ
(najemnine kmetijskih
zemljišþ), DURS
(obraþun DDV, napovedi
oz. odmere dohodka iz
dejavnosti), MF-UJP
(vplaþila in razporeditve
javnih prihodkov - B2),
AJPES (letna poroþila).
Lastni viri SURS-a:
kmetijske statistike,
statistika industrije,
zunanjetrgovinska
statistika, nacionalni
raþuni, statistika plaþ.
Administrativni viri:
Zavod za gozdove
Slovenije, MKO, Sklad
Kmetijskih zemljišþ,
DURS. Avgust. Lastni
viri SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava že
zbranih statistiþnih in
administrativnih
podatkov, priprava in
objava rezultatov.
Dopolnjevanje ERK v
skladu z metodološkimi
zahtevami, izboljšanje
kakovosti ocen agregatov
s pomoþjo dodatnih
podatkovnih virov in
analiz.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Revizija
spremljanja vrednosti
gozdarskih storitev.

Osnovni namen ERG je
analiza proizvodnega
procesa in primarnega
dohodka, ki ga ustvarja
gozdarstvo za vodenje
politike na podroþju
gozdarstva. ERG so
integrirani v okoljske in
ekonomske raþune za
gozdove, z namenom, da
se poleg primarne
ovrednoti tudi ostale
funkcije gozda (npr.
okoljska, socialna idr.).

Ekonomski raþuni ERG so osnova za
izraþun dohodkovnih
za gozdarstvo
kazalnikov, s katerimi
ERG
primerjamo gozdarstvo
med državami in znotraj
nacionalnega
gospodarstva. Z
namenom vrednotenja
ostalih funkcij gozda so
bili združeni v sistem
okoljskih in ekonomskih
raþunov (po metodologiji
Evropski okvir za
združene okoljske in
ekonomske raþune za
gozdove) - predstavljajo
enega izmed osmih
modulov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Osnovni namen je
spremljanje ekonomskega
položaja kmetijstva in
ocenjevanje skupne
kmetijske politike.
Omogoþajo mednarodno
primerjavo ter primerjavo
z drugimi dejavnostmi
znotraj nacionalnega
gospodarstva.

Ekonomski raþuni za kmetijstvo in gozdarstvo

Delo v tekoþem letu

Ekonomski raþuni ERK so kompleksen
za kmetijstvo
informacijski sistem za
ERK
kmetijstvo, ki vsebuje
raþun proizvodnje,
ustvarjanja dohodka,
podjetniški raþun
dohodka in okrnjen raþun
akumulacije.
Metodologija ERK se
dopolnjuje skladno s
spremembami
Evropskega sistema
raþunov (ESR).

Namen

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

32004R0138
Konec
novembra:
prva ocena za
tekoþe leto.
Konec
januarja: druga
ocena za
preteklo leto.
9 mesecev po
zakljuþku leta:
zaþasni konþni
podatki za
preteklo leto.

Rok prve
objave

Št.

2.2.02.01.01

2.2.02.01

Vsebina

Ekonomski raþuni za kmetijstvo in gozdarstvo

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.2.02

Zap.št.

10422 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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2.2.03.01.02

SURS

Bilance preskrbe

Bilanci preskrbe
za živinorejo
KME-BIL-ŽIV/L

Bilance preskrbe
z rastlinskimi
pridelki
KME-BILRAST/L

2.2.03.01

2.2.03.01.01

Bilance preskrbe

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

2.2.03

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Osnovni namen bilanc je
spremljanje tržnih gibanj
rastlinskih pridelkov in
ugotavljanje samooskrbe
države. Zagotavljajo
potrebne informacije za
sprejemanje politiþnih
odloþitev na podroþju
kmetijstva v Sloveniji in
na ravni EU in so podlaga
za urejanje kmetijskih
trgov.
Osnovni namen bilanc je
spremljanje tržnih gibanj
na podroþju reje živine in
prireje živalskih
proizvodov. Zagotavljajo
potrebne informacije za
sprejemanje politiþnih
odloþitev na podroþju
kmetijstva oz. živinoreje
v Sloveniji in na ravni EU
in so podlaga za urejanje
kmetijskih trgov.

Bilanci sta sklop
standardiziranih
informacij o prireji in
porabi mesa ali živalskih
proizvodov.

Namen

Bilance so sklop
standardiziranih
informacij o pridelavi in
porabi za posamezen
rastlinski pridelek ali
skupino rastlinskih
pridelkov.

Vsebina

KIS - marec in junij 2014 Obvezno
(zaþasni podatki),
november 2014 (konþni
podatki). Lastni viri
SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in že
obstojeþih statistiþnih
podatkov, objava
rezultatov in metodološke
dopolnitve.

Obveznost
poroþanja

KIS - marec in junij 2014 Obvezno
(zaþasni podatki),
november 2014 (konþni
podatki). Lastni viri
SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in že
obstojeþih statistiþnih
podatkov, objava
rezultatov in metodološke
dopolnitve.

Delo v tekoþem letu

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

16 mesecev po 32001R1282
obdobju
(vino), vse
opazovanja.
ostale bilance
na podlagi
partnerskega
sodelovanja

Rok prve
objave
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Podatki o poslovanju
podjetij in njihovih delov
(lokalnih enot in enot
enovrstne dejavnosti) v
skladu z uredbo o
strukturni statistiki
podjetij: prihodki,
odhodki, stroški, dodana
vrednost, zaposlenost,
investicije, energenti,
razdelitev prihodka.

3.1.01.01

Zbirna statistika o
poslovanju
podjetij
SSP/L

Strukturne poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike

3.1.01

Zagotavljanje
mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z
evropskimi standardi o
SSP in Evropskim
sistemom nacionalnih
raþunov (ESR);
spremljanje rezultatov
poslovanja poslovnih
subjektov, lokalnih enot
in enot enovrstne
dejavnosti; 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.
Zagotavljanje statistiþno
zašþitenih mikropodatkov
za razvoj
mikrosimulacijskega
modela za modeliranje
uþinkov sprememb davka
od dohodkov pravnih
oseb.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
AJPES (letna poroþila) 31. 5., DURS (Davþni
obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, Bilanca stanja,
Izkaz poslovnega izida,
DDPO 30. 6., DDV do
15. v mesecu za
predpretekli mesec) in
UJP (vplaþila
javnofinanþnih prihodkov
na doloþene raþune).
Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

11 mesecev po 32008R0295
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

3.1.01.01.01

POSLOVNO PODROýJE

3.1

Vsebina

OSNOVNE STATISTIKE

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3

Zap.št.

10424 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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Zap.št.

3.1.01.01.02

3.1.01.01.03

Poobl.
izvajalec

AJPES,
SURS

SURS

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Obvezno

Poslovni subjekti s
podroþja gradbeništva in
enote drugih poslovnih
subjektov, ki izvajajo
gradbena dela. 30. 3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje vrednosti
opravljenih gradbenih del,
ter spremljanje vrednosti
storitev organizacije
izvedbe stavbnih
projektov za kasnejšo
prodajo.

Vrednost opravljenih
gradbenih del skupaj in
vrednost
instalacijskih/zakljuþnih
del po investitorju, po
vrsti del na objektu in po
Enotni klasifikaciji vrst
objektov (CC-SI).

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Poslovni subjekti, ki
opravljajo dejavnosti
SKD 58.2: Izdajanje
programja, 62:
Raþunalniško
programiranje, svetovanje
in druge s tem povezane
dejavnosti, 63.1:
Obdelava podatkov in s
tem povezane dejavnosti;
obratovanje spletnih
portalov, 71.1:
Arhitekturno in tehniþno
projektiranje in s tem
povezano svetovanje,
71.2: Tehniþno
preizkušanje in
analiziranje, 73.1:
Oglaševanje, 73.2:
Raziskovanje trga in
javnega mnenja, 78:
Zaposlovalne dejavnosti.
Poslovni subjekti v
navedenih dejavnostih
posredujejo podatke
AJPES do 1. 10., AJPES
posreduje podatke SURSu do 30. 11.
Administrativni viri:
AJPES (letna poroþila) do
31. 5., DURS (davþni
obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida)
do 30. 6. in DDV do 15. v
mesecu za predpretekli
mesec. Lastni viri SURSa.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava metodologije
raziskovanja (SURS).
Zbiranje, obdelava in
posredovanje podatkov
(AJPES). Nadaljnja
obdelava podatkov in
objava rezultatov (SURS).

Delo v tekoþem letu

Zagotavljanje
mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z
evropskimi standardi o
strukturni statistiki
podjetij in analiziranje
delovanja gospodarstva v
sektorju poslovnih
storitev ter delovanje
domaþega in skupnega
evropskega trga na
podroþju poslovnih
storitev.

Namen

Podrobna þlenitev
prihodkov od prodaje po
vrstah storitev in
proizvodov ter sedežu
stranke za izbrane
storitvene dejavnosti.

Vsebina

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Partnersko
sodelovanje

19 mesecev po 32008R0295
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Vrednost
opravljenih
gradbenih del
GRAD/L

Poslovne storitve
SSP-PS/L

REDNA RAZISKOVANJA
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3.1.01.01.04

3.1.01.01.05

3.1.01.01.06

3.1.01.01.07

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

Obvezno

Zavarovalnice, AZN. 30.
6.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Zagotavljanje
mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z
evropskimi standardi o
SSP in Evropskim
sistemom nacionalnih
raþunov (ESR);
spremljanje rezultatov
poslovanja zavarovalnic;
spremljanje in
ocenjevanje sprememb v
dejavnosti, na ravni regij,
ravni države ter v
primerjavi z drugimi
državami in trgi.

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

Preteklo leto

Preteklo in
predpreteklo
leto

Obvezno

Administrativni viri: BS
(podatki o kapitalskih
naložbah) - do 10. 6.
Lastni viri SURS-a:
register skupin podjetij,
podatki strukturne
statistike.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
obstojeþih statistiþnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Merjenje intenzivnosti
globalizacije na domaþem
trgu in trgu EU. 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.

Poslovanje poslovnih
subjektov glede na
lastništvo in državo
nadzora, iz katere je
konþni lastnik;
spremljanje prihodkov,
odhodkov, stroškov,
dodane vrednosti, nabave,
investicij in zaposlenosti.

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

31996R2223

Pravne in
druge podlage

15 mesecev po 32008R0295,
32013R0549
obdobju
opazovanja.

22 mesecev po 32007R0716
obdobju
opazovanja.

12 mesecev po 31996R2223,
obdobju
32008R0295
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

Letna statistika
zavarovalnic
NR-ZO

Statistika o tujih
notranjih
povezanih
podjetjih (inward
FATS)
SSP-FATS/L

Preteklo leto

Izbrani poslovni subjekti Obvezno
iz vseh podroþij po SKD
2008. Rok: INV-1, INV-2
in INV-3: 9. 5.
Administrativni vir:
DURS (DDV) 15. v
mesecu za predpretekli
mesec, AJPES (letna
poroþila) - 31. 5.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje investicijske
dejavnosti pri
neposrednih investitorjih
za prikaz investicijske
dejavnosti gospodarstva v
okviru letne statistike o
poslovanju podjetij
(strukturna statistika
podjetij) in obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Investicije v nova in
rabljena opredmetena
osnovna sredstva (OOS),
v nova in rabljena
neopredmetena sredstva
(NS), dezinvesticije OOS
in NS, viri financiranja za
investicije v OOS in NS,
delitev sredstev iz virov
na plaþane in neplaþane
investicije, investicije v
nova in rabljena OOS in
NS po lokaciji in namenu.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti, Obvezno
ki se ukvarjajo s
trgovinsko dejavnostjo. V
vzorec so vkljuþena vsa
velika in srednje velika
ter izbrana mala podjetja.
17. 4.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje letnega
prihodka od prodaje
podjetij v dejavnosti
trgovine (s poudarkom na
razdelitvi prihodka po
blagovnih skupinah); vir
podatkov za tabele
ponudbe in porabe v
nacionalnih raþunih.

Namen

Podatki o prihodku od
prodaje z domaþega in
tujega trga, prihodku od
posredništva pri prodaji,
prihodku od prodaje na
drobno in na debelo - po
vrstah kupcev in po
blagovnih skupinah; ter
podatki o spletni trgovini.

Vsebina

Št.

Investicije v
osnovna sredstva
INV-1, INV-2 in
INV-3

Trgovina
TRG/L

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10426 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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3.1.01.01.08

3.1.01.01.09

3.1.01.01.10

3.1.01.01.11

SURS

SURS

AJPES,
SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Preteklo leto

Delniške družbe AJPES-u Obvezno
do 25. 4., AJPES
posreduje zbrane podatke
SURS-u do 9. 5.
Priprava metodologije
raziskovanja (SURS).
Zbiranje, obdelava in
posredovanje podatkov
(AJPES). Nadaljnja
obdelava podatkov
(SURS).

Obraþun
makroekonomskih
agregatov.

Podatki o izplaþanih
dividendah po sektorjih
prejemnikov dividend
(nefinanþne družbe,
finanþne družbe, država,
gospodinjstva,
nepridobitne institucije,
ki opravljajo storitve za
gospodinjstva, tujina).

Preteklo leto

Obvezno

Podjetja, registrirana za
dejavnost lizinga najkasneje do 18.4.

Preteklo leto

Obvezno
Poslovni subjekti s
podroþja industrije in
rudarstva in enote drugih
poslovnih subjektov, ki se
ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo. 5. 3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Preverjanje
kakovosti podatkov glede
na popolnost EU
agregatov in
harmonizacijo
metodologije.

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

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov.

Preteklo leto

Obvezno

Pokojninski skladi, AZN,
ATVP. 30. 6.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obdobje
opazovanja

Zagotavljanje
mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z
evropskimi standardi o
SSP in Evropskim
sistemom nacionalnih
raþunov (ESR);
spremljanje rezultatov
poslovanja pokojninskih
skladov; spremljanje in
ocenjevanje sprememb v
dejavnosti, na ravni regij,
ravni države ter v
primerjavi z drugimi
državami in trgi.

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Namen

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

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

Podatki iz evidenc
pokojninskih skladov.

Vsebina

n.s.

n.s.

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

31991R3924

Podatki se ne 32013R0549
objavijo, so
vhod v
obraþun
makroekonom
skih
agregatov.

Podatki se ne 31989R1553,
objavijo, so
32006L0112,
32013R0549
vhod v
obraþun
makroekonom
skih
agregatov.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

15 mesecev po 32008R0295,
32013R0549
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Statistiþno
raziskovanje o
dividendah
NR/DIVID

Statistiþno
raziskovanje o
lizing podjetjih
NR-lizing

Industrijska
proizvodnja
IND/L

Letna statistika
pokojninskih
skladov
SSP-PF
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Zap.št.

3.1.01.01.12

3.1.01.01.13

3.1.01.01.14

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

AJPES

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Letni
raþunovodski
izkazi
neposrednih
proraþunskih
uporabnikov in
upravljavcev
denarnih sredstev
enotnih
zakladniških
raþunov, ki vodijo
raþunovodske
evidence po
Zakonu o
raþunovodstvu

Preteklo leto

Obvezno

Proraþuni, organi in
organizacije lokalnih
skupnosti, ZZZS, ZPIZ,
javni skladi in drugi
uporabniki enotnega
kontnega naþrta - 28. 2.
Lastni viri AJPES.

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

Priprava raziskovanja,
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Preteklo leto

Obvezno

Priprava raziskovanja,
Mali samostojni
zbiranje, obdelava
podjetniki - 31. 3. Lastni
podatkov in objava
viri AJPES.
pomembnejših rezultatov.

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

Podatki iz bilance stanja
in iz izkaza poslovnega
izida malih samostojnih
podjetnikov, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 39 (2006) Raþunovodske rešitve pri
malih samostojnih
podjetnikih
posameznikih.

Preteklo leto

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

3,5 meseca po
obdobju
opazovanja.

4,5 meseca po
obdobju
opazovanja.

4,5 meseca po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZR UL RS, št.
23/1999 in
30/2002, UL
RS, št. 1206087/2007 in
1044577/2009

ZGD-1-UPB3
UL RS, št.
65/2009,
33/2011,
91/2011,
32/2012,
57/2012

ZGD-1-UPB3
UL RS, št.
65/2009,
33/2011,
91/2011,
32/2012,
57/2012

Pravne in
druge podlage

Št.

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

Gospodarske družbe,
Obvezno
gospodarske javne službe,
srednji in veliki
samostojni podjetniki in
druge družbe - 31. 3.
Lastni viri AJPES.

Priprava raziskovanja,
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
pomembnejših rezultatov.

Obdobje
opazovanja

Spremljanje
premoženjsko-finanþnega
položaja in poslovnega
izida gospodarskih družb,
gospodarskih javnih služb
ter srednjih in velikih
samostojnih podjetnikov.

Obveznost
poroþanja

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.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

10428 /

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

3.1.01.01.15

3.1.01.01.16

3.1.01.01.17

3.1.01.01.18

Poobl.
izvajalec

AJPES

AJPES

AJPES

AJPES

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Obvezno

Obvezno

Priprava raziskovanja,
Društva - 31. 3. Lastni
viri AJPES.
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
pomembnejših rezultatov.

Priprava raziskovanja,
Zadruge - 31. 3. Lastni
viri AJPES.
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
pomembnejših rezultatov.

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

Spremljanje
premoženjsko-finanþnega
položaja in poslovnega
izida zadrug.

Podatki iz bilance stanja
in iz izkaza poslovnega
izida društev, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 33 (2007) Raþunovodske rešitve v
društvih in invalidskih
organizacijah.

Podatki iz bilance stanja
iz izkaza poslovnega izida
in iz izkaza bilanþnega
dobiþka /bilanþne izgube
zadrug, ki vodijo
raþunovodske evidence v
skladu s SRS 34 (2008) Raþunovodske rešitve v
zadrugah.

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Priprava raziskovanja,
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
pomembnejših rezultatov.

Spremljanje poslovanja
nepridobitnih organizacij
- pravnih oseb zasebnega
prava.

Ustanove, politiþne
Obvezno
stranke, sindikati in druge
nepridobitne organizacije
- pravne osebe zasebnega
prava - 28. 2. Lastni viri
AJPES.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Zavodi, javni zavodi,
inštituti in drugi doloþeni
uporabniki enotnega
kontnega naþrta - 28. 2.
Lastni viri AJPES.

Priprava raziskovanja,
Spremljanje poslovanja
zbiranje, obdelava
doloþenih uporabnikov
enotnega kontnega naþrta. podatkov in objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Namen

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 (2006) 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.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

4,5 meseca po
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

3,5 meseca po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZGD-1-UPB3
UL RS, št.
65/2009,
33/2011,
91/2011,
32/2012,
57/2012 in
ZZad-UPB2
UL RS, št.
97/2009

ZDru-1-UPB2
UL RS, št.
64/2011 in
ZInvO UL RS,
št. 108/2002

ZR UL RS, št.
23/1999 in
30/2002

ZR UL RS, št.
23/1999 in
30/2002

Pravne in
druge podlage

Št.

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

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
organizacij 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
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3.1.02.01.02

3.1.02.01.03

SURS

SURS

Mesec
Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo
hrane, pijaþe in krmil. 8.
v mesecu.

Obvezno

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov.

Osnova za izdelavo
kmetijskih bilanc.

Podatki o koliþinski
proizvodnji, proizvodnji
porabljeni v nadaljnji
predelavi, koliþinskih
zalogah ter prodaji živil
in pijaþe.

Mesec

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Meseþno spremljanje
industrijske proizvodnje,
prihodka od prodaje in
zalog v industrijskih
podjetjih na obmoþju
Slovenije.

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

Preteklo leto

Prostovoljno

ýetrtletje,
preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti Obvezno
iz vseh podroþij
dejavnosti SKD 2008
posredujejo AJPES
podatke do: 31. 1., 30. 4.,
31. 7., 31. 10., AJPES
posreduje podatke SURSu in BS do 15 dni po
zgoraj navedenih rokih.
Administrativni viri (ZR,
DDV) in UJP (vplaþila
javnofinanþnih prihodkov
na doloþene raþune).
Lastni viri SURS-a.

SURS sodeluje pri
pripravi vzorca
(september). Mikro,
majhna, srednja in velika
podjetja - po pozivu BS.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava metodologije
raziskovanja (SURS, BS,
AJPES). Zbiranje,
obdelava in posredovanje
podatkov (AJPES).
Nadaljnja obdelava
podatkov in objava
rezultatov (SURS).
Posredovanje dodatno
obdelanih podatkov,
uporabljenih za objavo, na
BS (SURS).

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

Spremljanje
premoženjsko-finanþnega
položaja in poslovnega
izida poslovnih subjektov
ter zagotavljanje
kakovostnih in ažurnih
podatkov o poslovanju
poslovnih subjektov.
Obraþun bruto domaþega
proizvoda, priprava
celovitih þetrtletnih
institucionalnih
sektorskih raþunov
Slovenije, analiza
konsistentnosti med
nefinanþnimi in
finanþnimi sektorskimi
raþuni, izraþun
kazalnikov poslovanja
nefinanþnih družb.

Priprava in izvedba
raziskovanja.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Meseþna

ýetrtletna

n.s.

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

31998R1165

Rezultati se ne Partnersko
objavijo, so
sodelovanje
vhod v
obraþun
kmetijskih
bilanc.

40 dni po
obdobju
opazovanja.

31996R2223
77 dni po
obdobju
opazovanja, 4.
þetrtletje 90
dni po
obdobju
opazovanja

Rezultati bodo Partnersko
uporabljeni za sodelovanje
analize stanja
dostopa
financiranja.

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

Proizvodnja
živilskih
proizvodov
IND-15/M

Prihodek od
prodaje in
vrednosti zalog v
industriji
IND-PN/M

ýetrtletno
raziskovanje o
poslovanju
poslovnih
subjektov
POSL-P/ýL

3.1.02.01.01

Podatki iz bilance stanja,
iz izkaza poslovnega
izida, investicije v
osnovna sredstva, drugi
podatki o poslovanju in
letni dodatek.

Kratkoroþne poslovne statistike

3.1.02.01

Ugotavljanje dostopa
podjetij do finanþnih
virov.

Namen

Št.

AJPES,
BS,
SURS

Kratkoroþne poslovne statistike

3.1.02

Skupna dvoletna anketa
ECB in Evropske
komisije o dostopu
podjetij do finanþnih
virov.

Vsebina

Anketa o dostopu
do financ v
podjetjih

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.01.01.19

Zap.št.

10430 /

BS

Poobl.
izvajalec
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3.1.02.01.04

3.1.02.01.05

3.1.02.01.06

3.1.02.01.07

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Trgovina na
debelo
TRG-D/M

Gradbeni stroški
za stanovanja
GRADSTROŠKI/ýL

Gradbena
dovoljenja za
stavbe
GRAD-GD/M

Gradbena
dejavnost in nova
naroþila
GRAD/M

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Podatki o prihodku od
prodaje.

Spremljanje gibanja
poslovanja v trgovini na
debelo in posredništvu.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje gibanja
Priprava raziskovanja,
gradbenih stroškov, ki
obdelava podatkov in
nastanejo v gradbenem
objava rezultatov.
podjetju pri gradnji novih
stanovanj.

Indeksi gradbenih
stroškov, nastalih pri
procesu gradnje novih
stanovanj: stroški
materiala in stroški dela.

n.s.

Obvezno
Okvirno 100 izbranih
veþjih poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo trgovine na
debelo in posredništva 8. v mesecu za pretekli
mesec. Administrativni
vir: DURS (obraþun
davka na dodano
vrednost, obr. DDV-O) 16. v mesecu za
predpretekli mesec.

Lastni viri SURS-a.

Obvezno

Administrativni vir:
pristojni upravni organi
(UE), ki vodijo projektno
dokumentacijo o
gradbenih dovoljenjih.
15. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje gibanja
izdanih gradbenih
dovoljenj in karakteristik
stavb, kar je osnova za
oceno dokonþanih in
nedokonþanih stavb in
stanovanj, izraþun bilance
stanovanjskega sklada ter
oceno bodoþe gradbene
dinamike.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

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

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

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).

Spremljanje gibanja
Podatki o vrednosti
opravljenih gradbenih del gradbene dejavnosti in
novih naroþil.
in storitev organizacije
izvedbe stavbnih
projektov ter pogodb
(nova naroþila): po vrsti
gradnje (stavbe in
inženirski objekti) in po
tipu aktivnosti
(novogradnja,
rekonstrukcija,
investicijska ter redna
vzdrževalna dela).

Vsebina

Mesec

ýetrtletje

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

ýetrtletna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

62 dni po
obdobju
opazovanja.

60 dni po
obdobju
opazovanja.

50 dni po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31998R1165

31998R1165

31998R1165

31998R1165

Pravne in
druge podlage
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3.1.02.01.08

3.1.02.01.09

3.1.02.01.10

SURS

AJPES

Zap.št.

Meseþno poroþilo
o poslovnih
subjektih z
dospelimi
neporavnanimi
obveznostmi

Podatki o poslovnih
subjektih z dospelimi
neporavnanimi
obveznostmi
neprekinjeno nad 5 dni,
evidentiranimi pri
ponudnikih plaþilnih
storitev (po regijah in
dejavnostih).

Mesec

Obvezno

Priprava raziskovanja,
zbiranje, obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Spremljanje likvidnostnih
težav gospodarskih družb,
samostojnih podjetnikov,
zavodov in drugih
poslovnih subjektov ter
informiranje javnosti.

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

10 dni po
obdobju
opazovanja.

62 dni po
obdobju
opazovanja.

31 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZPlaSS UL
RS, št.
58/2009,
ZPlaSS-A UL
RS, št.
34/2010,
ZPlaSS-B UL
RS, št. 9/2011,
ZPlaSS-C UL
RS, št.
32/2012

31998R1165

31998R1165

Pravne in
druge podlage

Št.

Ponudniki plaþilnih
storitev, za poslovne
subjekte, katerih raþune
vodijo. Dnevno.

Mesec

Okvirno 600 izbranih
Obvezno
veþjih poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo
s storitvenimi
dejavnostmi - 8. v mesecu
za pretekli mesec.
Administrativni vir:
DURS (obraþun davka na
dodano vrednost, obr.
DDV-O) - 16. v mesecu
za predpretekli mesec.

Poslovne in druge Podatki o prihodku od
prodaje.
storitvene
dejavnosti
STOR/M

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obdobje
opazovanja

Spremljanje gibanja
poslovanja v storitvenih
dejavnostih.

Obveznost
poroþanja

Mesec

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno
Okvirno 300 izbranih
veþjih poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo trgovine na
drobno, trgovine z
motornimi vozili in
popravili motornih vozil 8. v mesecu za pretekli
mesec. Administrativni
vir: DURS (obraþun
davka na dodano
vrednost, obr. DDV-O)
16. v mesecu za
predpretekli mesec.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje gibanja
poslovanja trgovine na
drobno, trgovine z
motornimi vozili in
popravil motornih vozil.

Vsebina

Trgovina na
Podatki o prihodku od
drobno, trgovina z prodaje.
motornimi vozili
in popravilih
motornih vozil
TRG/M

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge
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3.1.03.01.02

3.1.03.01.03

3.1.03.01.04

SURS

SURS

SURS

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.
Testiranje priprave
podatkov za hitrorastoþa
inovativna podjetja v
skladu z metodologijo
Eurostata za spremljanje
napredka na eni od
sedmih pobud Strategije
Evropa 2020.

Spremljanje
demografskih statusnih
sprememb podjetij, ki
zaposlujejo najmanj eno
osebo.

Spremljanje razliþnih
populacij rastoþih podjetij
glede na zaposlene osebe
in prihodek.

Podatki o demografskih
statusnih spremembah
podjetij z najmanj eno
zaposleno osebo na
podlagi skupne
metodologije EurostatOECD: aktivna podjetja,
novonastala podjetja brez
predhodnika, podjetja, ki
so prenehala poslovati in
so brez naslednika ter
preživela podjetja.

Podatki o populacijah
hitrorastoþih,
srednjerastoþih, mladih
srednjerastoþih podjetij in
gazel glede na zaposlene
osebe in prihodek.

Podatki o demografskih
statusnih spremembah
podjetij: aktivna podjetja,
novonastala podjetja brez
predhodnika, podjetja, ki
so prenehala poslovati in
so brez naslednika, in
preživela podjetja.

Podatki o pravnih enotah,
aktivnih podjetjih in
njihovih delih (naziv,
naslov, glavna dejavnost,
število zaposlenih, število
oseb, ki delajo ipd.).

Spremljanje
demografskih statusnih
sprememb podjetij.

Delo v tekoþem letu

Predpreteklo
leto

Predpreteklo
leto

Predpreteklo
leto

Obvezno

Obvezno

Administrativni viri:
AJPES (PRS- tekoþe
prevzemanje), DURS
(obraþun davka na
dodano vrednost meseþno). Lastni viri
SURS-a (SPR).

Administrativni viri:
AJPES (PRS - tekoþe
prevzemanje). Lastni viri
SURS-a (SPR).

Poslovni subjekti - 31. 5.
Administrativni viri:
AJPES (PRS - tekoþe
prevzemanje), DURS
(obraþun davka na
dodano vrednost meseþno). Lastni viri
SURS-a (SPR).

Obvezno

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti - 30. 11. Obvezno
Administrativni viri:
AJPES (PRS - tekoþe
prevzemanje, letna
poroþila - 31. 5.), DURS
(obraþun davka od
dohodka iz dejavnosti 30. 6., obraþun davka na
dodano vrednost meseþno). Lastni viri
SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

28 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja

24 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja

22 mesecev po 32008R0295
obdobju
opazovanja.

11 mesecev po 32008R0177
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Hitrorastoþa
podjetja
SPR-DEMHRP/L

Demografija
podjetij z vsaj eno
zaposleno osebo
SPRDEM(EBD)/L

Demografija
podjetij
SPR-DEM/L

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Vsebina

Izkazovanje informacij o
podjetjih ter uporaba
podatkov v nekaterih
statistiþnih raziskovanjih.

Statistiþni poslovni register

Statistiþni
poslovni register
SPR/L

3.1.03.01

3.1.03.01.01

Statistiþni poslovni register

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.03

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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Menjava blaga

Menjava blaga
med državami
þlanicami
INTRASTAT

3.1.04.01

Vrednostni in koliþinski
podatki o blagovni
menjavi Slovenije z
državami þlanicami EU
(fakturna in statistiþna
vrednost, neto masa,
koliþina v dodatni merski
enoti), država namena,
država odpreme, država
porekla pri prejemih
blaga, šifra blaga po
Kombinirani
nomenklaturi, vrsta posla,
vrsta transporta na meji,
pogoji dobave, lega kraja,
tok blaga (odpreme,
prejemi), obdobje
poroþanja, vloga
dokumenta, zaporedna št.
postavke, skupno št.
postavk, identifikacijska
št. za DDV poroþevalske
enote, identifikacijska št.
za DDV tretje osebedeklaranta.

Vsebina

Spremljanje blagovnih
tokov med 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;
povezovanje podatkov o
blagovni menjavi s
podatki PRS omogoþa
spremljanje strukture in
koncentracije blagovne
menjave po znaþilnostih
izvoznih in uvoznih
podjetij.

Namen

Pridobitev, preverjanje in
obdelava terenskih
podatkov (CURS).
Metodološka priprava
raziskovanja, kontrola,
analize in nadaljnja
obdelava podatkov,
priprava ocen podatkov
ter objava meseþnih in
letnih rezultatov, objava
letnih rezultatov o
blagovni menjavi po
znaþilnostih izvoznih in
uvoznih podjetij (SURS).
Analiza možnih
poenostavitev Intrastata,
priprava poroþil o
kakovosti.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Podjetja, katerih vrednost Obvezno
blagovne menjave z
državami þlanicami EU je
v preteklem koledarskem
letu oz. v obdobju od
januarja tekoþega leta do
zadnjega opazovanega
obdobja tekoþega leta
presegla višino
nacionalno doloþenega
vkljuþitvenega praga, ki
je 200.000 EUR pri
odpremah blaga in
120.000 EUR pri
prejemih blaga. Rok za
posredovanje podatkov
CURS-u: do 15. v mesecu
za pretekli mesec. SURS
prevzame podatke od
CURS-a do 5. v mesecu
za predpretekli mesec.
Administrativni viri:
DURS (obrazec DDV-O
in podatki iz sistema
VIES) - do 15. v mesecu
za predpretekli mesec;
AJPES (PRS) - do 15. v
mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Periodika
objavljanja

40 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32004R0638,
32009R0222

Pravne in
druge podlage

Št.

3.1.04.01.01

Menjava blaga

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.04

Zap.št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.1.04.01.02

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Izvoz in uvoz
blaga (države
neþlanice)
EXTRASTAT
ZT-IUB/M

REDNA RAZISKOVANJA

Vrednostni in koliþinski
podatki o blagovni
menjavi z državami
neþlanicami EU
(statistiþna vrednost, neto
masa, koliþina v dodatni
merski enoti), država
namena, porekla,
odpreme, konþnega
namena, dejanskega
izvoza, šifra blaga po
Kombinirani
nomenklaturi za izvoz,
šifra blaga po 10mestnem TARIC-u za
uvoz, stat. kontingent
(izvoz, uvoz), stat.
podkontingent, carinski
postopek, vrsta posla,
ugodnosti, kvota, valuta
transakcije, vrsta
transporta na meji in v
notranjosti, država prev.
sredstva ob prehodu meje,
pogoji dobave, zabojnik,
bruto masa, vrsta
skladišþa, št. skladišþa,
carinarnica, št. enotne
upravne listine (EUL),
zap. št. postavke, skupno
št. postavk, datum
sprejema EUL, datum, ki
se uporablja za ukrepe
trgovinske politike, þe je
razliþen od datuma
sprejema EUL, ident. št.
za DDV oz. EORI št.
izvoznika/uvoznika,
ident. št. za DDV oz.
EORI št. zastopnika,
carinska vrednost blaga,
vrednost popustov in
znižanj, carinska osnova
in dajatve.

Vsebina

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, kontrola
kakovosti podatkov in
analize podatkov, objava
meseþnih in letnih
rezultatov, objava letnih
rezultatov o blagovni
menjavi po znaþilnostih
izvoznih in uvoznih
podjetij. Spremljanje
sprememb na carinskem
podroþju ter preuþitev
vpliva na statistiko
blagovne menjave z
državami neþlanicami EU.

Namen

Spremljanje blagovnih
tokov z 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;
povezovanje podatkov o
blagovni menjavi s
podatki PRS omogoþa
spremljanje strukture in
koncentracije blagovne
menjave po znaþilnostih
izvoznih in uvoznih
podjetij.

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri:
Obvezno
CURS (EUL - izbor
podatkov iz carinskih
deklaracij) - do 25. v
mesecu za pretekli mesec;
AJPES (PRS) - do 15. v
mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Periodika
objavljanja

40 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32009R0471

Pravne in
druge podlage
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Skupni indeks cen
življenjskih potrebšþin,
indeksi po oddelkih,
skupinah in razredih
COICOP/HICP
klasifikacije ter indeksi
po namenskih potrošnih
skupinah.

Drobnoprodajne cene

Indeks cen
življenjskih
potrebšþin
ICŽP

3.1.05.01

3.1.05.01.01

Merjenje sprememb
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).
Uporablja se tudi kot
merilo inflacije v državi,
za izraþun temeljne
obrestne mere ter v druge
statistiþne in analitiþne
namene.

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

Namen

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
liste reprezentativnih
proizvodov in
povezovalnega šifranta,
obdelava podatkov,
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Lastni viri SURS-a za
podatke o cenah. Podatke
za pripravo uteži
(koliþine, vrednosti za
posamezno leto)
posredujejo izbrani
poslovni subjekti, ki
prodajajo izdelke oz.
opravljajo storitve konþne
porabe, neposredno
SURS-u ali organizaciji,
ki je pooblašþena za
zbiranje podatkov za
posamezno podroþje.
Od 1. do 25. v mesecu.

Lastni viri SURS-a:
n.s.
raziskovanje Menjava
blaga med državami
þlanicami INTRASTAT
in raziskovanje Izvoz in
uvoz blaga (države
neþlanice) EXTRASTAT.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Mesec

Mesec,
þetrtletje

Obdobje
opazovanja

Meseþna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Zadnji delovni
dan v mesecu;
izjema je
januar – 7 dni
po zakljuþku
meseca.

75 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZUTPG-A UL
RS, št.
71/2008,
31995R2494

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Cene

3.1.05

Vsebina

Indeksi povpreþnih
vrednosti izvoza in uvoza
za skupno trgovanje
Slovenije ter trgovanje
Slovenije z državami v
evroobmoþju in z
državami zunaj
evroobmoþja; indeksi so
prikazani po sektorjih in
odsekih Standardne
mednarodne trgovinske
klasifikacije (SMTK), po
podroþjih in oddelkih
Standardne klasifikacije
dejavnosti (SKD) in po
klasifikaciji Širokih
ekonomskih kategorij
(BEC).

Indeksi
povpreþnih
vrednosti izvoza
in uvoza
ZT-IPVIU/ýL

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.04.01.03

Zap.št.
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3.1.05.01.02

3.1.05.01.03

3.1.05.01.04

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Mesec

Obvezno
Lastni viri SURS-a za
podatke o cenah. Podatke
za pripravo uteži
(koliþine, vrednosti za
posamezno leto)
posredujejo izbrani
poslovni subjekti, ki
prodajajo izdelke oz.
opravljajo storitve konþne
porabe, neposredno
SURS-u ali organizaciji,
ki je pooblašþena za
zbiranje podatkov za
posamezno podroþje.
Od 1. do 25. v mesecu.
Lastni viri SURS-a za
Obvezno
podatke o cenah. Podatke
o davþnih stopnjah in
trošarinah posredujejo
izbrane trgovine in
poslovni subjekti, ki
prodajajo izdelke in
opravljajo storitev konþne
porabe, ter ministrstva in
drugi pristojni organi. Do
25. v mesecu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Merjenje sprememb
drobnoprodajnih cen
izdelkov in storitev glede
na strukturo izdatkov, ki
jih gospodinjstva
namenjajo za nakup
izdelkov in storitev za
konþno porabo na
ozemlju Republike
Slovenije (naþelo domaþe
porabe). Uporablja se tudi
za primerjanje inflacijskih
stopenj med državami EU
ter v druge statistiþne in
analitiþne namene.
Spremljanje vpliva
sprememb davþnih
stopenj in trošarin na
splošno gibanje cen. Služi
tudi kot dodaten
analitiþen instrument za
primerjavo meseþnih
stopenj rasti cen,
izraþunanih z obema
vrstama indeksov.

Skupni indeks cen
življenjskih potrebšþin,
indeksi po oddelkih,
skupinah in razredih
COICOP/HICP
klasifikacije ter indeksi
po namenskih potrošnih
skupinah.

HICŽP, pri katerem se
davþne stopnje ohranjajo
nespremenjene.

Mesec

ýetrtletje

Obvezno
Zavarovalnice ter
gradbena podjetja in drugi
posl. subjekti, ki gradijo
in prodajajo stanovanjske
nepremiþnine ter
razpolagajo s podatki o
njihovih cenah in
lastnostih kot tudi z
drugimi informacijami,
povezanimi s
transakcijami
stanovanjskih
nepremiþnin.
Administrativni viri:
GURS (ETN, REN); Rok:
v 60 dneh po zakljuþku
þetrtletja. Lastni vir
SURS-a: ICŽP, ICIPP,
ICSP.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje gibanja cen
stanovanjskih
nepremiþnin preko
raþunanja razliþnih vrst
indeksov cen. Zagotoviti
podatke in druge
informacije o gibanjih cen
na slovenskem
nepremiþninskem trgu za
domaþe in mednarodne
potrebe.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Skupni indeks cen
stanovanjskih
nepremiþnin, indeks cen
za nove in rabljene
stanovanjske
nepremiþnine ter skupni
indeks stroškov bivanja v
lastniških stanovanjskih
nepremiþninah.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Polletna

Meseþna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

31995R2494

Zadnji delovni 31995R2494
dan v mesecu,
izjema je
januar – 7 dni
po zakljuþku
meseca.

31995R2494
85 dni po
koncu obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Harmonizirani
indeks cen
življenjskih
potrebšþin s
konstantnimi
davþnimi
stopnjami
HICŽP-CT

Harmonizirani
indeks cen
življenjskih
potrebšþin
HICŽP

Statistika cen
stanovanjskih
nepremiþnin

REDNA RAZISKOVANJA
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3.1.05.02.01

3.1.05.02.02

SURS

Spremljanje gibanja cen
industrijskih proizvodov,
proizvedenih pri
proizvajalcih v Sloveniji
in prodanih tako na
domaþem kot tudi tujih
trgih. Izpolniti zahteve in
priporoþila EU ter
domaþih uporabnikov.

Spremljanje gibanja cen
industrijskih proizvodov,
ki jih proizvajalci
proizvajajo in prodajajo
na domaþem tržišþu.

Proizvajalþeve cene
industrijskih proizvodov,
ki so bili proizvedeni na
ozemlju Slovenije,
prodani pa na domaþem
in/ali na tujem trgu.
Indeks je izraþunan iz
podatkov o indeksih cen
industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na
domaþem trgu (ICIPPDOMA/M) in podatkov o
indeksih cen industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na tujem
trgu (ICIPP-IZVOZ/M).

Proizvajalþeve cene
industrijskih proizvodov,
ki so bili proizvedeni in
prodani na ozemlju
Slovenije.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Mesec

Mesec

Obvezno
Izbrani proizvajalci s
podroþij dejavnosti
rudarstva in predelovalnih
dejavnosti (B in C) ter
izbrani poslovni subjekti,
izvajalci energetske
dejavnosti s podroþja
energetike (D in E). Do
20. v mesecu.

Mesec

Obdobje
opazovanja

Obvezno
Lastni viri SURS-a
(ICIPP-DOMA/M in
ICIPP-IZVOZ/M).
Podatke za doloþitev uteži
(koliþine, vrednosti) se
pridobijo iz drugih
statistiþnih raziskovanj ali
neposredno od
poroþevalskih enot, ki
sporoþajo cene.

Izbrane trgovine in posl. Obvezno
subjekti, ki prodajajo
izdelke konþne porabe ali
prodajajo in opravljajo
storitve konþne porabe
oz. razpolagajo s podatki
o cenah teh proizvodov
ali storitev oz. drugimi
informacijami,
posredujejo podatke
SURS-u ali opazovalcu
cen. Cene kmetijskih
izdelkov od 1. do 7. (1.
teden) ter od 16. do 21. v
mesecu (3. teden), cene
živilskih proizvodov od
16. do 21. v mesecu, cene
neživilskih proizvodov od
1. do 15. v mesecu ter
cene storitev od 22. do
25. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

21 dni po
obdobju
opazovanja,
izjema je
januar – 26
dni po
zakljuþku
meseca.

21 dni po
obdobju
opazovanja,
izjema je
januar – 26
dni po
zakljuþku
meseca.

31998R1165

31998R1165

7 dni po
31995R2494
obdobju
opazovanja,
izjema je
januar - 14 dni
po zakljuþku
meseca.

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na
domaþem trgu
ICIPP-DOMA/M,
CENE-DOMA/M

Skupni indeks cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih
ICIPPSKUPAJ/M

Spremljanje absolutnih
ravni cen izbranih
proizvodov in storitev.
Izraþun povpreþnih cen
na ravni R Slovenije,
ICŽP, HICŽP in HICŽPCT ter v druge analitiþne
in statistiþne namene.

Namen

Št.

SURS

Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih

3.1.05.02

Povpreþne
drobnoprodajne cene za
izbrane kmetijske,
živilske in neživilske
proizvode ter storitve.

Vsebina

Povpreþne
drobnoprodajne
cene kmetijskih,
živilskih in
neživilskih
proizvodov ter
storitev
CENE 11-14/M,
CENE-31/M

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.05.01.05

Zap.št.

10438 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.05.02.03

3.1.05.02.04

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Indeksi uvoznih
cen
IUC/M, CENEUVOZ/M

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih na
tujem trgu
ICIPP-IZVOZ/M,
CENE-IZVOZ/M

REDNA RAZISKOVANJA

Spremljanje gibanja
izvoznih cen industrijskih
proizvodov, ki jih
proizvajalci prodajajo na
tujem (tj. neslovenskem)
tržišþu.

Spremljanje gibanja cen
uvoženih proizvodov.

Cene uvoženih
proizvodov.

Namen

Proizvajalþeve cene
industrijskih proizvodov,
ki so bili proizvedeni v
Sloveniji in prodani na
tujih trgih.

Vsebina

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Mesec

Obvezno

Izbrana podjetja in
poslovni subjekti, ki so
po podatkih statistike
zunanje trgovine
opravljale uvoz
proizvodov. Do 5. v
mesecu.

Obdobje
opazovanja

Mesec

Obveznost
poroþanja

Izbrane poroþevalske
Obvezno
enote oz. proizvajalciizvozniki s podroþja
rudarstva in predelovalnih
dejavnosti, ki prodajajo
proizvode na tuje trge. Do
20. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

30 dni po
obdobju
opazovanja,
izjema je
januar – 47
dni po
zakljuþku
meseca.

21 dni po
obdobju
opazovanja,
izjema je
januar – 26
dni po
zakljuþku
meseca.

Rok prve
objave

31998R1165

31998R1165

Pravne in
druge podlage
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10439

3.1.05.02.05

Zap.št.

Indeksi cen
storitev pri
proizvajalcih
ICSP,
CENE-STOR/ýL

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Skupni indeks cen
storitev pri proizvajalcih
ter indeksi cen za
proizvajalce po SKD:
49.4-Cestni tovorni
promet ter selitvena
dejav.; 50.1-Pomorski
potniški promet; 50.2Pomorski tovorni promet;
51-Zraþni promet; 52.1Skladišþenje; 52.24Pretovarjanje; 53.1Izvajanje univerzalne
poštne storitve; 53.2Druga poštna in kurirska
dejav.; 61Telekomunikacijske
dejav.; 62-Raþunalniško
programiranje, svetovanje
in druge s tem povezane
dejav.; 63.1-Obdelava
podatkov in s tem
povezane dejav.;
obratovanje spletnih
portalov; 63.9-Dejav.
tiskovnih agencij, drugo
informiranje; 69.1-Pravne
dejav.; 69.2Raþunovodske,
knjigovodske in
revizijske dejav., davþno
svetovanje; 70.2Podjetniško in poslovno
svetovanje; 71.1Arhitekturno in tehniþno
projektiranje; 71.2Tehniþno preizkušanje in
analiza; 73- Oglaševanje
in raziskovanje trga; 78Zaposlovalne dejav.; 80Varovanje in
poizvedovalne dejav.;
81.2-ýišþenje.

Vsebina

Spremljanje gibanja cen
storitev, ki jih podjetja
kot proizvajalci storitev
zagotavljajo drugim
podjetjem kot kupcem
storitev.

Namen

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Poslovni subjekti, ki
opravljajo posamezne
storitve oz. razpolagajo s
podatki s posameznih
podroþij in izpolnjujejo
vprašalnike z navedenimi
oznakami. Do 30 dni po
zakljuþku þetrtletja.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

80 dni po
zakljuþku
þetrtletja.

Rok prve
objave

31998R1165

Pravne in
druge podlage

10440 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.1.05.03.01

3.1.05.03

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Bruto domaþi
proizvod (BDP)
na prebivalca v
standardih kupne
moþi (SKM) in
relativne ravni
cen
SKM, CENEPKM/P, CENEPKM/S, CENEPKM/G, CENEPKM/Z

Vsebina

BDP v SKM na
prebivalca, v odnosu do
EU-28=100. Cene
izdelkov in storitev
konþne potrošnje, konþne
nabavne cene strojev in
opreme za investicije,
cene fiktivnih gradbenih
objektov ter izbranih
kljuþnih gradbenih
komponent za
stanovanjske zgradbe,
nestanovanjske zgradbe
ter objekte nizke gradnje,
obraþunske cene in
povpreþne ležalne dobe
za izbrane bolnišniþne
storitve oz. posege.

Paritete kupne moþi

REDNA RAZISKOVANJA

Izraþun mednarodno
primerljivega bruto
domaþega proizvoda na
prebivalca in dejanske
individualne potrošnje na
prebivalca ter
mednarodna primerjava
ravni cen in cenovne
konvergence.

Namen

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

CENE-PKM-P: Trgovine Obvezno
na drobno in drugi
poslovni subjekti. Do 30.
v mesecu. CENE-PKMS: Podjetja - proizvajalci
in/ali kupci in/ali
dobavitelji strojev in
opreme. Do 30. 5. CENEPKM-G: Gradbena
podjetja izbranemu
zunanjemu izvajalcu. Do
15. 7. CENE-PKM/Z:
ZZZS in IVZ (Podatki o
aktivnostih v splošnih
bolnišnicah (javnih in
zasebnih): tip obravnave
in njihovo trajanje, število
hospitaliziranih oseb za
posamezen tip obravnave,
starost pacientov,
klasifikacija zdravstvenih
obravnav, vrsta izvajalca,
stanje bolnikov ob
zakljuþku bolnišniþne
obravnave, financiranje
zdravstvenih storitev, vir
sredstev in obraþunske
cene za posamezno
zdravstveno storitev) do
31.5. za preteklo leto.
MNZ, AJPES
(Informacijski sistem za
posredovanje in analizo
podatkov o plaþah v
javnem sektorju - ISPAP)
do 31. 3. za preteklo leto.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po 32007R1445
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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3.1.06.01.02

3.1.06.01.03

SURS

SURS

Zasebni raziskovalci, ki
opravljajo RRD kot
zasebniki in so vpisani v
register zasebnih
raziskovalcev, ki ga vodi
ARRS. 30. 4.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na RR
podroþju pri zasebnih
raziskovalcih za podporo
izvajanju, spremljanju in
naþrtovanju znanstvenetehnološke politike na
nacionalni ravni in na
ravni EU.

Podatki o zasebnih
raziskovalcih (spol, raven
izobrazbe, starost,
državljanstvo); podatki o
RR delih/projektih in
bruto izdatkih za RRD
(viri financiranja, vrsta
porabe, podroþje
znanosti, vrsta
raziskovanj, družbenoekonomski cilji); podatki
o objavljenih znanstvenih
in strokovnih þlankih in
monografijah.

Preteklo leto

Preteklo leto

Vsa ministrstva, ARRS,
Obvezno
TIA, ZZZS in Služba
Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno
politiko. 30. 6.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja o
obsegu naþrtovanih in
realiziranih namenskih
državnih proraþunskih
sredstev za RRD (tudi
nadnacionalne raziskave)
za podporo izvajanju,
spremljanju in
naþrtovanju znanstvenotehnološke politike na
nacionalni ravni in na
ravni EU.

Podatki o višini
realiziranih državnih
proraþunskih sredstvih za
RRD (po sektorjih, vrsti
podpore, podroþjih
znanosti, družbenoekonomskih ciljih),
naþrtovanih državnih
proraþunskih sredstvih
(po družbenoekonomskih ciljih) ter
realizirana državna
proraþunska sredstva za
izvajanje nadnacionalnih
raziskav (po vrsti
podpore).
Obvezno

Preteklo leto

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z RRD. 30. 4.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje stanja na
podroþju RRD v
poslovnem sektorju za
podporo izvajanju,
spremljanju in
naþrtovanju znanstvenotehnološke politike na
nacionalni ravni in na
ravni EU.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Podatki o zaposlenih v
RRD (spol, poklic, raven
izobrazbe, starost,
državljanstvo, mobilnost),
podatki o raziskovalnih
delih/projektih in o bruto
izdatkih za RRD (viri
financiranja, vrsta porabe,
dejavnost izvajalcev
RRD, podroþje znanosti,
vrsta raziskovanja,
družbeno-ekonomski cilji,
dejavnost projekta).

Delo v tekoþem letu

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

32003L1608

10 mesecev po 32003L1608
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po 32003L1608
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalnorazvojni
dejavnosti
zasebnih
raziskovalcev
R-RD-ZR

Statistiþno
raziskovanje o
državnih
proraþunskih
sredstvih za
raziskovalnorazvojno
dejavnost
R-RD-D

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalno
razvojni
dejavnosti v
podjetjih in
gospodarskih
družbah
R-RD-PS

Raziskovalno razvojne dejavnosti

Namen

Št.

3.1.06.01.01

3.1.06.01

Vsebina

Znanost, tehnologija in inovacije

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.06

Zap.št.

10442 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3.1.06.01.04

3.1.06.01.05

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalnorazvojni
dejavnosti
visokošolskih
zavodov
R-RD-VŠZ

Statistiþno
raziskovanje o
raziskovalnorazvojni
dejavnosti
zavodov in
ustanov
R-RD-JRZ

REDNA RAZISKOVANJA

Preteklo leto

Javni visokošolski zavodi Obvezno
(univerze, fakultete,
umetniške akademije in
visoke strokovne šole),
samostojni visokošolski
zavodi, univerzitetne
bolnišnice in nekateri
raziskovalni inštituti, ki
so pod neposrednim
upravljanjem
visokošolskih zavodov.
30. 4.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na RR
podroþju v visokošolskem
sektorju za podporo
izvajanju, spremljanju in
naþrtovanju znanstvenotehnološke politike na
nacionalni ravni in na
ravni EU.

Podatki o zaposlenih v
RRD (spol, poklic, raven
izobrazbe, starost,
državljanstvo, mobilnost),
podatki o RR
delih/projektih in bruto
izdatkih za RRD (viri
financiranja, vrsta porabe,
podroþje znanosti, vrsta
raziskovanj, družbenoekonomski cilji), podatki
o objavljenih znanstvenih
in strokovnih þlankih in
monografijah (podroþje
znanosti).

Preteklo leto

Obvezno

Zavodi in ustanove vseh
oblik, ki se po
klasifikaciji SKIS
uvršþajo v skupino S.13.
30. 4.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje stanja na RR
podroþju v državnem
sektorju za podporo
izvajanju, spremljanju in
naþrtovanju znanstvenotehnološke politike na
nacionalni ravni in na
ravni EU.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Podatki o zaposlenih v
RRD (spol, poklic, raven
izobrazbe, starost,
državljanstvo, mobilnost),
podatki o RR
delih/projektih in bruto
izdatkih za RRD (viri
financiranja, vrsta porabe,
znanstveno-tehnološka
disciplina, vrsta
raziskovanj, družbenoekonomski cilji), podatki
o objavljenih znanstvenih
in strokovnih þlankih in
monografijah (podroþje
znanosti).

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po 32003L1608
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po 32003L1608
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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10443

3.1.06.02.01

Statistiþno
raziskovanje o
inovacijski
dejavnosti v
predelovalni in
izbranih
storitvenih
dejavnostih
INOV-P-S

Inovacije

3.1.06.02

Podatki o podjetju, o
inovacijski dejavnosti
podjetja, o v inovacije
vloženih sredstvih, o virih
informacij in sodelovanju
pri inovacijski dejavnosti,
o dejavnikih, ki ovirajo
inovacijsko dejavnost.

Podatki o osebnih
znaþilnostih doktorjev
znanosti (EMŠO, spol,
leto in kraj rojstva,
državljanstvo, stalno
prebivališþe), podatki o
doktorskem študiju
(država, podroþje, leto
vpisa in zakljuþka,
finanþni viri za doktorski
študij), podatki o
zaposlitvenih oz.
kariernih znaþilnostih
(zap. status, naziv in
dejavnost delodajalca,
leto zaþetka, država,
sektor zaposlitve, naziv
del. mesta, opis dela,
poklic, oblika zaposlitve,
število ur dela na teden,
morebitni obseg
pouþevanja, zadovoljstvo
z zaposlitvijo,
raziskovalne izkušnje,
spretnosti/kompetence),
podatki o mednarodni
mobilnosti (država,
obdobje, razlogi).

Vsebina

Obdelava terenskih in
razpoložljivih
administrativnih in
statistiþnih podatkov,
obdelava podatkov ter
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obdelava podatkov,
Spremljanje inovacijske
objava rezultatov.
dejavnosti. Zbrani
podatki omogoþajo
podporo za izvajanje,
spremljanje in
naþrtovanje politik na tem
podroþju na nacionalni
ravni in na ravni EU.

Izkazovanje mednarodno
primerljivih podatkov za
spremljanje kariernih poti
in mobilnost doktorjev
znanosti.

Namen

Obvezno

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Izbrane osebe. Admin.
viri: MNZ (CRP), ZRSZ
(brezposelne osebe),
MIZŠ (eVŠ). September
2013. Lastni viri SURS-a:
SRDAP, ŠOL-DIPLTERC.

Podjetja s podroþja
predelovalnih in izbranih
storitvenih dejavnosti.

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Pretekla tri
leta

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Dvoletna

Triletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

16 mesecev po 32003L1608
koncu obdobja
opazovanja

18 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja

Rok prve
objave

Št.

SURS

Statistiþno
raziskovanje o
karieri in
mobilnosti
doktorjev znanosti

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.06.01.06

Zap.št.

10444 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.07.01.02

SURS

Uporaba
informacijskokomunikacijske
tehnologije v
gospodinjstvih in
pri posameznikih
IKT-GOSP

Uporaba
informacijskokomunikacijske
tehnologije v
podjetjih
IKT-PODJ

Izbrana oseba v
Prostovoljno
gospodinjstvu. April, maj.

Priprava metodologije,
priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje
opremljenosti z
informacijskokomunikacijskih
tehnologijo in uporabe
IKT v gospodinjstvih in
pri posameznikih. Podatki
se uporabljajo za analize,
povezane z uporabo IKT.

Dostop do izbranih
informacijskokomunikacijskih
tehnologij (mobilni
telefon, raþunalnik,
internet) v
gospodinjstvih. Uporaba
raþunalnika in interneta,
naprave, uporabljene za
dostop do interneta,
namen uporabe interneta,
uporaba storitev
raþunalništva v oblakih,
uporaba storitev e-uprave,
e-nakupovanje, e-vešþine
pri posameznikih.
Osnovni podatki o
izbranem posamezniku in
gospodinjstvu: EMŠO,
datum rojstva, ime,
priimek, naslov, zakonski
stan, izobrazba, delovna
aktivnost, poklic,
dohodek gospodinjstva.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izbrana podjetja iz
predelovalnih dejavnosti,
oskrbe z energijo,
gradbeništva, trgovine,
prometa, gostinstva,
strežbe jedi,
informacijske in
komunikacijske
dejavnosti, poslovanje z
nepremiþninami,
strokovnih dejavnosti ter
drugih poslovnih
dejavnosti (dejavnosti od
podroþja C do N) ter
dejavnost popravila
raþunalnikov in izdelkov
za široko rabo (95.1). 5.
3.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava metodologije,
priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje
opremljenosti podjetij z
raþunalniki in
raþunalniškimi programi,
uporabe interneta, v
kolikšnem obsegu in za
katere namene ga
uporabljajo, obseg
vpeljave elektronskega
poslovanja in e-trgovanja
v podjetjih, uporaba
družabnih medijev,
uporaba storitev
raþunalništva v oblaku.

Namen

Uporaba informacijskokomunikacijske
tehnologije (IKT) v
podjetjih, dostop do
interneta (naþini dostopa,
hitrost prenosa podatkov),
zaposlovanje
strokovnjakov in vešþine
iz IKT, opremljenost
podjetij s spletno stranjo,
uporaba RFID tehnologij,
avtomatizirana
elektronska izmenjava
podatkov, uporaba
družabnih medijev, obseg
pošiljanja in prejemanja
e-raþunov, obseg etrgovanja, uporaba
storitev raþunalništva v
oblaku.

Informacijska družba in komunikacije

3.1.07.01.01

3.1.07.01

Vsebina

Informacijska družba in komunikacije

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.07

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prvo þetrtletje
opazovanega
leta, preteklo
leto

Preteklo leto,
januar
tekoþega leta

Obdobje
opazovanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Letna

Rok prve
objave

Letna

Periodika
objavljanja

32004R0808

32004R0808

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10445

3.1.07.01.03

3.1.07.01.04

SURS

Zap.št.

Operaterji javno
dostopnih
komunikacijskih omrežij
oziroma izvajalci javnih
komunikacijskih storitev
(fiksna, mobilna
telefonija). Ponudniki
internetnih, kabelskih in
satelitskih storitev.
Število zaposlenih,
vrednost investicij in
prihodkov (po
aktivnostih). Promet
(trajanje klicev po
usmerjenosti), število
SMS sporoþil,
infrastruktura (telefonski
prikljuþki, prikljuþki na
internet, število
zakupljenih vodov,
uporabniki mobilnega
omrežja).

Operaterji javno
dostopnih
komunikacijskih omrežij
oziroma izvajalci javnih
komunikacijskih storitev
(fiksna, mobilna
telefonija). Ponudniki
internetnih storitev - 15.
4., 15. 7., 15. 10., 15. 01.
Administrativni vir:
APEK, Podatki o razvoju
trga elektronskih
komunikacij - 70 dni po
koncu opazovanega
obdobja.

Operaterji javno
dostopnih
komunikacijskih omrežij
oziroma izvajalci javnih
komunikacijskih storitev
(fiksna, mobilna
telefonija). Ponudniki
internetnih storitev - 31.
3. Administrativni vir:
APEK, Podatki o razvoju
trga elektronskih
komunikacij - 30. 8.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja in
razvoja infrastrukture
elektronskih
komunikacijskih storitev
ter prometa teh storitev.

Spremljanje stanja in
razvoja infrastrukture
elektronskih
komunikacijskih storitev
ter prometa teh storitev
ter spremljanje
poslovanja podjetij
telekomunikacijskega
sektorja.

Prikljuþki na fiksni
lokaciji po tehnologiji,
konþni uporabniki
mobilnih storitev
(naroþniki, predplaþniki).
Dostop do interneta prikljuþki po tehnologiji.
Domaþi in mednarodni
telefonski odhodni
promet s fiksne lokacije
in iz mobilnih omrežij
(število in trajanje klicev
po omrežni usmerjenosti).
Gostovanja v tujini in
gostovanja tujcev. Število
odposlanih SMS in MMS.
Vse (razen podatkov o
gostovanju) loþeno na
zasebne in poslovne
uporabnike.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

ýetrtletje

Preteklo leto

Obvezno

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Letna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

80 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31996R2223

31996R2223

Pravne in
druge podlage

Št.

Poslovanje
podjetij
telekomunikacijsk
ega sektorja
KO-TEL/L

Elektronske
komunikacijske
storitve
KO-TEL/ýL

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10446 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.08.01.02

SURS

Turizem

Turistiþna
potovanja
domaþega
prebivalstva
TU-ýAP

Prihodi in
prenoþitve
turistov
TU/M, TU/MDOD

3.1.08.01

3.1.08.01.01

Turizem

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.08

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Sociodemografske
znaþilnosti prebivalcev, ki
so ali niso šli na turistiþno
potovanje v Slovenijo ali
tujino ali na izlet v tujino.
Število potovanj in
izletov glede na
namembno državo,
dolžino in razlog.
Spremljanje znaþilnosti
turistiþnih potovanj
domaþega prebivalstva
(destinacija, trajanje,
osnovni razlog, osnovna
dejavnost, naþin prevoza,
naþin organizacije, vrsta
nastanitve, izdatki) ter
enodnevnih izletov
(destinacija, izdatki).
Razlogi za neudeležbo na
potovanjih. Osnovni
podatki o izbranem
posamezniku in
gospodinjstvu: EMŠO,
datum rojstva, ime,
priimek, naslov,
izobrazba, delovna
aktivnost, število þlanov
gospodinjstva, dohodek
gospodinjstva.

Število nastanitvenih
objektov, nastanitvene
zmogljivosti in njihova
izkorišþenost, prihodi in
prenoþitve turistov po
državah, od koder turisti
prihajajo, po vrstah
nastanitvenih objektov,
vrstah obþin in drugih
teritorialnih enotah.

Vsebina

Prostovoljno

Izbrani posameznik, star
15 let ali veþ. Prvi štirje
tedni po þetrtletju.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Ugotavljanje potovalnih
navad domaþega
prebivalstva: analiza
potrošnje na turistiþnih
potovanjih; ugotavljanje
pomena turizma v
slovenskem
gospodarstvu.

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti in
Obvezno
zasebni sobodajalci, ki
nudijo ali posredujejo
nastanitvene zmogljivosti
turistom. 5. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Prikaz temeljnih
kazalnikov o razvitosti
slovenskega turizma, ki
se uporabljajo za
analiziranje turistiþne
dejavnosti v Sloveniji.

Namen

ýetrtletje

Mesec

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Meseþna

Periodika
objavljanja

90 dni po
obdobju
opazovanja.

30 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32011R0692

32011R0692

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10447

3.1.08.01.03

3.1.08.01.04

SURS

Zap.št.

Izbrani tuji potniki na
cestnih mejnih prehodih
in turistiþnih toþkah.

Obdelava podatkov.

Spremljanje strukture
tujih potnikov in
potrošnje tujih
enodnevnih obiskovalcev
in tranzitnih potnikov v
Sloveniji, predvsem za
potrebe ocene postavke
"potovanja" v plaþilni
bilanci Banke Slovenije.

Izvajanje raziskovanja je
razdeljeno na dva sklopa:
(1) anketiranje na
izbranih cestnih mejnih
prehodih s Hrvaško
(struktura tujih potnikov,
razlogi za prihod, višina
in struktura izdatkov tujih
enodnevnih obiskovalcev
in tranzitnih potnikov),
(2) anketiranje na
izbranih (turistiþnih)
toþkah (razlogi za prihod,
višina in struktura
izdatkov tujih enodnevnih
obiskovalcev in tranzitnih
potnikov).

Poslovni subjekti, ki
opravljajo storitve
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj.
31. 3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje delovanja
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Podatki 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 njihovega
prebivališþa in po
državah, kamor so
potovali) ter o številu
domaþih izletnikov po
državah vkljuþno s
Slovenijo ter po mesecih.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

2013

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Triletna

Letna

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po 32004O0015
koncu obdobja
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Tuji potniki v
Sloveniji
TU-POTNIKI

Delo potovalnih
agencij
TU-AGEN

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10448 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.09.01.02

SURS

Poslovne tendence

Poslovne
tendence o
investicijah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-INV/PL

Poslovne
tendence v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/M, PAIND/ýL

3.1.09.01

3.1.09.01.01

Poslovne tendence

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.09

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

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

Ocena gibanja
proizvodnje, raven
izvoznih in skupnih
naroþil, raven zalog
konþnih izdelkov,
proizvodna priþakovanja,
priþakovane cene,
priþakovano
zaposlovanje,
priþakovana izvozna
naroþila in priþakovano
skupno povpraševanje,
število mesecev
zagotovljene proizvodnje.
Vsako þetrtletje je
dodanih sedem vprašanj:
omejitveni dejavniki v
proizvodnji, ustreznost
proizvodnih zmogljivosti
glede na priþakovano
povpraševanje, stopnja
izkorišþenosti
zmogljivosti, konkurenþni
položaj na domaþem trgu,
trgih držav þlanic EU, na
trgih zunaj EU in obseg
novih naroþil.

Vsebina

Marec ali april Polletna
in oktober ali
november.
Prostovoljno

Izbrani poslovni subjekti
s podroþja predelovalnih
dejavnosti. Do 15. v
mesecu opazovanja.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje informacij o
obsegu in strukturi
investicijskih vlaganj,
vplivih razliþnih
dejavnikov na
investiranje in poslovnem
stanju podjetij. Veþletne
serije podatkov so
podlaga za izraþun
cikliþnih gibanj v
gospodarstvu,
napovedovanje toþk
obratov itd.

Meseþna,
þetrtletna

Periodika
objavljanja

Mesec, prvi
mesec
þetrtletja

Obdobje
opazovanja

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti
s podroþja predelovalnih
dejavnosti. Do 15. v
mesecu za tekoþi mesec.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih
ekonomskih kazalnikov
ter ocena njihovega
gibanja v naslednjih
mesecih. Rezultati so
osnova za izraþun
kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih
in kazalnika gospodarske
klime, ki vkljuþuje poleg
kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih
tudi kazalnik zaupanja
potrošnikov in kazalnike
zaupanja v trgovini na
drobno, storitvenih
dejavnostih in
gradbeništvu. Veþletne
serije podatkov so
podlaga za izraþun
cikliþnih gibanj v
gospodarstvu,
napovedovanje toþk
obratov itd.

Namen

5 delovnih dni
pred koncem
obdobja
opazovanja.

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

Rok prve
objave

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10449

3.1.09.01.03

3.1.09.01.04

SURS

Zap.št.

Izbrani poslovni subjekti
s podroþja trgovine na
drobno in trgovine,
popravil motornih vozil.
Do 15. v mesecu za
tekoþi mesec.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih
ekonomskih kazalnikov
ter ocenitev njihovega
gibanja v naslednjih
mesecih. Rezultati 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
potrošnikov in kazalnike
zaupanja v gradbeništvu,
predelovalnih in
storitvenih dejavnostih.
Veþletne serije podatkov
so podlaga za izraþun
cikliþnih gibanj v
gospodarstvu,
napovedovanje toþk
obratov itd.

Ocena poslovnega
položaja, obsega zalog,
prodaje, prodajnih cen,
priþakovane skupne
nabave, priþakovanega
poslovnega položaja,
priþakovanih prodajnih
cen, priþakovane prodaje,
priþakovanega
zaposlovanja ter glavnih
ovir za izboljšanje
sedanjega položaja.

Izbrani poslovni subjekti
s podroþja gradbeništva.
Do 15. v mesecu za
tekoþi mesec.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih
ekonomskih kazalnikov v
gradbeništvu in ocena
njihovega gibanja v
naslednji mesecih.
Rezultati so osnova za
izraþun kazalnika
zaupanja v gradbeništvu
in kazalnika gospodarske
klime, ki vkljuþuje poleg
kazalnika zaupanja v
gradbeništvu tudi
kazalnik zaupanja
potrošnikov in kazalnike
zaupanja v trgovini na
drobno, predelovalnih in
storitvenih dejavnostih.
Veþletne serije podatkov
so podlaga za izraþun
cikliþnih gibanj v
gospodarstvu,
napovedovanje toþk
obratov itd.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Ocena obsega gradbenih
del, naroþil, zaposlovanja,
cen, tehniþnih
zmogljivosti glede na
priþakovano
povpraševanje,
zagotovljenega dela,
poslovnega stanja,
priþakovanih skupnih
naroþil, priþakovanega
zaposlovanja,
priþakovanih cen ter
omejitvenih dejavnikov v
gradbeništvu.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Prostovoljno

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

Rok prve
objave

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

Poslovne
tendence v
trgovini na
drobno
PA-TRG/M

Poslovne
tendence v
gradbeništvu
PA-GRAD/M

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10450 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.09.01.05

3.1.09.01.06

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Kazalnik
gospodarske
klime

Poslovne
tendence v
storitvenih
dejavnostih
PA-STOR/M

REDNA RAZISKOVANJA

Kazalnik gospodarske
klime je tehtani sintezni
kazalnik; sestavljajo ga
kazalniki zaupanja v
predelovalnih
dejavnostih, trgovini na
drobno, gradbeništvu,
storitvenih dejavnostih in
kazalnik zaupanja
potrošnikov.

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

Vsebina

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Izraþun in objava
kazalnika.

Prikaz gibanja
nacionalnega
gospodarstva.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih
ekonomskih kazalnikov
ter ocenitev njihovega
gibanja v naslednjih
mesecih. Rezultati so
osnova za izraþun
kazalnika zaupanja v
storitvenih dejavnostih in
kazalnika gospodarske
klime, ki vkljuþuje poleg
kazalnika zaupanja v
storitvenih dejavnostih
tudi kazalnik zaupanja
potrošnikov in kazalnike
zaupanja v trgovini na
drobno, gradbeništvu in
predelovalnih
dejavnostih. Veþletne
serije podatkov so
podlaga za izraþun
cikliþnih gibanj v
gospodarstvu,
napovedovanje toþk
obratov itd.

Namen

Lastni viri SURS-a
(poslovne tendence).

Izbrani poslovni subjekti
s podroþij storitvenih
dejavnosti. Do 15. v
mesecu za tekoþi mesec.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

Rok prve
objave

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
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3.1.10.01.02

3.1.10.01.03

SURS

SURS

n.s.

n.s.

Nudenje podpore AJPES n.s.
(vodenje PRS) in drugim
uporabnikom pri
razvršþanju po
klasifikaciji CPA,
sodelovanje v Eurostatovi
delovni skupini pri
nadaljnjem razvoju
klasifikacije CPA in
aktivno sodelovanje pri
izmenjavi in tvorbi dobrih
praks na podroþju razlage
klasifikacije.
n.s.

Državni standard, ki se
uporablja pri razvršþanju
proizvodov in storitev po
dejavnostih, kjer so
proizvedeni ter pri
zbiranju, obdelovanju in
izkazovanju podatkov po
proizvodih in storitvah v
okviru dejavnosti za
statistiþne namene.

Harmonizacija NIP z
letnimi spremembami
PRODCOM liste z
namenom mednarodne
primerljivosti letnih
podatkov o industrijski
proizvodnji.

Klasifikacija proizvodov
po dejavnosti je obvezna
evropska statistiþna
klasifikacija, ki razvršþa
proizvode in storitve po
dejavnostih, kjer so
proizvedeni. CPA je
þlenitev NACE na
dodatnih dveh mestih.
Republika Slovenija nima
nacionalne razliþice
(nacionalnih þlenitev)
CPA.

Nomenklatura
industrijskih proizvodov
temelji na evropskem
seznamu proizvodov
PRODCOM.

Priprava in izdaja NIP
2013 na osnovi
spremenjene liste
PRODCOM.

n.s.

Nudenje podpore AJPES n.s.
(vodenje PRS) in drugim
uporabnikom pri
razvršþanju po SKD,
organiziranje predstavitve
o razvršþanju po
dejavnosti SKD, o
povezavah med
klasifikacijami, pravilih in
pripomoþkih pri
razvršþanju dejavnosti in
enot. Sodelovanje v
Eurostatovi delovni
skupini pri nadaljnjem
razvoju klasifikacije
NACE in aktivno
sodelovanje pri izmenjavi
in tvorbi dobrih praks na
podroþju razlage
klasifikacije.

Obveznost
poroþanja

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.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Standardna klasifikacija
dejavnosti temelji na
evropski statistiþni
klasifikaciji dejavnosti
NACE, ki se uporablja za
izkazovanje statistiþnih
podatkov v EU. SKD se s
klasifikacijo NACE
ujema do ravni razreda.
Skladno z možnostjo, ki
jo dopušþa evropska
uredba o NACE, vsebuje
tudi nacionalne
podrazrede.

Delo v tekoþem letu

n.s.

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

Rok prve
objave

Letna

45 dni po
koncu leta.

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Periodika
objavljanja

31991R3924

32008R0451

32006R1893

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

Nomenklatura
industrijskih
proizvodov
NIP

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti
CPA 2008

Standardna
klasifikacija
dejavnosti
SKD 2008

Klasifikacije na podroþju poslovnih statistik

Namen

Št.

3.1.10.01.01

3.1.10.01

Vsebina

Klasifikacije na podroþju poslovnih statistik

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.10

Zap.št.

10452 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3.1.10.01.04

3.1.10.01.05

3.1.10.01.06

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Nomenklatura
držav in ozemelj
(Geonomenklatura)
ZT-DRŽAVE

Kombinirana
nomenklatura
ZT - KN

Enotna
klasifikacija vrst
objektov
CC-SI

REDNA RAZISKOVANJA

Prilagoditev šifranta
skrajšanih nazivov KN
letnim spremembam KN,
osvežitev in objava
slovenske in angleške
razliþice šifranta
skrajšanih nazivov KN.

Prilagoditev in objava
šifranta držav
spremembam
Geonomenklature.
Osveževanje
povezovalnega šifranta
med državami in
ekonomskimi ter
geografskimi skupinami
držav.

Spremljanje in
prikazovanje izvoza in
uvoza blaga na podrobni
ravni proizvodov KN.

Spremljanje in
prikazovanje izvoza in
uvoza blaga po državah
trgovinskih partnericah.

Kombinirana
nomenklatura (KN) je
nomenklatura blaga, ki se
uporablja v carinskih
postopkih in v statistiki
zunanje trgovine.
Posamezni proizvodi se
na najnižji ravni þlenitve
KN uvršþajo v tarifne
podštevilke (8-mestna
šifra) ter se nadalje
združujejo na ravni
tarifnih številk (4- in 6mestna šifra), poglavij (2mestna šifra) in oddelkov
KN.

Nomenklatura držav in
ozemelj
(Geonomenklatura)
temelji na mednarodnem
standardu ISO 3166,
vendar z doloþenimi
posebnostmi. Vsebuje
dvomestno alfa šifro
države in kratki angleški
naziv države.
Geonomenklatura je
dopolnjena s prikazom
držav po štirimestnih
numeriþnih šifrah
ekonomskih in
geografskih skupin držav.

Spremljanje razvoja
evropske klasifikacije
gradbenih objektov in
prenos v nacionalno
okolje – dopolnjevanje
pojasnil k Uredbi CC-SI
po potrebi.

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

Enotna klasifikacija vrst
objektov izhaja iz EU
Klasifikacije vrst
gradbenih objektov
(Classification of types of
constructions - CC). CCSI se ujema s CC do ravni
razreda, dodana je delitev
na podrazrede, ki
upoštevajo nacionalne
posebnosti.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

n.s.

n.s.

n.s.

Evropska komisija: 31.
10. tekoþega leta za
sledeþe leto.

Evropska Komisija: ob
spremembi nomenklature

Obveznost
poroþanja

n.s.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

Rok prve
objave

31. 1.

Ob spremembi n.s.
nomenklature

Letna

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Periodika
objavljanja

32009R0222,
32009R0471,
32006R1833,
32004R0638

KN se letno
objavlja v UL
EU.

UL RS, št.
33/2003 1359 in UL
RS, št.
78/2005
(popr.), UL
RS, št.
109/2011

Pravne in
druge podlage
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10453

3.1.10.01.07

3.1.10.01.08

SURS

Zap.št.

Temelji na doloþbah
Evropskega sistema
raþunov - ESR 2010, 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.

Klasifikacije in šifranti, ki
se uporabljajo pri
izpolnjevanju carinskih
deklaracij in statistiþnih
obrazcev za Intrastat
(razen KN in klasifikacije
držav), Standardna
mednarodna trgovinska
klasifikacija (SMTK,
angl. SITC), Klasifikacija
širokih ekonomskih
kategorij (angl. BEC),
povezovalni šifrant med
KN in drugimi
klasifikacijami, po katerih
se prikazujejo
zunanjetrgovinski
podatki.

Vsebina

Spremljanje stanja in
prilagoditev obdelave
zunanjetrgovinskih
podatkov spremembam
klasifikacij in šifrantov,
priprava povezovalnega
šifranta med KN in
drugimi klasifikacijami,
osveževanje in objava
klasifikacij in šifrantov.

Razreševanje spornih
primerov razvrstitve.
Uvedba klasifikacije v
skladu z Evropskim
sistemom raþunov 2010.

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.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje in
prikazovanje izvoza in
uvoza blaga po SMTK in
drugih klasifikacijah.

Namen

n.s.

n.s.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Evropska komisija,
Združeni narodi (za
SMTK), CURS. Ob
spremembah klasifikacij.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

n.s.

Rok prve
objave

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Ob
spremembah
klasifikacij

Periodika
objavljanja

32013R549

32009R0222,
32009R0471,
32004R0638,
Statistiþni
urad pri ZN
(za SMTK)

Pravne in
druge podlage

Št.

Standardna
klasifikacija
institucionalnih
sektorjev
SKIS

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

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10454 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.1.11.01.02

SURS

Priprava
adresarjev za
poslovna
raziskovanja

Priprava vzorþnih
okvirov za
poslovna
raziskovanja

ýetrtletje

Obvezno

Lastni viri SURS
(kontaktni podatki v
statistiþnih
raziskovanjih).
Administrativni viri
AJPES (PRS), Register
kmetijskih gospodarstev.
Podjetje pooblašþeno za
izdajo Poslovnega
informatorja Republike
Slovenije, posreduje
podatke o telefonskih
številkah in e-naslovih
poslovnih subjektov.
Rok: vsako þetrtletje ali
pogosteje, glede na
sklenjene dogovore.

Priprava in združevanje
razliþnih virov kontaktnih
podatkov za poslovna
raziskovanja in
komuniciranje preko teh
podatkov.

Standardizacija in
racionalizacija postopkov
komuniciranja s
poroþevalskimi enotami
pri poslovnih
raziskovanjih. Izboljšanje
kakovosti podatkov v
adresarjih.

Priprava adresarjev za
poslovna raziskovanja:
naslov, e-pošta, telefon.

Obdobje
opazovanja

ýetrtletje

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
DURS (DDV), AJPES
(PRS, letna poroþila).
Lastni viri SURS-a
(SRDAP in rezultati
nekaterih statistiþnih
raziskovanj). Podjetje,
pooblašþeno za izdajo
univerzalnega
telefonskega imenika,
posreduje podatke o
naroþnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne
telefonije za poslovne
subjekte. Rok: vsako
þetrtletje ali pogosteje,
glede na sklenjene
dogovore.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava in združevanje
razliþnih administrativnih
virov in nekaterih
anketnih virov za vzorþni
okvir za izbor vzorcev
podjetij; izbor vzorcev,
uteževanje, izraþunavanje
mer natanþnosti.

Delo v tekoþem letu

Standardizacija pravil in
postopkov za združevanje
razliþnih administrativnih
in statistiþnih virov v
vzorþne okvire za izbor
vzorcev podjetij.
Izboljšanje kakovosti
podatkov in
racionalizacije postopkov
izbora, uteževanja in
izraþunavanja mer
natanþnosti.

Namen

Priprava vzorþnih okvirov
za poslovna raziskovanja:
dejavnost, velikost,
naslov podjetja in drugi
podatki o znaþilnostih
podjetij in njihovih enot.

Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

3.1.11.01.01

3.1.11.01

Vsebina

Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.1.11

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

Kontaktni
podatki
podjetij so
uporabljeni v
statistiþnih
raziskovanjih
skladno z
delovnim
naþrtom
SURS-a.

Vzorci
podjetij so
uporabljeni v
statistiþnih
raziskovanjih
skladno z
delovnim
naþrtom
SURS-a.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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EMŠO, datum in ura
rojstva, spol, generalni
status, status prebivališþa,
državljanstvo, zakonski
stan, datum spremembe
zakonskega stanu,
kraj/država rojstva,
stalno/zaþasno/obiþajno
prebivališþe (do MID-a
hišne številke), številka
stanovanja, datum
veljavnosti prebivališþa,
EMŠO matere, EMŠO
oþeta, EMŠO zakonca,
status aktivnosti, poklic,
dejavnost, izobrazba,
prvo prebivališþe,
priselitev v Slovenijo,
prebivanje v tujini, status
priseljenosti, živorojeni
otroci.

Prebivalstvo

3.2.01.01

Sestava
prebivalstva
DEM-PREB/ýL

Prebivalstvo

3.2.01

Vsebina

Spremljanje števila
prebivalcev in
posameznih
prebivalstvenih skupin.
Zagotavljanje podatkov o
prebivalstvu in
prebivalstvenih skupinah
za oblikovanje ustreznih
demografskih, socialnih,
stanovanjskih,
ekonomskih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev zahtev
slovenskega pravnega
reda in mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov. Štirikrat letno
objava samo za osnovne
skupine prebivalstva za
teritorij Slovenije, dvakrat
letno (za stanje 1. 1. in 1.
7.) tudi po starostnih
skupinah in izbranih
teritorialnih ravneh.
Enkrat letno (za stanje 1.
1.) objava podatkov o
socioekonomskih
znaþilnostih prebivalstva.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
MNZ (CRP), GURS
(RPE), DURS
(dohodnina), ZPIZ
(prejemniki pokojnin),
ZRSZ (brezposelne
osebe), ZZZS (zdrav.
zavarovane osebe),
MDDSZ (prejemniki soc.
transferov), RIC
(maturanti in nac.
preverjanje znanja), OZS,
TZS in GZS - poklicno in
strokovno izobraževanje.
Sproti po potrebi v
dogovoru in skladno s
sporazumi, sklenjenimi z
dajalci podatkov in na
zahtevo SURS-a. Lastni
viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

1. 1., 1. 4.,
1. 7., 1. 10.

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

121 dni po
datumu
opazovanja.

Rok prve
objave

32007R0862

Pravne in
druge podlage

Št.

3.2.01.01.01

LJUDJE IN DRUŽBA

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2

Zap.št.

10456 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.01.01.02

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Rojeni
DEM-ROJ

REDNA RAZISKOVANJA

Podatki o rojenem:
EMŠO, datum in ura
rojstva, ime, vitaliteta/
stanje otroka ob rojstvu,
vrsta poroda, spol,
kraj/država rojstva, št.
porodnišnice in poroda,
prebivališþe (do MID-a
hišne št.), državljanstvo,
prvo prebivališþe,
sprejem matere, porodna
teža. Podatki o
materi/oþetu: EMŠO,
prebivališþe (do MID-a
hišne št.), zakonski stan,
datum spremembe
zakonskega stanu,
kraj/država rojstva,
državljanstvo, prvo
prebivališþe, izobrazba,
status aktivnosti, poklic.
Podatki o materi: vrstni
red zakonske zveze, št.
otrok, ki jih je mati doslej
rodila (živorojeni,
mrtvorojeni, umrli),
zaporedni porod, vrsta
poroda, št. rojenih otrok,
zaporedje otroka.

Vsebina

Zagotavljanje podatkov o
rojenih in naravnem
gibanju prebivalstva za
oblikovanje ustreznih
demografskih, socialnih,
zdravstvenih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev
mednarodno
dogovorjenih obveznosti
o posredovanju teh
podatkov.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri:
Obvezno
MNZ (CRP) - þetrtletno,
tri mesece po obdobju
opazovanja. IVZ
(Perinatalni informacijski
sistem) - letno, 31. 5.
Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

Partnersko
121 dni po
koncu obdobja sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave
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10457

3.2.01.01.03

3.2.01.01.04

SURS

Zap.št.

Podatki o priznanju in
ugotovitvi oz. posvojitvi
otroka: vrsta in datum
dogodka. Podatki o
otroku: EMŠO, datum
rojstva, spol, kraj/država
rojstva, državljanstvo,
prebivališþe (do MID-a
hišne št.). Podatki o
materi/oþetu,
posvojitelju/posvojiteljici:
EMŠO.

Podatki o umrlem:
EMŠO, spol, datum in ura
rojstva (za umrle
dojenþke), kraj/država
rojstva, prebivališþe (do
MID-a hišne št.),
zakonski stan,
državljanstvo, prvo
prebivališþe, izobrazba,
status aktivnosti, poklic,
datum, ura, kraj in mesto
smrti, zdravniška oskrba,
kdo je dal podatke o
vzroku smrti, vzrok smrti.
Podatki o zakoncu
umrlega: EMŠO ali
datum rojstva. Podatki o
materi/oþetu umrlega
otroka, starega 0-18 let:
EMŠO, izobrazba.
Podatki za nasilne smrti:
vrsta nasilne smrti,
zunanji vzrok smrti, kraj
smrtne nesreþe, kje je bila
nesreþa.

Vsebina

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Zagotavljanje podatkov o
priznanjih in ugotovitvah
oþetovstva in posvojitvah
otrok za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, zdravstvenih in
drugih politik na ravni
države.

Delo v tekoþem letu

Zagotavljanje podatkov o
umrlih in naravnem
gibanju prebivalstva za
oblikovanje ustreznih
demografskih, socialnih
zdravstvenih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev zahtev
slovenskega pravnega
reda in mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.

Namen

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MNZ Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri
mesece po obdobju
opazovanja. Lastni viri
SURS-a.

Obvezno
Administrativni viri:
MNZ (CRP) - þetrtletno,
tri mesece po obdobju
opazovanja. IVZ
(Zdravniško potrdilo o
smrti in poroþilo o
vzrokih smrti) - letno, 30.
5. Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

121 dni po
Partnersko
koncu obdobja sodelovanje
opazovanja.

Partnersko
121 dni po
koncu obdobja sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Priznanja in
ugotovitve
oþetovstva,
posvojitve otrok
DEM-PRIZ

Umrli
DEM-UMR

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10458 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.01.01.05

3.2.01.01.06

3.2.01.01.07

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Administrativni vir: MNZ Obvezno
(CRP) - 3 mesece po
obdobju opazovanja.
Lastni viri SURS-a
(DEM-PREB/ýL).

Promocija Statistiþnega
Priprava raziskovanja,
urada in širjene statistiþne obdelava podatkov,
pismenosti ter
objava rezultatov.
vkljuþevanje novih ciljnih
skupin med uporabnike
podatkov spletne strani
Urada.

Prikaz razširjenosti imen
in priimkov prebivalcev
Slovenije vkljuþno s
statistiko rojstnih dni
prebivalcev Slovenije:
ime, priimek, spol, datum
rojstva, statistiþna regija
prebivališþa.

1. 1. 2013

ýetrtletje

Administrativni vir: MNZ Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri
mesece po obdobju
opazovanja. Okrožna
sodišþa - sproti ob
dogodku. Lastni viri
SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Zagotavljanje podatkov o
razvezanih zakonskih
zvezah za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, stanovanjskih,
ekonomskih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev
mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.

Podatki o sodišþu in
zadevi: okrožno sodišþe,
št. zadeve, datum vpisa.
Podatki o možu in ženi:
priimek in ime, EMŠO,
datum rojstva, kraj/država
rojstva, spol, prebivališþe
(do MID-a hišne št.),
državljanstvo, prvo
prebivališþe, izobrazba,
status aktivnosti, poklic,
zakonski stan pred
sklenitvijo te zakonske
zveze, vrstni red
zakonske zveze. Splošni
podatki: datum sklenitve
zakonske zveze, datum
pravnomoþnosti sodbe, št.
otrok, rojenih v tej
zakonski zvezi, št.
vzdrževanih otrok iz te
zakonske zveze, komu so
bili vzdrževani otroci iz te
zakonske zveze ob
razvezi dodeljeni.

ýetrtletje:
sklenitve
zakonskih
zvez. Preteklo
leto:
registracije
istospolnih
partnerskih
skupnosti.

Administrativni vir: MNZ Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri
mesece po obdobju
opazovanja. Lastni viri
SURS-a.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Zagotavljanje podatkov o
sklenjenih zakonskih
zvezah za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, stanovanjskih,
ekonomskih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev
mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.
Zagotavljanje osnovnih
letnih podatkov o
registriranih istospolnih
partnerskih skupnostih.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Datum sklenitve
zakonske zveze. Podatki
za ženina in nevesto:
EMŠO, kraj/država
rojstva, spol, prebivališþe
(do MID-a hišne št.),
državljanstvo, prvo
prebivališþe, prejšnji
zakonski stan, vrstni red
sklenitve zakonske zveze,
izobrazba, status
aktivnosti, poklic. Podatki
za istospolna partnerja:
EMŠO, datum registracije
istospolne partnerske
skupnosti, spol.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Letna

ýetrtletna

ýetrtletna:
sklenitve
zakonskih
zvez. Letna:
registracije
istospolnih
partnerskih
skupnosti.

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
datumu
sodelovanje
opazovanja.

121 dni po
Partnersko
koncu obdobja sodelovanje
opazovanja.

Partnersko
121 dni po
koncu obdobja sodelovanje
opazovanja za
sklenitve
zakonskih
zvez. 6
mesecev po
koncu obdobja
opazovanja za
registracije
istospolnih
partnerskih
skupnosti.

Rok prve
objave

Št.

Imena in priimki
ter rojstni dnevi
DEM-IMENA

Razveze
zakonskih zvez
DEM-RAZ

Sklenitve
zakonskih zvez
DEM-POR

REDNA RAZISKOVANJA
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10459

3.2.01.01.08

3.2.01.01.09

SURS

Zap.št.

Podatki o prebivalstvu:
stat. identifikator (SID),
kraj/država rojstva, spol,
prebivališþe (do MID-a
hišne št.), državljanstvo,
prvo prebivališþe, status
priseljenosti, status
aktivnosti, poklic,
dejavnost, izobrazba.
Podatki o priseljenih iz
tujine: SID,
državljanstvo,
prebivališþe (do MID-a
hišne številke), prvo
prebivališþe, namen
priselitve (za tujce),
izobrazba, status
aktivnosti, poklic in
dejavnost.

Podatki o selivcih:
EMŠO, kraj/država
rojstva, državljanstvo,
prvo prebivališþe,
zakonski stan, vrsta
dovoljenja za prebivanje,
vrsta selitve,
stalno/zaþasno/obiþajno
prebivališþe (do MID-a
hišne št.) in prejšnje
prebivališþe v Sloveniji
(do MID-a hišne št.),
država
prejšnjega/prihodnjega
prebivališþa, datum
prijave, odjave oz. poteka
veljavnosti prebivališþ,
namen prebivanja (za
tujce).

Vsebina

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih virov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih virov,
objava rezultatov.

Prikaz socioekonomskih
znaþilnostih prebivalcev
Slovenije in meddržavnih
selivcev za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, ekonomskih in
drugih politik.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje selitvenega
gibanja prebivalstva ter
ažuriranje ustreznih
evidenc za oblikovanje
ustreznih demografskih,
socialnih, stanovanjskih,
ekonomskih in drugih
politik na državni in
nižjih teritorialnih ravneh
ter izpolnitev zahtev
slovenskega pravnega
reda in mednarodno
dogovorjenih obveznosti
po teh podatkih.

Namen

1. 1. za
prebivalstvo,
preteklo leto
za selivce.

Obvezno
Administrativni viri:
MNZ (CRP), ZRSZ,
MDDSZ, ZPIZ, ZZZS,
DURS, Državni izpitni
center, Zbornice
(gospodarska, obrtnopodjetniška in trgovinska)
- vsi enkrat letno. Lastni
viri SURS-a.

Obdobje
opazovanja

ýetrtletje

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MNZ Obvezno
(CRP) - tri mesece po
obdobju opazovanja.
Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

18 mesecev po Partnersko
datumu
sodelovanje
opazovanja
(prebivalstvo)/
koncu obdobja
opazovanja
(selivci).

Letna

Pravne in
druge podlage

32007R0862
121 dni po
koncu obdobja
opazovanja.

Rok prve
objave

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Št.

Socioekonomske
znaþilnosti
prebivalstva in
selivcev
SEL-SOC

Selitve
SEL

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10460 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

Vsebina

Osebni podatki: EMŠO,
ime in priimek, naslov,
datum roj., spol,
državljanstvo, država roj.,
država in leto priselitve,
zak. stan, izobraževanje/
usposabljanje, poklic, del.
aktivnost, opravljanje
dodatnega dela,
brezposelnost, iskanje
zaposlitve/dela, plaþa za
gl. zaposlitev (iz
administrativnih virov).
Dodaten sklop vprašanj v
2014: Položaj migrantov
in njihovih neposrednih
naslednikov na trgu dela:
država rojstva oþeta in
matere, dosežena stopnja
izobrazbe staršev, zadnja
država, v kateri je oseba
delala, razlogi za
migracijo,
prekvalifikacija za delo,
najpomembnejši razlog,
da oseba ni dobila dela,
drugi najpomembnejši
razlog, da oseba ni dobila
dela, poznavanje jezika
države gostiteljice, uþenje
jezika države gostiteljice,
metoda, s katero je oseba
našla trenutno zaposlitev.

Aktivno prebivalstvo

Anketa o delovni
sili
ADS

3.2.02.01

3.2.02.01.01

Trg dela

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.02

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Namen ankete je zbrati
mednarodno primerljive
podatke o stanju in
spremembah na trgu dela.
Daje podatke o velikosti,
strukturi in znaþilnostih
aktivnega in neaktivnega
prebivalstva. Namen
dodatnega sklopa
vprašanj je pridobivanje
na EU ravni poenotenih
statistiþnih podatkov, ki
bodo omogoþali analize
glede položaja migrantov
in njihovih neposrednih
potomcev na trgu dela.

Namen

Priprava metodologije
raziskovanja, pridobitev
in obdelava terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Za posebni
sklop vprašanj priprava
metodologije,
usklajevanje terminologije
in izvedba poskusne
ankete.

Delo v tekoþem letu

ýlani izbranega
gospodinjstva anketiranje poteka do 14
dni po koncu obdobja
opazovanja. DURS
(kontrolni in odmerni
podatki dohodnine): 5. 6.
prvi kontrolni podatki,
10. 12. konþni kontrolni
in odmerni podatki
dohodnine za preteklo
leto.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Zadnji teden
(od ponedeljka
do nedelje)
pred dnevom
anketiranja.

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna,
letna, za
posebni sklop
vprašanj
enkratno, za 2.
þetrtletje 2014.

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

31998R0577,
60 dni po
32010R0220
koncu
þetrtletja, za
plaþe in za
posebni sklop
vprašanj 3
mesece po
zakljuþku leta.

Rok prve
objave

Uradni list Republike Slovenije
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10461

3.2.02.01.02

Zap.št.

Meseþno
spremljanje
aktivnega
prebivalstva
DAK

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Podatki o zavarovancu:
EMŠO, spol, datum
rojstva, starost,
teritorialni podatki o
stalnem in zaþasnem
prebivališþu, podlaga za
zavarovanje, status
aktivnosti, izobrazba,
poklic. Podatki o
zavezancu: registrska
številka zavezanca,
matiþna številka
poslovnega subjekta in
enote poslovnega
subjekta,
pravnoorganizacijska
oblika in lastnina
poslovnega subjekta,
teritorialni podatki
poslovnega subjekta,
dejavnost, število
zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu,
institucionalni sektor.

Vsebina

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih podatkov
in objava rezultatov.

Namen

Spremljanje stanja in
sprememb na trgu dela in
prikazovanje velikosti in
znaþilnosti aktivnega
prebivalstva po
demografskih
znaþilnostih.

Obveznost
poroþanja

ZRSZ (evidenca
Obvezno
brezposelnih oseb) do 10.
v mesecu za pretekli
mesec. Lastni viri SURSa: SRDAP, ADS.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Zadnji dan v
mesecu

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Periodika
objavljanja

46 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31998R1165

Pravne in
druge podlage

10462 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.02.01.03

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Strukturni podatki
delovno aktivnega
prebivalstva
DAK/L

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Spremljanje delovno
aktivnega prebivalstva po
njegovih znaþilnostih kot
so dosežena izobrazba,
starost in poklic.

Vsebina

Podatki o zavarovancu:
EMŠO, spol, datum
rojstva, starost,
državljanstvo, zakonski
stan, teritorialni podatki o
stalnem in zaþasnem
prebivališþu, datum in
vrsta dogodka podlaga za
zavarovanje, status
aktivnosti, izmensko delo,
delovno razmerje, delovni
þas, izobrazba, poklic,
poslan v državo (za
detaširane delavce), prviþ
zaposlen v RS, vrsta
invalidnosti, odsotnost z
dela. Podatki o
zavezancu: matiþna
številka poslovnega
subjekta in enote
poslovnega subjekta,
teritorialni podatki
poslovnega subjekta,
registrska številka
zavezanca,
pravnoorganizacijska
oblika in lastnina
poslovnega subjekta,
dejavnost, število
zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu,
institucionalni sektor.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Lastni viri SURS-a:
Priprava raziskovanja,
SRDAP, ADS.
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih podatkov
in objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Obveznost
poroþanja

31. 12.

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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10463

3.2.02.01.04

Zap.št.

Vsebina

Delovne migracije Med delovne migrante so
DM
uvršþene zaposlene in
samozaposlene osebe
(brez kmetov), katerih
teritorialna enota
prebivališþa ni enaka
teritorialni enoti dela.
Podatki o zavarovancu:
EMŠO, spol, datum
rojstva, starost,
državljanstvo, zakonski
stan, teritorialni podatki o
stalnem in zaþasnem
prebivališþu, datum in
vrsta dogodka podlaga za
zavarovanje, status
aktivnosti, izmensko delo,
delovno razmerje, delovni
þas, izobrazba, poklic,
poslan v državo (za
detaširane delavce), prviþ
zaposlen v RS, vrsta
invalidnosti, odsotnost z
dela. Podatki o
zavezancu: matiþna
številka poslovnega
subjekta in enote
poslovnega subjekta,
teritorialni podatki
poslovnega subjekta,
registrska številka
zavezanca,
pravnoorganizacijska
oblika in lastnina
poslovnega subjekta,
dejavnost, število
zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu,
institucionalni sektor.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge
Spremljanje mobilnosti
zaposlenih in
samozaposlenih oseb oz.
medobþinskih in
medregijskih tokov.
Prikazani podatki dajejo
pomembne informacije za
ugotavljanje presežka
oziroma primanjkljaja
delovnih mest v doloþeni
teritorialni enoti glede na
število delovno aktivnih
oseb.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Lastni viri SURS-a:
SRDAP.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

31. 12.

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

10464 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.02.01.05

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistika prostih
delovnih mest
PDM

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Ugotavljanje števila
prostih delovnih mest na
doloþeno þasovno toþko
(ob koncu meseca
oziroma v þasu izvajanja
raziskovanja) in števila
zasedenih delovnih mest.
Podatki so pomembni za
ugotavljanje potreb
delodajalcev po
zaposlovanju, stopnja
prostih delovnih mest pa
je primerljiv kazalnik
med državami EU.

Vsebina

Podatki o zavarovancu:
EMŠO, spol, dtm roj.,
starost, državljan., zak.
stan, stal. in zaþ. preb.,
dtm in vrsta dogodka,
podlaga za zavarov.,
status aktiv., izmen. delo,
del. razmerje, del. þas,
izobrazba, poklic, poslan
v državo (za detaš.
delavce), prviþ zaposl. v
RS, vrsta invalidnosti,
odsotnost z dela. Podatki
o zavezancu: mat. št. posl.
subj. in njegove enote,
teritor. pod. posl. subj.,
reg. št. zavezanca,
prav.org. oblika in
lastnina posl. subj.,
dejav., št. zaposl. oseb pri
posl. subj., instituc.
sektor. Podatki PDM: št.
PDM ter št. enakih PDM,
mat. št. posl. subj., dejav.,
poklicna strokovna izobr.,
poklic, dtm objave PDM
in rok za prijavo. Podatki
o bolniš. odsot.: št.
izvajalca, šifra zdravnika,
dtm rojstva zavarov.,
spol, zavar. podlaga,
RSZ, dejav., dtm rojstva
druž. þlana, sorod.
razmerje, prvi dan zadrž.,
zadnji dan za plaþnika,
dtm od – do za polni del.
þas, dtm od – do za skraj.
del. þas, št. ur, razlog
zadrž., zadnji dan za
razlog, ocena »DO«,
zaklj. postopka,
invalidnost, prvi/zadnji
dan za diagnozo, št. dni
skraj. del. þas., prvi dan
za razlog, št. KZZ,
opredelitev zdravnika,
recidiv od – do, ure
zadrž., izpostava
zaposlitve, EMŠO.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
ZRSZ (Sporoþilo o
prostem delovnem
mestu), MDDSZ
(Prejemniki pravic iz
naslova starševskih
nadomestil); oba do 10. v
mesecu za pretekli mesec.
IVZ (Evidenca zaþasne /
trajne odsotnosti z dela
zaradi bolezni, poškodb,
nege, spremstva in drugih
vzrokov - IVZ 3) do 30. v
mesecu za pretekli mesec.
ZRSZ (NAP-ZAP); po
dogovoru. Lastni viri
SURS-a: SRDAP.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna,
letna.

Periodika
objavljanja

70 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0453

Pravne in
druge podlage
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3.2.02.01.06

3.2.02.01.07

3.2.02.01.08

3.2.02.01.09

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

Zap.št.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Število brezposelnih oseb Spremljanje stanja na
podroþju zaposlovanja.
po razredih trajanja
brezposelnosti, spolu,
starosti in ravneh
izobrazbe. Osebni
podatki: EMŠO, spol,
naslov, datum prijave,
razlog prijave, raven in
vrsta izobrazbe, poklicne
izkušnje, državljanstvo,
delovna doba, vkljuþenost
v programe zaposlovanja.

Lastni viri ZRSZ.

Lastni viri ZRSZ

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
Število prijavljenih in
podroþju zaposlovanja.
odjavljenih iz evidence
brezposelnih oseb po
glavnih razlogih, spolu in
ravneh izobrazbe. Osebni
podatki: EMŠO, spol,
naslov, datum prijave,
razlog prijave, raven in
vrsta izobrazbe, poklicne
izkušnje, državljanstvo,
delovna doba, vkljuþenost
v programe zaposlovanja,
datum odjave, razlog
odjave.
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

10 dni po
obdobju
opazovanja.

5 dni po
obdobju
opazovanja.

5 dni po
obdobju
opazovanja.

10 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZDR UL RS,
št. 42/2002 in
103/2007,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013

Pravne in
druge podlage
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Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
trajanju
brezposelnosti

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
prilivih v in
odlivih iz
registrirane
brezposelnosti

Lastni viri ZRSZ.

Podatki o brezposelnih
osebah: EMŠO, spol,
naslov, datum prijave,
razlog prijave, raven in
vrsta izobrazbe, poklicne
izkušnje, državljanstvo,
delovna doba, podatki o
iskanju zaposlitve,
vkljuþenost v programe
zaposlovanja, datum
odjave, razlog odjave.

Število prostih delovnih
mest, ki so jih delodajalci
sporoþili ZRSZ, po
ravneh izobrazbe in po
podroþjih dejavnosti.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Spremljanje stanja na
podroþju zaposlovanja.

Delo v tekoþem letu

Lastni viri ZRSZ.

Namen

Spremljanje gibanja in
Priprava raziskovanja,
strukture prostih delovnih zbiranje in obdelava
mest, sporoþenih ZRSZ.
podatkov, objava
rezultatov.

Vsebina

Št.

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
registriranih
brezposelnih
osebah
RBO

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
prostih delovnih
mestih,
sporoþenih ZRSZ
PDM-1

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10466 /

ZRSZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.02.01.10

3.2.02.01.11

3.2.02.01.12

ZRSZ

ZRSZ

Zap.št.

ZRSZ

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Letno statistiþno
raziskovanje o
vkljuþenih v
programe
zaposlovanja

ýetrtletno
statistiþno
raziskovanje o
registriranih
iskalcih zaposlitve

ýetrtletno
statistiþno
raziskovanje o
prejemnikih
denarnega
nadomestila za
þas brezposelnosti

REDNA RAZISKOVANJA

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
Število vkljuþenih
podroþju zaposlovanja.
brezposelnih oseb po
vrstah programov. Osebni
podatki: EMŠO, spol,
naslov, datum prijave,
razlog prijave, raven in
vrsta izobrazbe, poklicne
izkušnje, delovna doba,
državljanstvo, vkljuþenost
v programe zaposlovanja
(datum vkljuþitve, datum
prenehanja oziroma
zakljuþka).

Število oseb v evidenci
iskalcev zaposlitve,
katerih zaposlitev je
ogrožena, in ostalih.
Osebni podatki: EMŠO,
spol, naslov, datum
prijave, datum odjave.

Spremljanje stanja na
podroþju zaposlovanja.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje stanja na
Število prejemnikov
denarnega nadomestila po podroþju zaposlovanja.
spolu in ravneh
izobrazbe. Osebni
podatki: EMŠO, spol,
naslov, državljanstvo,
datum prijave, razlog
prijave, raven in vrsta
izobrazbe, delovna doba,
datum zaþetka prejemanja
DN, trajanje DN, višina
DN, razlog prenehanja
izplaþevanja pred iztekom
DN, vkljuþenost v
programe zaposlovanja.

Vsebina

n.s.

n.s.

Lastni viri ZRSZ.

Lastni viri ZRSZ.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri ZRSZ.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

Letna

ýetrtletna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja.

10 dni po
obdobju
opazovanja.

20 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013,
ZUTD-B UL
RS, št.
63/2013

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013,
ZUTD-B UL
RS, št.
63/2013

Pravne in
druge podlage
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3.2.02.02.02

3.2.02.02.03

SURS

AJPES,
SURS

Podatki o izplaþilih
regresa za letni dopust pri
pravnih osebah, loþeno po
zaposlenih za katere velja
kolektivna pogodba in po
zaposlenih za katere ne
velja kolektivna pogodba.

Podatki o izplaþanih
bruto in neto plaþah
skupaj; število zaposlenih
oseb, ki so prejele plaþo;
nadomestila bruto plaþ, ki
ne bremenijo delodajalca.

Izplaþane plaþe skupaj in
loþeno po kolektivni in
individualni pogodbi;
izplaþila za nadure;
zaostala izplaþila skupaj
in loþeno po kolektivni in
individualni pogodbi;
izredna izplaþila skupaj in
loþeno po kolektivni in
individualni pogodbi;
število plaþanih ur skupaj
in plaþanih nadur skupaj
na katere se nanašajo
izplaþila; število
zaposlenih oseb, ki so
prejele plaþo in izplaþila
za nadure skupaj; število
zaposlenih oseb na
podlagi opravljenih ur, ki
so prejele plaþo; najnižja
izplaþana bruto plaþa;
število zaposlenih oseb,
ki so prejele minimalno
plaþo; vrsta kolektivne
pogodbe.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Pravne osebe podatke
posredujejo AJPES na
Obrazcu – Izplaþilo
regresa za letni dopust od
prvega do zadnjega dne v
mesecu, ko je bil regres
izplaþan. AJPES
posreduje podatke SURSu do 15. v mesecu za
pretekli mesec.
Priprava raziskovanja
(SURS). Zbiranje,
obdelava in posredovanje
podatkov (AJPES).
Nadaljnja obdelava
podatkov (SURS).

Spremljanje izplaþil
regresa za letni dopust
(po mesecih) pri pravnih
osebah. Regres je
komponenta stroškov dela
in se potrebuje za letno in
štiriletno strukturno
statistiko stroškov dela
(Raziskovanje o stroških
dela), za izraþun
þetrtletnega indeksa
stroškov dela in
þetrtletnega BDP.

Obvezno

Administrativni vir:
DURS (obrazec REK – 1
Obraþun davþnih
odtegljajev od dohodkov
iz delovnega razmerja) do 5. v mesecu za
predpretekli mesec.
Lastni viri SURS-a.

Priprava metodologije,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Raziskovanje daje
vpogled v višino in
gibanje povpreþnih
meseþnih plaþ zaposlenih
oseb pri registriranih
fiziþnih osebah.

Pravne osebe ter njihove Obvezno
enote v sestavi podatke o
plaþah posredujejo
AJPES do zadnjega dne v
mesecu za izplaþane plaþe
preteklega meseca.
AJPES posreduje podatke
SURS-u do 8. v mesecu
za izplaþane plaþe
predpreteklega meseca.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava metodologije
raziskovanja (SURS,
AJPES), zbiranje,
obdelava, posredovanje in
objava podatkov (AJPES).
Nadaljnja obdelava
podatkov in objava
rezultatov (SURS).

Delo v tekoþem letu

Raziskovanje daje
vpogled v višino in
gibanje povpreþnih
meseþnih plaþ izplaþanih
pri pravnih osebah v
Republiki Sloveniji.
Podatki so pomemben vir
za vodenje politike plaþ
in pokojnin, pri
kolektivnih pogajanjih in
za izraþunavanje razliþnih
socialnih prejemkov.

Namen

Mesec

Mesec,
ýetrtletje

Mesec

Obdobje
opazovanja

n.s.

ýetrtletna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo, so
vhod v druga
statistiþna
raziskovanja.

90 dni po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32003R0450

31998R1165,
32003R0450

31998R1165,
32003R0450,
UL RS, št. 934616/2007

Pravne in
druge podlage
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Izplaþilo regresa
za letni dopust
REGRES/M

Povpreþne
meseþne plaþe
zaposlenih pri
registriranih
fiziþnih osebah
ZAP-RFO-D/M

Meseþno poroþilo
o izplaþanih
plaþah pri pravnih
osebah
Obrazec 1 ZAP/M

Plaþe in stroški dela

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Št.

3.2.02.02.01

3.2.02.02

Zap.št.

10468 /

AJPES,
SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.02.02.04

3.2.02.02.05

3.2.02.02.06

3.2.02.02.07

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Izraþuni mejnih
efektivnih davþnih
stopenj, ki kažejo
spremembo v obdavþitvi
in v višini nekaterih
socialnih pravic,
povezanih z
dohodkovnim položajem.

Podatki o plaþah in
številu zaposlenih glede
na: lastnost podjetij oz.
njihovih enot: velikost
podjetja, dejavnost,
lokacija dela, število
zaposlenih, in glede na
demografske in
zaposlitvene znaþilnosti
oseb: EMŠO, spol,
starost, poklic, izobrazba,
vrsta zaposlitve, obþina
prebivališþa, obþina dela,
bruto plaþa.

Administrativni vir:
DURS - 5. 6. prvi
kontrolni podatki, 10. 12.
konþni kontrolni in
odmerni podatki
dohodnine za preteklo
leto, iREK po dogovoru.
Lastni viri SURS-a:
SRDAP.

Administrativni viri:
DURS, MF, MDDSZ,
MKO, MZIP, MIZŠ - do
konca marca. Lastni viri
SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava metodologije,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju plaþ. Dobiti
vpogled v statistiko plaþ
po razliþnih zaposlitvenih
in demografskih
znaþilnostih zaposlenih
oseb (starost, spol, poklic,
izobrazba) in znaþilnosti
delodajalcev (dejavnost,
lokacija, velikost).
Podatki so vir za oceno
razlik med ženskimi in
moškimi plaþami.
Primerjava držav glede na
razliþne socialne primere
na trgu dela, razliþne tipe
družin oz. posameznikov.

Administrativni vir: UJP
(vplaþila javnofinanþnih
prihodkov na doloþene
raþune) - dnevno. DURS
(obrazec REK – 1
Obraþun davþnih
odtegljajev od dohodkov
iz delovnega razmerja) do 5. v mesecu za
predpretekli mesec.
Lastni viri SURS-a.

Priprava metodologije,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Administrativni viri: UJP
(vplaþila javnofinanþnih
prihodkov na doloþene
raþune) dnevno. AJPES
(letna poroþila) letno do
30. 6. za preteklo leto.
DURS (obrazec REK – 1
Obraþun davþnih
odtegljajev od dohodkov
iz delovnega razmerja) do 5. v mesecu za
predpretekli mesec.
Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Priprava metodologije,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

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 in
stroške dela brez bonusov
po evropsko primerljivi
metodologiji.

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

Spremljanje stanja
Celotni stroški dela:
prejemki zaposlenih oseb, stroškov dela.
delodajalþevi prispevki za
socialno varnost, stroški
izobraževanja, ostali
stroški dela in subvencije,
dejansko opravljene
delovne ure.

Namen

Vsebina

Preteklo leto

Obvezno

Letna

Letna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

1. 7.
Letna
preteklega leta

Preteklo leto

Obvezno

Obvezno

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

32003R0450

Pravne in
druge podlage

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

70 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Kazalniki
vzpodbud za delo

Strukturna
statistika plaþ
ZAP-SP/L

Stroški dela letne ocene
ZAP-SD

Indeks stroškov
dela
ZAP-ISD

REDNA RAZISKOVANJA
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3.2.02.02.08

3.2.02.02.09

SURS

Zap.št.

Obvezno
IVZ (IVZ 3) do 30. v
mesecu za pretekli mesec.
ZPIZ (Obrazec M-4) do
31. 12. za preteklo leto.
Lastni viri SURS-a
(Obrazec 1-ZAP/M, ZAPRFO-D/M, ADS, ZAPSDý).

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov. Analiza
podatkov lastnih virov
SURS-a in bolniških
odsotnosti na podlagi
podatkov IVZ 3.

Zagotoviti mednarodno
primerljive podatke o
stanju in gibanju dejansko
opravljenih ur.

Podatki o opravljenih
delovnih urah po
posameznih komponentah
tj. plaþane ure in nadure,
neplaþane nadure, ure
praznikov in dela prostih
dni, ure malice, ure
dopusta in bolniških
odsotnosti. Podatki o
bolniških odsotnostih
(IVZ 3): šifra izvajalca,
šifra zdravnika, datum
rojstva, spol, zavarovalna
podlaga in RSZ
zavarovanca, dejavnost,
datum rojstva
družinskega þlana,
sorodstveno razmerje,
prvi dan zadržanosti,
zadnji dan za plaþnika,
datum zadržanosti za
PDý in SDý, št. ur za
SDý, razlog zadržanosti,
zadnji dan za razlog,
sklep odobril, ocena
»do«, IK datum
napotitve, zakljuþek
postopka, invalidnost,
prvi/zadnji dan za
diagnozo, datum
spremembe Dý za
diagnozo, št. dni SDý.,
prvi dan za razlog, št.
KZZ, opredelitev
zdravnika, recidiv od –
do, št. ur zadržanosti,
izpostava zaposlitve,
EMŠO.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir:
DURS - 5. 6. prvi
kontrolni podatki, 10. 12.
konþni kontrolni in
odmerni podatki
dohodnine za preteklo
leto, iREK po dogovoru.
Lastni viri SURS-a:
SRDAP.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja
zaposlenih glede na
višino plaþe.

Namen

Podatki o številu
zaposlenih oseb po višini
bruto in neto plaþe.
Osebni podatki zbrani za
namen raziskovanja:
EMŠO, spol, starost,
poklic, izobrazba, vrsta
zaposlitve, obþina
prebivališþa, obþina dela,
bruto plaþa, neto plaþa.

Vsebina

ýetrtletje

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

90 dni po
obdobju
opazovanja.

32003R0450,
31998R1165

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Raziskovanje o
opravljenih
delovnih urah
ZAP-DELURE

Zaposlene osebe
po višini bruto in
neto plaþe
ZAP-BNP/L

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10470 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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Zap.št.

3.2.02.02.10

Poobl.
izvajalec

AJPES,
SURS

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Raziskovanje o
stroških dela
ZAP-RSD

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Spremljanje stanja in
strukture stroškov dela po
razliþnih karakteristikah
poslovnih subjektov
(dejavnost, velikostni
razred, teritorialne enote,
institucionalni sektorji
ipd.).

Vsebina

Meseþni podatki o št.
zaposlenih oseb, ki so
prejele plaþo, loþeno za
polni del. þas in del. þas
krajši od polnega; letni
podatki o podjemnih in
avtorskih pogodbah,
razliþnih izplaþilih (za
delo prek štud. servisov,
za vajeniško delo, za del.
prakso in agencijam za
posredovanje dela) in
strukturi stroškov dela in
povraþil stroškov:
osnovna bruto plaþa z
dodatki, izplaþila za
osebno del. uspešnost in
uspešnost poslovanja,
nadomestila plaþ, regres,
jubilejne nagrade,
povraþila stroškov v zvezi
z delom, plaþila v naravi,
zakonsko doloþeni soc.
prispevki v breme
delodajalca, dodatna
plaþila za soc. varnost,
plaþila za prostovoljno
dodatno pokojninsko
zavarovanje, stroški
izobraževanja, drugi
stroški dela, prispevek za
vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov,
subvencije.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Analiza zbranih podatkov, n.s.
statistiþna obdelava
podatkov, objava
rezultatov, priprava
podatkov za Eurostat.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Obveznost
poroþanja

2012

Obdobje
opazovanja

Štiriletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

18 mesecev po 31999R0530,
31998R1165
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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Zap.št.

3.2.02.02.11

Poobl.
izvajalec

AJPES,
SURS

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Namen

Spremljanje stanja in
strukture delovnega þasa
po razliþnih
karakteristikah poslovnih
subjektov (dejavnost,
velikostni razred,
teritorialne enote,
institucionalni sektorji
ipd.).

Vsebina

Meseþni podatki o št.
zaposlenih oseb, loþeno
za polni del. þas in del.
þas krajši od polnega;
þetrtletni strukturni
podatki o del. þasu,
loþeno za polni del. þas in
del. þas krajši od polnega:
podatki o efektivnem del.
þasu (dejansko opravljene
del. ure, ure þakanja na
delo, zastojev in
prekinitev pri delu,
nadure), o þasu odmora
(ure malice) in o þasu
odsotnosti z dela z
nadomestilom plaþe iz
sredstev delodajalca (ure
stavke, letnega dopusta,
praznikov, izrednega
dopusta, bolniške
odsotnosti do 30 dni,
strokovnega
izobraževanja,
študijskega dopusta,
drugih odsotnosti z dela z
nadomestilom plaþe iz
sredstev delodajalca), z
nadomestilom plaþe iz
sredstev drugih
organizacij in organov
(ure bolniške odsotnosti
nad 30 dni, odsotnosti
zaradi drugih
zdravstvenih razlogov,
starševskega dopusta,
skrajšanega delovnega
þasa, državljanskih
dolžnosti), drugih
odsotnosti z dela z
nadomestilom plaþe iz
sredstev drugih
organizacij in organov in
brez nadomestila plaþe.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Analiza zbranih podatkov, n.s.
statistiþna obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Obveznost
poroþanja

2012

Obdobje
opazovanja

Štiriletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po 31998R1165
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

10472 /

Raziskovanje o
strukturi
delovnega þasa
ZAP-SDý

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.02.03.01

3.2.02.03

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vsebina

Namen

Statistiþni register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

Podatki o zavarovancu
(na obrazih M in iz CRP):
EMŠO, ime in priimek,
spol, dtm rojstva, dtm
smrti, starost, državljan.,
zak. stan, za tujce naslov
stal. preb. v tujini, dtm in
vrsta dogodka (prijava,
spremem., odjava iz
zavarov.), podlaga za
zavarov., status aktiv.,
izmen. delo, del.
razmerje, del. þas,
izobrazba, poklicna/strok.
izobrazba, poklic, poslan
v državo (za detaš.
delavce), prviþ zaposlen v
RS, vrsta invalidnosti, št.
in dtm izteka del. dovolj.,
vzrok preneh. zavarov.
Podatki o zavezancu (na
obrazih M in iz PRS):
mat. št. posl. subj. ali
EMŠO zavez., naziv in
naslov zavez., polni
zavarov. þas zavez., reg.
št. zavez., pravnoorg.
oblika in lastnina posl.
subj., dejav., instituc.
sektor. Podatki o
zavezancu (iz registra
zavez.): RŠZ, MŠPRS,
vrsta registra, naziv in
naslov zavez., dtm
vpisa/izbrisa posl. subj. v
sod. reg., dtm
priþetka/prenehanja
zavezanosti za plaþev.
prispevkov, vzrok odjave
zavez., dejav., splošni del.
þas, dajalec podatkov,
šifra države naslova.

Spremljanje stanja in
strukture delovno
aktivnega prebivalstva na
obmoþju Slovenije in
deloma tudi izven meja
države. Podatki
omogoþajo tudi
longitudinalni vpogled na
zaposlitve posamezne
osebe. Za doseganje veþje
racionalizacije zbiranja
statistiþnih podatkov,
izboljšanja njihove
kakovosti in zniževanja
obremenitev dajalcev
podatkov, se uporabljajo
podatki iz obstojeþih
administrativnih in
statistiþnih virov. Podatki
iz SRDAP-a se
uporabljajo na mnogih
statistiþnih podroþjih.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih in
statistiþnih podatkov.

Statistiþni register delovno aktivnega prebivalstva in druge statistike dela

REDNA RAZISKOVANJA

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Zavezanci (pravne in
fiziþne osebe) vložijo
prijavo, spremembo ali
odjavo v roku 8 dni.
ZZZS posreduje podatke
SURS do 3. v mesecu za
pretekli mesec.
Poslovni subjekti: po
potrebi.
Administrativni viri:
MNZ (CRP) do 2. v
mesecu, AJPES (PRS) do
6. v mesecu, ZPIZ
(Register zavezancev) do
31. 1. za preteklo leto.
Lastni viri SURS-a: ŠOLDIPL-TERC.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Kritiþni dan

Obdobje
opazovanja

n.s.

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo, so
vhod v druga
raziskovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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10473

3.2.03.01.01

Statistiþno
raziskovanje o
predšolski vzgoji
in izobraževanju v
vrtcih
ŠOL-PŠV

Zaþetno izobraževanje

3.2.03.01

SURS

Izobraževanje

3.2.03

Vrtci po organizacijski
obliki, obliki lastnine,
številu in vrsti oddelkov,
številu prostorov in
zunanji funkcionalni
površini, vrsti, trajanju in
dnevnem þasu izvedbe
programa, zaposlenih,
obogatitvenih in dodatnih
dejavnosti, ki jih izvajajo
in otrocih po spolu,
starosti, državljanstvu,
obþini stalnega
prebivališþa in prehrani.

Spremljanje stanja na
podroþju predšolske
vzgoje za tekoþe in
nadaljnje kreiranje politik
na podroþju predšolske
vzgoje in izobraževanja v
vrtcih in primerjave
podatkov oz. indikatorjev
v mednarodnem prostoru.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov.

Vzgojno varstveni zavodi, Obvezno
osnovne šole - 30. 10;
MIZŠ.

Administrativni viri:
DURS (lestvica za
odmero dohodnine in
olajšave), MNZ, AJPES
(Informacijski sistem za
posredovanje in analizo
podatkov o plaþah v
javnem sektorju ISPAP). Rok za vse: 15.
7. tekoþega leta.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje gibanja plaþ
javnih uslužbencev
institucionalnega
podsektorja centralne
ravni države za izraþun
specifiþnega kazalnika
(SI) kot mere za
povpreþno spremembo v
kupni moþi plaþ za
potrebe prilagajanja
osebnih prejemkov
uradnikov in drugih
uslužbencev Evropske
skupnosti.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
Agencije za posredovanje Obvezno
sodelovanje pri intervjujih nepremiþnin. Dva dni v
in pridobivanju podatkov, opredeljenem mesecu.
priprava poroþila,
posredovanje podatkov in
poroþila Eurostatu.

Delo v tekoþem letu

Izraþun življenjskih
stroškov oz. doloþanje
plaþ zaposlenih v organih
EU.

Namen

Periodika
objavljanja

30. 9.

1. 7. tekoþega
leta.

Letna

n.s.

Izbrani mesec n.s.
v prvi polovici
leta.

Obdobje
opazovanja

Pravne in
druge podlage

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Podatki niso
namenjeni
objavi, so
vhodni vir za
izraþun
specifiþnega
kazalnika na
Eurostatu.

32008R0452

32005R0031

Podatki se ne 31968R0259
objavljajo,
uporabljajo se
za izraþun
življenjskih
stroškov oz. za
doloþanje plaþ
zaposlenih v
organih EU po
razliþnih
državah.

Rok prve
objave

Št.

EU Komisija in druge EU
institucije potrebujejo za
spremljanja in analizo
gibanja plaþ uradnikov
Evropske skupnosti, ki jih
na osnovi 65. þlena
Kadrovskih predpisov
usklajujejo vsaj enkrat
letno, podatke o gibanju
plaþ nacionalnih javnih
uslužbencev centralne
države.

65. þlen
Kadrovskih
predpisov za
uradnike
Evropske
skupnosti
A65

3.2.02.03.03

Vsebina

Meseþne najemnine za
razliþne vrste nastanitev
višjega kakovostnega
razreda v elitnih
stanovanjskih þetrtih v
Ljubljani.

SURS

Cene najemnin
CENE-N

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.02.03.02

Zap.št.

10474 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.03.01.02

3.2.03.01.03

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnošolskem
izobraževanju
odraslih
ŠOL-O-ODR

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnošolskem
izobraževanju
mladine
ŠOL-O

REDNA RAZISKOVANJA

Osnovne znaþilnosti
organizacij, ki izvajajo
osnovnošolsko
izobraževanje odraslih,
zaposlenih in udeležencih
izobraževanja po
razredih, spolu, starosti,
predhodni izobrazbi,
obþini stalnega
prebivališþa, uþenju tujih
jezikov.

Osnovne šole po
organizacijski obliki,
razvitosti, obliki lastnine,
vrsti programov, ki jih
izvajajo, uþnem jeziku na
narodnostno mešanem
podroþju, številu in vrsti
oddelkov, opremljenosti z
raþunalniki, zaposlenih in
vkljuþenih otrocih po
razredih, spolu, starosti,
uþnem uspehu,
državljanstvu, po številu
tujih jezikih, ki se jih
uþijo, kraju bivanja.

Vsebina

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju
osnovnošolskega
izobraževanja odraslih za
tekoþe in nadaljnje
kreiranje politik na
podroþju
osnovnošolskega
izobraževanja odraslih in
primerjave podatkov oz.
kazalnikov v
mednarodnem prostoru.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja na
podroþju
osnovnošolskega
izobraževanja za tekoþe
in nadaljnje kreiranje
politik na podroþju
osnovnošolskega
izobraževanja mladine in
primerjave podatkov oz.
indikatorjev v
mednarodnem prostoru.

Namen

31. 8. za
konec
šolskega leta
in 15. 9. za
zaþetek
šolskega leta

31. 8. za
preteklo
šolsko leto

Obvezno

Ljudske univerze, ki
izvajajo osnovnošolsko
izobraževanje odraslih,
drugi izvajalci
osnovnošolskega
izobraževanja odraslih.
15. 12.

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Osnovne šole, zavodi in
osnovne šole za otroke s
posebnimi potrebami,
15.10.; MIZŠ.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0452

32008R0452

Pravne in
druge podlage
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10475

3.2.03.01.04

Zap.št.

Statistiþno
raziskovanje o
srednješolskem
izobraževanju
mladine
ŠOL-S

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vkljuþenost mladine v
razliþne programe
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,
lastnini, uþnem jeziku,
oddelkih; dijakih po
spolu, izobraževalnih
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.

Vsebina

Spremljanje stanja na
podroþju srednješolskega
izobraževanja, priprava in
posredovanje podatkov
domaþim in
mednarodnim
institucijam, priprava
kazalnikov s podroþja
izobraževanja.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Srednje šole za mladino: Obvezno
skupni e-vprašalnik MIZŠ
in SURS - MIZŠ podatke
zbere in posreduje SURSu do 1. 12.; Vprašalnik
SURS-a z dodatnimi
vprašanji za potrebe
mednarodnega poroþanja
- do 10. 10.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Šolsko leto tekoþe, 15. 9.

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0452

Pravne in
druge podlage

10476 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.03.01.05

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistiþno
raziskovanje o
srednješolskem
izobraževanju
odraslih
ŠOL-S-ODR

REDNA RAZISKOVANJA

Vkljuþenost odraslih v
razliþne programe
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
obliki lastnine, 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

Spremljanje stanja na
podroþju srednješolskega
izobraževanja, priprava in
posredovanje podatkov
domaþim in
mednarodnim
institucijam, priprava
kazalnikov s podroþja
izobraževanja.

Namen

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

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

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

30. 10.

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0452

Pravne in
druge podlage
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3.2.03.01.06

Zap.št.

Statistiþno
raziskovanje o
študentih v višjem
strokovnem in
visokošolskem
izobraževanju
ŠOL-ŠTUD

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Podatki o izobraž.
zavodu, podatki o
izobraž. programu
oziroma o drugem izobr.
programu (þe je bil študij
dvopredmetni), podatki o
študentu (EMŠO, ime,
priimek, spol, datum
rojstva; obþina in država
stalnega prebivališþa,
država državljanstva),
podatki o vkljuþenosti
(študijsko leto,
obiskovanje programa na
sedežu ali dislocirani
enoti, obþina, država v
kateri obiskuje študijski
program, letnik študija,
naþin študija, študij na
daljavo, vrsta vpisa,
študijsko leto prvega
vpisa v ta študijski
program, študijsko leto
prvega vpisa na katerikoli
visokošolski oz.
višješolski študijski
program, ali se program
študentu financira iz
javnih sredstev), podatki
o doseženi izobrazbi
študenta, ki je relevantna
za vpis (vrsta, leto, država
dosežene izobrazbe),
najvišja že pridobljena
izobrazba študenta);
podatki o kratkoroþni
mobilnosti študenta
(država visokošolskega
zavoda, kjer je bil na
izmenjavi, datum zaþetka
in zakljuþka izmenjave,
število doseženih
kreditnih toþk, vrsta
mednarodne izmenjave).

Vsebina

Spremljanje stanja na
podroþju terciarnega
izobraževanja za namene
tekoþega in nadaljnjega
spremljanja politik na tem
podroþju in primerjave
podatkov oziroma
kazalnikov v
mednarodnem prostoru.

Namen

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
MIZŠ (informacijski
sistem eVŠ); univerze,
visokošolski zavodi, višje
strokovne šole, študentje;
15. 11.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Akademsko
leto-tekoþe
(vpis
študentov) in
akademsko
leto - preteklo
(mobilnost)

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0452

Pravne in
druge podlage

10478 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.03.01.07

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistiþno
raziskovanje o
vpisu študentov
na visokošolske
zavode in višje
strokovne šole prvi podatki
ŠOL-ŠTUD-PP

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Zbirajo se podatki o vpisu Spremljanje stanja na
podroþju terciarnega
študentov na višje
izobraževanja.
strokovne šole in
visokošolski dodiplomski
študij na univerzah in
samostojnih
visokošolskih zavodih s
koncesijo, in sicer:
podatki o vpisu študentov
na višje strokovne šole
glede na ustanovitelja, po
podroþjih izobraževanja,
letniku in naþinu študija,
ter vpisu študentov na
visokošolski dodiplomski
in enovit magistrski študij
(2. bolonjska stopnja) na
univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih s
koncesijo, po vrsti
programa, vrsti vpisa in
številu študentov,
vpisanih v 1. letnik.

Vsebina

Pridobitev podatkov iz
administrativnih virov,
objava podatkov.

Delo v tekoþem letu

Administrativni viri:
MIZŠ. 15. 10.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

10. 10.

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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3.2.03.01.08

Zap.št.

Statistiþno
raziskovanje o
diplomantih višjih
strokovnih in
visokošolskih
študijskih
programov
ŠOL-DIPL-TERC

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Namen

Spremljanje stanja na
podroþju terciarnega
izobraževanja za namene
tekoþega in nadaljnjega
spremljanja politik na tem
podroþju in primerjave
podatkov oziroma
kazalnikov v
mednarodnem prostoru.

Vsebina

Podatki o izobraž.
zavodu, podatki o
izobraž. programu
oziroma o drugem izobr.
programu (þe je bil študij
dvopredmetni), podatki o
podroþju znanosti,
podatki o diplomantu
(EMŠO, ime, priimek,
spol, datum rojstva;
obþina in država stalnega
prebivališþa,
državljanstvo), podatki o
študiju in diplomiranju
(datum diplomiranja,
naþin študija diplomanta,
študijsko leto prvega
vpisa v ta študijski
program, letnik v
katerega se je diplomant
vpisal ob prvem vpisu v
ta program, študijsko leto
prvega vpisa na katerikoli
študijski program),
podatki o doseženi
izobrazbi diplomanta, ki
je bila relevantna za vpis
v štud. program(vrsta,
leto, država dosežene
izobrazbe), najvišja
predhodno pridobljena
izobrazba diplomanta;
podatki o kratkoroþni
mobilnosti diplomanta
(države visokošolskih
zavodov, kjer je bil
diplomant na izmenjavi,
datumi zaþetkov in
zakljuþkov izmenjav,
število doseženih
kreditnih toþk, vrste
mednarodnih izmenjav).

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

MIZŠ (informacijski
Obvezno
sistem eVŠ); univerze,
visokošolski zavodi, višje
strokovne šole,
diplomanti; do 31.01. za
preteklo leto.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0452

Pravne in
druge podlage

10480 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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3.2.03.01.09

3.2.03.01.10

3.2.03.01.11

3.2.03.01.12

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Obvezno

Domovi v sklopu
zavodov, centrov,
osnovnih šol s posebnimi
potrebami, dijaških in
drugih domov, MIZŠ. 9.
2.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju vzgoje in
izobraževanja otrok in
mladostnikov z motnjami
v razvoju, ki v þasu
izobraževanja bivajo
izven kraja stalnega
prebivališþa za izdelavo
nacionalnih poroþil in
primerjavo podatkov oz.
kazalnikov v
mednarodnem prostoru.
Spremljanje stanja na
podroþju osnovnega
glasbenega in plesnega
izobraževanja za tekoþe
in nadaljnje kreiranje
politik na podroþju
osnovnega glasbenega in
plesnega izobraževanja.

Osnovne informacije o
vrsti ustanov za
nastanitev in oskrbo otrok
in mladostnikov s
posebnimi potrebami,
vzgojnih skupinah,
razpoložljivih prostorih,
zaposlenih in varovancih
po starosti, spolu,
izobraževanju in
primarnem tipu družine.

Podatki o organizacijski
obliki glasbenih šol,
obliki lastnine,
zaposlenih, glasbenih
knjižnicah, uþencih po
starosti, spolu, programu,
ki ga obiskujejo, uþnem
uspehu, nastopih in
drugih glasbenih
dejavnostih.

Glasbene šole (vprašalnik Obvezno
SURS za konec šolskega
leta). Administrativni viri
MIZŠ - vprašalnik za
glasbene šole-vpis. 15.
10.

31.12.

Obvezno

Zavodi za usposabljanje
otrok in mladostnikov z
motnjami vedenja in
osebnosti. 9. 2.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju vzgoje in
izobraževanja vedenjsko
in osebnostno motenih
otrok in mladostnikov za
izdelavo nacionalnih
poroþil in primerjave
podatkov oz. kazalnikov
v mednarodnem prostoru.

Osnovne informacije o
zavodih in domovih za
usposabljanje otrok in
mladostnikov z motnjami
vedenja in osebnosti, o
zaposlenih in varovancih
po starosti, spolu, þasu
bivanja v zavodu,
izobraževanju in
socioekonomskih
znaþilnostih.

31. 8. za
preteklo
šolsko leto,
15. 9. za
zaþetek
šolskega leta

31.12.

31. 3.

Obvezno

Višje strokovne šole,
visokošolski zavodi ter
MIZŠ (administrativne
evidence) - do 15. 3.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov

Obveznost
poroþanja

Spremljanje podatkov o
zaposlenih na podroþju
terciarnega izobraževanja
za namene tekoþega in
nadaljnjega spremljanja
politik na tem podroþju in
primerjave podatkov
oziroma kazalnikov v
mednarodnem prostoru.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Podatki o izobraževalnem
zavodu, o visokošolskih
uþiteljih, visokošolskih
sodelavcih in znanstvenih
delavcih, ki pouþujejo na
visokošolskem študiju ter
o uþiteljih, strokovnih
delavcih in sodelavcih v
višjem strokovnem
izobraževanju, glede na
delovno mesto,
pedagoško obremenitev
(v številu oseb in
ekvivalentu PDý), spol,
izobrazbo ter starost.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Letna

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

32008R452

Pravne in
druge podlage

Št.

Statistiþno
raziskovanje o
osnovnem
glasbenem
izobraževanju
ŠOL-GL

Statistiþno
raziskovanje o
zavodih, centrih
in domovih za
nastanitev in
oskrbo otrok in
mladostnikov s
posebnimi
potrebami
ŠOL-ZU

Statistiþno
raziskovanje o
zavodih za
usposabljanje
otrok in
mladostnikov s
þustvenimi in
vedenjskimi
motnjami
ŠOL-MVO

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

REDNA RAZISKOVANJA
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Statistiþno
raziskovanje o
izvajalcih
nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
ŠOL-NAD

Vkljuþenost odraslih in
odrašþajoþih v razliþne
splošne, strokovne ali
jezikovne programe
nadaljnjega neformalnega
izobraževanja, s katerimi
si udeleženci ne pridobijo
višje ravni izobrazbe,
temveþ dodatna znanja za
potrebe dela ali za osebno
rast. V okviru
raziskovanja se zbirajo
podatki o izvajalcu
nadaljnjega izobraževanja
po statusu, obþini
izvajanja, jeziku
izvajanja, ustanovitelju; o
izobraževalnih programih
po podroþjih
(klasifikacijski sistem
Klasius-P), udeležencih
po spolu, starosti in
najvišji doseženi
izobrazbi; o zaposlenih; o
dohodkih in izdatkih
izvajalcev nadaljnjega
izobraževanja.

Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje

3.2.03.02

3.2.03.02.01

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih podatkov
ter podatkov drugih
obstojeþih raziskovanj
SURS, objava rezultatov
Razvoj metod ocenjevanja
za zagotavljanje
zahtevane razþlenjenosti
podatkov, izboljšanje
kakovosti podatkov.

Spremljanje stanja na
podroþju financiranja in
porabe sredstev na
podroþju formalnega
izobraževanja za namene
tekoþega in nadaljnjega
spremljanja politik na tem
podroþju in primerjave
podatkov oziroma
kazalnikov v
mednarodnem prostoru.

Spremljanje stanja na
podroþju nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja.

Delo v tekoþem letu

Namen

Obveznost
poroþanja

Ljudske univerze, druge
specializirane
organizacije za
izobraževanje odraslih,
enote pri šolah in
podjetjih. 30. 12.

Obvezno

Administrativni viri:
Obvezno
MIZŠ, MF, MDDSZ,
ostala ministrstva,
AJPES, DURS,
izobraževalne ustanove 30. 6. Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Šolsko leto preteklo,
stanje 31. 8.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

16 mesecev po 32008R0452
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

SURS

Podatki o izdatkih države
in obþin, zasebnih in
mednarodnih izdatkih za
formalno 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

Izdatki za
izobraževanje

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.03.01.13

Zap.št.

10482 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.03.03.01

3.2.03.03.02

AJPES,
SURS

3.2.03.03

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vsebina

Statistiþno
raziskovanje o
štipendiranju
dijakov in
študentov
ŠOL-ŠTIP

Statistiþno
raziskovanje o
dijaških in
študentskih
domovih in
drugih ustanovah,
ki študentom
omogoþajo
bivanje
ŠOL-ŠD

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava metodologije
raziskovanja, pridobitev
podatkov iz
administrativnih virov
(SURS). Zbiranje,
obdelava in posredovanje
podatkov (AJPES).
Vkljuþitev vseh
podatkovnih virov,
nadaljnja obdelava
podatkov in objava
rezultatov (SURS).

Spremljanje stanja na
podroþju štipendiranja
dijakov in študentov za
tekoþe in nadaljnje
kreiranje politik na tem
podroþju.

Spremljanje štipendistov
(dijakov in študentov) in
štipenditorjev po razliþnih
spremenljivkah. Podatki o
štipenditorju in
soštipenditorjih (MŠ,
dejavnost, obþina,
lastništvo) in štipendistu
(EMŠO, spol, obþina in
država stalnega bivališþa,
državljanstvo, obþina
šole, država šole, letnik in
vrsta izobr., podroþje
izobr., vrsta, višina
osnovne štipendije in
dodatkov k štipendiji),
delež sofinanciranja
kadrovske štipendije pri
soštipendiranju.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja na
podroþju dejavnosti
dijaških in študentskih
domov za namene
tekoþega in nadaljnjega
spremljanja politik na tem
podroþju.

Namen

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

Druge statistike izobraževanja

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
MDDSZ - informacijski
sistem štipendiranja
(državne, Zoisove,
sofinancirane kadrovske
štipendije, štipendije
Adfutura, štipendije za
Slovence v zamejstvu in
po svetu, druge
štipendije, MNZ, MIZŠevidence kadrovskih
štipendistov v državni
upravi in na MIZŠ, ZRSZ
- evidenca Zoisovih
štipendistov (po stari
zakonodaji). Rok: 30. 4.
Pravne osebe, ki so
izplaþale nesofinancirane
kadrovske štipendije,
podatke posredujejo
AJPES-u do 30. 3.,
AJPES posreduje zbrane
podatke SURS-u do 30. 4.

Administrativne
evidence: MIZŠ; 30. 4.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

31. 12.

31. 3.

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

11 mesecev po Partnersko
dnevu
sodelovanje
opazovanja

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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3.2.04.01.02

3.2.04.01.03

3.2.04.01.04

SURS

SURS

SURS

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti RTV
organizacij
KU-RTV

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
filharmonije in
poklicnih
orkestrov
KU-FO

Statistiþno
raziskovanje o
gledališki, operni
in baletni
dejavnosti
KU-GL

Statistiþno
raziskovanje o
izdanih knjigah,
brošurah in
serijskih
publikacijah
ZAL-PUB

Kultura

3.2.04.01

Osnovni statistiþni
podatki o dejavnosti RTV
organizacij (status
programa, dodatne
storitve, vsebina
programov, zvrsti
programov, nakupljen
program, arhivsko
snemanje, zaposleni,
prihodki, odhodki).

Obvezno

Obvezno

Poklicni orkestri, zbori.
Administrativni viri: MK
(poroþila javnih zavodov
s tega podroþja). 1. 4.

RTV organizacije. 1. 3.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju glasbene
dejavnosti kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Spremljanje stanja na
podroþju avdiovizualne
kulture kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Osnovni statistiþni
podatki o dejavnosti
filharmonije in poklicnih
orkestrov (izvedena dela,
koncerti, prireditve,
obiskovalci, gostovanja,
zaposleni, prihodki,
odhodki).

Gledališþa, opera in balet. Obvezno
Administrativni viri: MK
(poroþila javnih
zavodov). Lastni viri
SURS. 1. 4.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje stanja na
podroþju gledališke,
operne in baletne
dejavnosti kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Osnovni statistiþni
podatki o gledališki,
operni in baletni
dejavnosti (novo izvedena
dela, javne prireditve,
gostovanja, koncerti,
obiskovalci, zaposleni,
prihodki, odhodki).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno
Administrativni viri:
NUK, IZUM (baza
podatkov o
monografskem gradivu in
baza podatkov o serijskih
publikacijah) - 30. 5.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju kulture kot
podlaga za spremljanje in
naþrtovanje politik na tem
podroþju.

Namen

Osnovni statistiþni
podatki o knjigah,
brošurah in serijskih
publikacijah (knjige in
brošure po UDK, naklada,
naslovi, leposlovje,
otroška in mladinska
književnost, uþbeniki,
serijske publikacije po
vrstah, UDK in pogostosti
izhajanja).

Vsebina

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

3.2.04.01.01

Kultura

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.04

Zap.št.

10484 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.04.01.05

3.2.04.01.06

3.2.04.01.07

3.2.04.01.08

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
kulturnih domov
KU-DK

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
kinematografov
KINO

Statistiþno
raziskovanje o
uvozu in
distribuciji filmov
FILM-D

Statistiþno
raziskovanje o
proizvodnji in
izvozu filmov
FILM-P

REDNA RAZISKOVANJA

Osnovni statistiþni
podatki o dejavnosti
kulturnih domov
(prireditve, razstave,
obiskovalci, vzgojnoizobraževalna dejavnost,
dodatne storitve, festivali,
zaposleni, prihodki,
odhodki).

Osnovni statistiþni
podatki o dejavnosti
kinematografov
(predvajani filmi,
kinoprojektorji, gledalci
filmov, zaposleni,
prihodki, odhodki).

Osnovni statistiþni
podatki s podroþja
filmske distribucije
(distribucija filmov in AV
del, AV dela v programih
izdajateljev TV
programov,
kinematografski filmi,
dolgometražni filmi,
kopije, bruto prihodek,
ostali prihodki, odhodki,
zaposleni).

Osnovni statistiþni
podatki s podroþja
filmske produkcije
(proizvedeni filmi,
distribucija v
kinematografe, TV AV
dela, otroška in mladinska
dela, zaposleni, prihodki,
odhodki).

Vsebina

Obvezno

Preteklo leto

Kulturni domovi, zavodi
za kulturo in drugi
organizatorji kulture.
Administrativni viri MK.
Lastni viri SURS. 1. 4.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju dejavnosti
kulturnih domov kot
osnove za spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Preteklo leto

Kinematografi. Slovenski Obvezno
filmski center. 1. 3.

Spremljanje stanja na
podroþju avdiovizualne
kulture kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Distributerji filmov in
videofilmov. Slovenski
filmski center. Lastni viri
SURS. 1. 3.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju avdiovizualne
kulture kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Producenti filmov in
videofilmov. Slovenski
filmski center. Lastni viri
SURS. 1. 3.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja na
podroþju avdiovizualne
kulture kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Uradni list Republike Slovenije
Št.

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10485

Javno zdravje

3.2.05

3.2.05.01

3.2.05.01.01

Zdravje

3.2.04.01.12

SURS

Raziskovanje o
vzrokih smrti

Arhivska
dejavnost

Znaþilnosti v zvezi s
pokojnikom (EMŠO,
spol, starost, zakonski
stan, izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj, datum smrti, ura
smrti, kraj smrti, mesto
smrti), obþina bivanja,
regija, znaþilnosti o smrti,
vkljuþno z osnovnim
vzrokom smrti.

Število kulturnih društev,
vrste dejavnosti, þlani,
izvedene prireditve,
obiskovalci, gostovanja,
seminarji.

Spremljanje stanja na
podroþju umrljivosti in
vzrokov smrti celotne
populacije in posameznih
populacijskih skupin.

Spremljanje stanja na
podroþju kulturnih
društev za spremljanje
nacionalne politike na
tem podroþju.

Obvezno

Prevzem in objava
podatkov.

Spremljanje stanja na
podroþju arhivske
dejavnosti za spremljanje
nacionalne politike na
tem podroþju.

Arhivsko gradivo, prirast,
izposoja, razstave,
predavanja, seminarji,
zaposleni;

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov,
povezovanje drugih baz
podatkov z bazo podatkov
o umrlih.

Lastni viri IVZ. SURS:
Registrski popis 2011,
Popis 2002, SRDAP,
podatki o vpisanih
študentih, o brezposelnih
osebah in upokojencih 30. 6. Medicinska
fakulteta –Inštitut za
sodno medicino – tekoþe.

Pridobitev
Administrativni viri:
administrativnih podatkov JSKD. 30. 7.
in objava rezultatov.

Administrativni viri MK.
30. 7.

Obvezno

Obvezno

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

12 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

Rok prve
objave

97 / 25. 11. 2013

IVZ

Dejavnost
kulturnih društev

3.2.04.01.11

SURS

Obvezno

Pridobitev
Administrativni viri:
administrativnih podatkov NUK, visokošolske,
in objava rezultatov.
specialne in splošne
knjižnice. 30. 7.

Spremljanje stanja na
podroþju knjižniþne
dejavnosti kot osnove za
spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Obvezno

Statistiþni podatki o
delovanju NUK-a,
visokošolskih, specialnih
in splošnih knjižnicah
(knjižniþno gradivo,
prirast, obisk, þlani,
izposoja, zaposleni).

Muzeji, muzejske zbirke,
galerije in razstavišþa.
Administrativni viri MK
(poroþila javnih
zavodov). 1. 4.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje stanja na
podroþju dejavnosti
muzejev in galerij kot
osnove za spremljanje in
naþrtovanje nacionalne
politike na tem podroþju.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Osnovni statistiþni
podatki o dejavnosti
muzejev in muzejskih
zbirk, galerij in razstavišþ
(prevladujoþa zbirka,
muzejski predmeti,
odkupljena, prodana dela,
razstave, obiskovalci,
gostovanja, vzgojnoizobraževalna dejavnost,
zaposleni, prihodki,
odhodki).

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Št.

Dejavnost NUK,
visokošolskih,
specialnih in
splošnih knjižnic

3.2.04.01.10

SURS

Statistiþno
raziskovanje o
dejavnosti
muzejev in
muzejskih zbirk,
galerij in
razstavišþ
KU-MZ

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.04.01.09

Zap.št.

10486 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

IVZ

Poobl.
izvajalec

3.2.05.01.02

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Raziskovanje
umrljivosti in
vzrokov smrti
uživalcev
prepovedanih
drog, ki so se
zdravili v centrih
za zdravljenje
odvisnosti
(analiza kohorte)

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Spremljanje posrednih
Umrla oseba (IVZ 46):
EMŠO, št. zdrav. zavar., vzrokov smrti uživalcev
ime in priim., stal. preb., prepovedanih drog.
dtm roj., zak. stan, šol.
izob., poklic, dtm, kraj in
mesto smrti, šif. zdrav.
zavoda, priim., ime in šif.
leþ. zdrav., obduk. da/ne,
priim. in šif. zdrav., ki je
v im. zdrav. zav. odstopil
od obd., vrsta nasil. smrti,
zun. vzrok smrti, vzrok
smrti, obþ. smrti, zdrav.
oskrba, kdo je dal pod.,
star. ob smrti, mes. nasil.
smrti, MKB koda, ime in
priim. ter šif. mrl. preg.,
ime in priim. ter šif.
obducenta. Uživalec
prepov. droge (IVZ 14):
EMŠO, št. zdrav. zavar.,
spol, starost, dtm roj., s
kom živi, stal. preb.,
državljan., narod., zap.
status, kraj, naziv in vrsta
centra, dtm isk. pomoþi,
vrsta stika, predh. obrav.,
tren. v obrav. drugje, vir
napot., škod. upor. drog,
star., pri prvi upor.
katerekoli droge, glav.
droga, naþ. vnosa, pogost.
upor., star. ob prvi upor.,
traj. red. upor., dod.
droge, tveg. ved., sedaj
injic., kdajkoli injic., že
imel spol. odn., spol.
usmer., stal. spol. part., št.
spol. part. v zad. letu,
upor. kond. pri zad. spol.
odn., že imel še dr. spol.
part., nudil spol. usluge,
stat. okužbe s HIV, HBV,
hepat. delta, HCV, cep.
proti hepat. B, zaþ.
obrav., psih. diag., polic.
obrav., sod. obrav., zapor,
izved. ukrepi, odvz.
vzorci in rezul. anal., op.,
stan. ob odp.

Vsebina

Priprava metodologije,
obdelava (povezovanje)
zbirk podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Lastni viri IVZ.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

Periodika
objavljanja

Letna
2004-2006
(zdravljeni
uživalci drog),
2004-2012
(umrle osebe)

Obdobje
opazovanja

Pravne in
druge podlage

11 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

10487

3.2.05.01.03

3.2.05.01.04

3.2.05.01.05

IVZ

IVZ

Zap.št.

Raziskovanje o
zdravstvenem
varstvu
prebivalcev v
okviru
bolnišniþnih
obravnav

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju bolnišniþnih
obravnav.

Podatki o obolelih in
njihovih boleznih, ki
zahtevajo zdravljenje v
bolnišnici (EMŠO, spol,
starost, zakonski stan,
izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj obolelih), o
številu bolnišniþnih
obravnav zaradi bolezni,
poškodb in zastrupitev,
porodov, fetalnih smrti,
novorojenþkov, o
bolnišniþnih obravnavah
zaradi rehabilitacije,
številu bolnišniþnih
obravnav po starostnih
skupinah.

Podatki o korišþenju
posameznih in skupnih
storitev zdravstvenega
varstva prebivalcev
(število kurativnih in
preventivnih obiskov,
napotitev k specialistu,
število dovoljenih
splavov, število
zahtevkov za prekinitev
noseþnosti, število
uporabnic hormonske
kontracepcije, število
fetalnih smrti).

Spremljanje stanja na
podroþju zdravstvenega
varstva prebivalcev na
podroþju ambulantnih
obravnav na primarni
ravni ter specialistiþnih
ambulantnih obravnav.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Namen

Spremljanje
Podatki o obolelih
zdravstvenega stanja in
(EMŠO, spol, starost,
zakonski stan, izobrazba, determinant zdravja.
poklic, dejavnost
zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj) in obolevnosti po
posameznih diagnozah;
zašþita pred pandemijami
in prenosljivimi
boleznimi; podatki o
uživanju alkohola in drog.

Vsebina

Lastni viri IVZ. SURS:
Registrski popis 2011,
Popis 2002, SRDAP,
podatki o vpisanih
študentih, o brezposelnih
osebah in upokojencih 30. 6.

Obvezno

Preteklo leto

Predpreteklo
leto

n.s.

Lastni viri IVZ.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Lastni viri IVZ. SURS:
podatki o uvozu in izvozu
alkoholnih pijaþ, o
industrijsko proizvedenih
alkoholnih pijaþah in
ocena o kmetijski
predelavi alkoholnih
pijaþ; podatki o porabi
alkoholnih izdelkov iz
Ankete o porabi v
gospodinjstvih - 30. 6. in
31. 10.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

Pravne in
druge podlage

Št.

Raziskovanje o
zdravstvenem
varstvu
prebivalcev v
okviru
ambulantnih
obravnav na
primarni ravni in
specialistiþno
ambulantnih
obravnav

Raziskovanje o
zdravstvenem
stanju in
determinantah
zdravja

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10488 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

97 / 25. 11. 2013
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3.2.05.01.06

3.2.05.01.07

IVZ

Zap.št.

IVZ

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Raziskovanje o
izvajalcih
zdravstvene
dejavnosti

Raziskovanje o
lekarniški
dejavnosti in
porabi
ambulantno
predpisanih
zdravil

REDNA RAZISKOVANJA

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Spremljanje stanja na
podroþju izvajalcev
zdravstvene dejavnosti.

Podatki o javno
zdravstvenih zavodih po
strokah, o javnih
bolnišnicah po oddelkih
in obstojeþih posteljah,
številu zasebnih
izvajalcev zdravstvene
dejavnosti; podatki o
þloveških virih na
podroþju zdravstva (vsi
zaposleni po izobrazbi,
zdravniki in
zobozdravniki specialisti
in specializanti po vrsti
specializacije).

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja na
podroþju lekarniške
dejavnosti in porabe
ambulantno predpisanih
zdravil ter analiza
zdravstvenega stanja in
vzrokov smrti bolnikov s
predpisanimi izbranimi
vrstami zdravil.

Namen

Podatki o izdanih receptih
po posameznikih (številka
lekarne, številka
zdravstvenega
zavarovanja, spol, mesec
in leto rojstva, razlog
obravnave, številka
zdravnika, identifikacija
zdravila, koliþina izdanih
zdravil na recept, enota
mere, vrednost izdanih
zdravil).

Vsebina

Lastni viri IVZ.

ZZZS: 28. 2. in 31. 8.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10489

3.2.05.01.08

Zap.št.

Anketa o zdravju
in zdravstvenem
varstvu
EHIS

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Podatki o anketirancu
(ime in priimek, EMŠO,
spol, starost, naslov, obþ.
bival., tel. št., zak. stan,
izobrazba, poklic, del.
aktivnost, dohodki,
država in regija bivanja,
državljanstvo, država
rojstva osebe, matere in
oþeta, þlani
gospodinjstva), splošnem
zdrav. stanju in
dolgotrajnih zdrav.
težavah, boleznih in
bolezenskih stanjih,
nezgodnih poškodbah,
boleznih in delu,
odsotnosti z dela, gibalnih
in þutilnih funkcijah,
skrbi zase, gospodinjskih
aktivnostih, telesnih
boleþinah, duševnem
zdravju, sprejemih v
bolnišnico, obiskih pri
zdravnikih in drugih
zdravstvenih
strokovnjakih, jemanju
zdravil, cepljenju, krvnem
tlaku, holesterolu,
krvnemu sladkorju,
mamografiji, brisu
materniþnega vratu,
prisotnosti krvi v blatu,
višini in teži, telesni
aktivnosti, uživanju sadja
in zelenjave, kajenju in
uživanju alkohola,
socialni opori, neformalni
negi ali pomoþi.

Vsebina

Spremljanje
zdravstvenega stanja in
zdravstvenega varstva
prebivalcev Slovenije.

Namen

Obveznost
poroþanja

Obvezno za
SURS,
prostovoljno
za izbrane
osebe.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

SURS (vzorec
prebivalcev glede na
definicijo v anketi).
Izbrani þlan
gospodinjstva, star 16 let
ali veþ. Od 1. do 15. v
mesecu.

Delo v tekoþem letu

Priprava metodologije
raziskovanja, priprava
vprašalnika za izvajanje
ankete v letu 2014,
izvedba terenske faze
ankete (maj-december
2014).

Zadnjih 12
mesecev pred
dnevom
anketiranja.

Obdobje
opazovanja

Enkratna

Periodika
objavljanja

2015

Rok prve
objave

32013R0141

Pravne in
druge podlage

10490 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
Št.
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3.2.05.02.02

IVZ

Podatki o oboleli osebi
(EMŠO, spol, starost,
zakonski stan, izobrazba,
poklic, dejavnost
zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj), podatki o
podjetju (registrska in
matiþna številka
zavezanca), delovnem
mestu obolele osebe;
podatki o povzroþitelju ali
dejavniku bolezni.

Raziskovanje o
Podatki o poškodovani
nezgodah pri delu osebi (EMŠO, spol,
ESAW
starost, zakonski stan,
izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj), podatki o
poškodbi, diagnoza,
dnevih odsotnosti z dela
zaradi zdravljenja
poškodbe: podatki o
znaþilnosti nezgode,
potek dogodkov in,
okolišþine nezgode; ter
podatki o podjetju
(registrska in matiþna
številka zavezanca),
delovnem mestu
poškodovane osebe.

Raziskovanje o
poklicnih
boleznih in drugih
z delom
povezanih
zdravstvenih
težav in bolezni
EODS

Zdravje in varnost pri delu

3.2.05.02

3.2.05.02.01

Vsebina

Namen

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

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

Priprava metodologije
raziskovanja, izvedba
terenske faze ankete.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja o
priznanih primerih
poklicnih bolezni ali
drugih z delom povezanih
zdravstvenih težav in
bolezni.

Spremljanje vedenj,
Podatki o zdravstvenih
povezanih z zdravjem pri
izidih (samoocena
11-, 13- in 15-letnikih.
zdravja, zadovoljstvo z
življenjem, psihosomatski
simptomi, poškodbe,
dietno vedenje), o
življenjskem slogu
(prehrana, gibanje, sedeþa
vedenja), o tveganih
vedenjih (tobak, alkohol,
marihuana, spolnost,
pretepanje) in o
socialnem kontekstu.

Z zdravjem
povezano vedenje
v šolskem
obdobju
HBSC

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.05.01.09

Zap.št.

IVZ

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Lastni viri IVZ. SURS:
SURS: Registrski popis
2011, Popis 2002,
SRDAP, podatki o
vpisanih študentih, o
brezposelnih osebah in
upokojencih.
Administrativni viri:
AJPES, ZZZS, IRSD
(celotna baza prijavljenih
nezgod). Vsi do 30. 6.

Preteklo leto

Preteklo leto

Obvezno

Obvezno

Šolsko leto tekoþe

Obvezno za
SURS,
prostovoljno
za uþence in
dijake.

SURS: podatki o
ponavljavcih/osipnikih v
osnovnih in srednjih
šolah najkasneje do marca
2014. Osnovne in srednje
šole in uþenci/dijaki v
izbranih oddelkih:
februar/marec 2014.

Lastni viri IVZ. SURS:
SURS: Registrski popis
2011, Popis 2002,
SRDAP, podatki o
vpisanih študentih, o
brezposelnih osebah in
upokojencih.
Administrativni viri:
AJPES, ZPIZ. Vsi do 30.
6.

Obdobje
opazovanja

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Enkratna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

2015

Rok prve
objave

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Raziskovanje o
dohodkih in
življenjskih
pogojih
EU-SILC

Življenjska raven

3.2.06.01

3.2.06.01.01

Življenjska raven

3.2.06

Raziskovanje je
sestavljeno iz Ankete o
življenjskih pogojih in
podatkov, pridob. iz adm.
virov in registrov.
Anketa: osn. pod. o
gospodinjstvu, izbrani
osebi in drugih osebah v
gospodinjstvu (EMŠO,
datum rojstva, spol, ime
in priimek, naslov, sorod.
razmerja, zak. stan,
zaposl. status, del. mesto,
izobrazba, država rojstva,
državljanstvo, leto
priselitve, pod. o stan.
pogojih, lastnostih in
lastništvu stan. in z njim
povezana posojila, stan.
stroških, razpoložljivosti
s traj. potroš. dobrinami,
finan. položaju, otroškem
varstvu, denar. prenosih
med gospodinjstvi,
pomoþi dobrod. organiz.,
pokojninskem zavar.,
nadomestilih iz
zaposlitve, bonitetah in
lastni proizv., materialni
prikrajšanosti. Pod. o
izbrani osebi: status
aktivnosti in zaposlitev,

Podatki o delavcih
(EMŠO, spol, starost,
zakonski stan, izobrazba,
poklic, dejavnost
zaposlitve,
družbenoekonomski
položaj) in številu
primerov in dni
bolniškega staleža,
indeksu bolniškega
staleža, številu poškodb
pri delu, drugih aktivnosti
v medicini dela, prometa
in športa.

Vsebina

EU-SILC je mednarodno
harmonizirano
raziskovanje na podroþju
statistike dohodka in
življenjskih pogojev.
Omogoþa podrobnejšo
analizo življenjske ravni
in longitudinalne
primerjave. Rezultati
raziskovanja so osnova:
za izraþun kazalnikov
socialne povezanosti ter
podlaga za druge socialne
analize; za izraþun
dolgotrajne stopnje
tveganja revšþine; za
izraþun strukturnih
kazalnikov npr.:
distribucija dohodka in
razmerje med kvintili,
stopnja tveganja revšþine
pred in po socialnih
transferih, stopnja
tveganja revšþine ali
socialne izkljuþenosti ter
drugih kazalnikov
dohodka in revšþine; za
izraþun t. i. kazalnikov
materialne prikrajšanosti
oz. življenjskih pogojev,
npr.: kakšni so bivanjski
pogoji gospodinjstev,

Spremljanje in
analiziranje vzrokov
zaþasne in trajne
odsotnosti z dela.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov (Objava
vkljuþuje anketne podatke
preteklega leta in podatke
administrativnih virov in
registrov predpreteklega
leta).

Priprava raziskovanja,
letne podatkovne baze,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Izbrana gospodinjstva do konca junija 2014.
Administrativni viri:
DURS (odmerni in
kontrolni podatki
dohodnine, Obr. akont.
dohodnine od dohodkov
iz dejav.), ZPIZ
(prejemniki pokojn. in
ostalih pravic iz tega
naslova), MNZ (CRP),
MDDSZ (prejemniki
starš. nadomestil, družin.
in soc. prejemkov), MKO
(ARSKTRP-upraviþenci
do denar. prejemkov iz
nasl. neposr. plaþil),
ZZZS (M obrazci), ZRSZ
(prejemniki pravic ter
višina nadomestil iz nasl.
brezposel.), MKO
(prejemniki subv.
najemnine), GURS
(REN). Lastni viri SURSa (SRDAP, ŠOL-ŠTIP,
DEM-PREB/ýL). Vsi
administrativni viri - do
konca tekoþega leta za
preteklo leto.

Lastni viri IVZ. SURS:
SURS: Registrski popis
2011, Popis 2002,
SRDAP, podatki o
vpisanih študentih, o
brezposelnih osebah in
upokojencih.
Administrativni viri:
AJPES. Vsi do 30. 6.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Letna

Periodika
objavljanja

Letna
Tekoþe in
preteklo leto
za anketne
podatke in
preteklo leto
za
administrativn
e vire.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000

Pravne in
druge podlage

24 mesecev po 32003R1177
koncu obdobja
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

SURS

Raziskovanje o
odsotnosti z dela
(bolniški stalež)

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.05.02.03

Zap.št.

10492 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.06.01.02

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Mnenje
potrošnikov
AMP/M

REDNA RAZISKOVANJA

Anketni podatki so eden
od pomembnih virov za
kratkoroþne ekonomske
kazalnike. Iz ankete se
izraþunavajo: kazalnik
zaupanja potrošnikov,
kazalnik gospodarske
klime in t.i. ravnotežja za
posamezne kazalnike.
Podatki so osnova za
ugotavljanje stanj in
priþakovanj na razliþnih
podroþjih, ki jih zajemajo
anketna vprašanja.
Podatki so tudi osnova za
primerjavo kvalitativnih
in kvantitativnih
kazalnikov.

opremljenost s trajnimi
potrošnimi dobrinami ter
podobno, ki v povezavi s
kazalniki finanþne
izkljuþenosti še dodatno
osvetljujejo življenjske
pogoje prebivalcev.

zdrav. stanje, osebno
zadovoljstvo z življenjem.
V letu 2014 je anketi
dodan poseben sklop
vprašanj o materialni
prikrajšanosti
gospodinjstva kot celote
in posameznih odraslih
þlanov ter otrok.

Harmonizirana evropska
anketa potrošnikov, s
katero se zbirajo
kvalitativni podatki o
mnenju potrošnikov, o
finanþnem položaju v
njihovih gospodinjstvih in
splošni gospodarski
situaciji, gibanju cen in
brezposelnosti,
varþevanju, veþjih
nakupih in prenovah
stanovanj. Dodana so
vprašanja o socialno
demografskih
znaþilnostih anketirane
osebe oz. gospodinjstva,
ter vprašanje o neto
meseþnem dohodku
gospodinjstva.

Namen

Vsebina

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Avtomatizacija
delov procesa obdelave
podatkov.

Delo v tekoþem letu

Izbrani þlan
gospodinjstva, star 16 let
ali veþ. Od 1. do 15. v
mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Periodika
objavljanja

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja.

Rok prve
objave

52006XC1012
(01);
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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3.2.07.01.02

SURS

Politika trga dela
PTD

Prikaz statistike
udeležencev po vrstah
posegov na podroþju
politike trga dela
(storitve, ukrepi in
podpore), po trajanju
brezposelnosti in spolu
ter prikaz izdatkov za
omenjene posege. Podatki
so prikazani v skladu z
evropsko metodologijo
LMP.

Evropski sistem
integrirane statistike
socialne zašþite
(ESSPROS) obsega
osnovni sistem, ki obsega
podatke o izdatkih in
virih financiranja
programov socialne
zašþite ter kvalitativne
informacije o
posameznem programu,
modul o upraviþencih do
pokojnin in modul o neto
prejemkih socialne
zašþite (v osnovnem
sistemu prikazujemo
bruto vrednosti). Vsi
podatki so prikazani v
skladu z evropsko
metodologijo ESSPROS.

Izdatki in financiranje ter upraviþenci

Evropski sistem
integrirane
statistike socialne
zašþite
ESSPROS

Obvezno

Administrativni viri:
ZRSZ, MDDSZ. 1. 8.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Analiza stanja na
podroþju aktivne politike
zaposlovanja in evropska
primerljivost.

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
ZPIZ (prejemniki
pokojnin in ostalih pravic
iz naslova pokojninskega
in invalidskega
zavarovanja), MDDSZ
(prejemniki starševskih
nadomestil, družinskih in
socialnih prejemkov ter
subvencij), ZRSZ
(prejemniki pravic iz
naslova brezposelnosti) in
drugi izvajalci programov
socialne zašþite (npr.
MNZ, ZZZS, številne
zavarovalnice, SOP,
izvajalci dodatnega
pokojninskega
zavarovanja idr.). 1. 11.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Podrobna razþlenitev
sistema socialne zašþite v
Sloveniji in prikaz
razliþnih podatkov za
analizo le-tega.

Namen

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po Partnersko
koncu obdobju sodelovanje
opazovanja.

19 mesecev po 32007R0458,
koncu obdobju 32003R1177
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

3.2.07.01.01

3.2.07.01

Vsebina

Socialna zašþita

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.07

Zap.št.

10494 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.07.03.01

3.2.07.03.02

3.2.07.03.03

SURS

SURS

3.2.07.03

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Spremljanje števila otrok
in mladostnikov z
zmernimi, težjimi in
najtežjimi motnjami v
duševnem razvoju, ki
bivajo in se izobražujejo
v socialno-varstvenih
zavodih za pripravo
nacionalnega poroþila in
primerjavo podatkov v
mednarodnem prostoru.

Spremljanje stanja in
razvoja na podroþju
institucionalnega varstva.

Podatki o številu
oskrbovancev po starosti,
spolu, skupinah poklicev,
kategorijah oskrbe,
razlogih za sprejem in
podatki o zaposlenem
osebju.

Namen

Osnovne informacije o
centrih za usposabljanje,
delo in varstvo otrok in
mladostnikov z zmerno,
težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju,
zaposlenih in
oskrbovancih glede na
starost, spol,
izobraževanje, primarni
tip družine in þas bivanja
v zavodu.

Vsebina

Varstveno delovni Podatki o številu
Spremljanje stanja in
centri
varovancev po starosti,
razvoja na podroþju
SOC-VDC
spolu, stopnji motenosti, institucionalnega varstva.
oblikah varstva in podatki
o zaposlenemu osebju.

Domovi za
starejše in posebni
socialnovarstveni
zavodi
SOC-DOM in
SOC-POS

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

Institucionalno varstvo

REDNA RAZISKOVANJA

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava metodologije,
izvedba raziskovanja in
objavljanje podatkov

Delo v tekoþem letu

Obvezno

Obvezno

Varstveno delovni centri.
31. 5.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri:
SSZS, MDDSZ. 31. 8.

CUDV, Zavodi za
usposabljanje otrok in
mladostnikov z motnjo v
razvoju. 9. 2.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

Preteklo leto

31. 12.

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
koncu datuma
opazovanja.

9 mesecev po
koncu datuma
opazovanja

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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3.2.07.04.02

ZPIZ

Vsebina

Meseþno spremljanje
stanja uživalcev pravic iz
pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Meseþno spremljanje
stanja zavarovancev
pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Uživalci pravic iz
pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
(EMŠO, davþna številka,
številka zadeve, ime,
priimek, datum rojstva,
spol, naslov, obþina,
obmoþna enota): uživalci
pokojnin po vrsti in višini
pokojnine, pokojninski
dobi; pokojninska doba in
starost uživalcev
pokojnine, ki so pravico
do pokojnine uveljavili
prviþ, po spolu; doba
prejemanja pokojnine
uživalcev, ki jim je
pravica prenehala, po
spolu; uživalci nadomestil
iz invalidskega
zavarovanja; uživalci
dodatka za pomoþ in
postrežbo po vrstah
izplaþila (samostojni,
skupaj s pokojnino) in po
vrsti dodatka (za najtežje
prizadete, višji, nižji);
uživalci letnega dodatka;
uživalci invalidnin po
vrsti izplaþila
(samostojna, skupaj s
pokojnino); uživalci
odpravnin in oskrbnin;
razmerje med
zavarovanci in
upokojenci, razmerje med
povpreþno plaþo in
pokojnino; pregled
prihodkov in odhodkov
ZPIZ; delež odhodkov
ZPIZ v BDP; obveznosti
Republike Slovenije.

Zavarovanci po vrsti
zavarovanca.

Namen

Lastni viri ZPIZ-a.

Lastni viri ZPIZ. ZZZS –
trimeseþno, SURS –
meseþno.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Mesec

Mesec

n.s.

Obdobje
opazovanja

n.s.

Obveznost
poroþanja

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

30 dni po
obdobju
opazovanja.

30 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

ZMEPIZ UL
RS, št.
81/2000,
111/2007 in
25/2011

ZPIZ-1-UPB4
UL RS, št.
109/2006,
ZPIZ-2 UL
RS, št.
96/2012

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

Zavarovanci
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja

Uživalci pravic iz
obveznega
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja (PIZ)

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Št.

3.2.07.04.01

3.2.07.04

Zap.št.

10496 /

ZPIZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.2.08.01.02

3.2.08.01.03

SURS

SURS

Stanovanja

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

Število in velikost
stanovanj - število in
površina sob,
opremljenost z
napeljavami - centralno in
daljinsko ogrevanje,
vodovod in elektriþni tok,
javna kanalizacija;
opremljenost s
pomožnimi prostori kopalnica, stranišþe,
kuhinja; število stanovanj
po letu zgraditve.

Vsebina

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Izraþun bilance
stanovanjskega sklada in
mednarodno poroþanje.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih podatkov,
objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje stanja na
podroþju stanovanjskega
sklada v medpopisnem
obdobju.

Namen

Izraþun ocene dokonþanih
Ocena graditve
Lokacija in velikost
in nedokonþanih stavb in
stavb in stanovanj stavb; število etaž v
GRAD-STAVBE stavbi, opremljenost stavb stanovanj.
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).

Dovoljenja za
rušitve in
spremembe
namembnosti
stanovanj
GRAD-RS/M

Ocena
stanovanjskega
sklada
GRAD-BSS

3.2.08.01

3.2.08.01.01

Stanovanja

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.08

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

n.s.

Obvezno

n.s.

Administrativni vir:
pristojni upravni organi
(UE), ki vodijo
dokumentacijo o rušenju
in spremembah
namembnosti stanovanj 15. v mesecu.
Lastni viri SURS-a:
GRAD-GD/M in GRADRS/M.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a:
GRAD-GD/M, GRADRS/M in registrski popis
2011.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

Mesec

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10497

3.2.09.01.02

3.2.09.01.03

SURS

SURS

Obvezno

Vrhovno državno
tožilstvo. 1. 3.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Za kreiranje politik in
raziskovalne namene na
podroþju kaznivih dejanj
mladoletnih oseb.

Podatki o storilcu
(EMŠO, spol, leto rojstva,
obþina bivanja,
državljanstvo), kaznivem
dejanju, kazenskem
zakoniku, letu storitve
kaznivega dejanja,
naznanitelju kaznivega
dejanja, vložniku ovadbe,
vrsti odloþbe tožilstva,
trajanju postopka.

Obvezno

Okrožna in okrajna
sodišþa - do 5. za pretekli
mesec.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Za kreiranje politik in
Podatki o storilcu
(EMŠO, spol, leto rojstva, raziskovalne namene na
obþina stalnega bivališþa, podroþju kaznivih dejanj.
državljanstvo, dosežena
izobrazba), kaznivem
dejanju, kazenskem
zakoniku, povratništvu,
priporu, letu storitve
kaznivega dejanja, obþini
storitve kaznivega
dejanja, steku, vrsti sodne
odloþbe in razlogih zanjo,
doloþeni kazenski
sankciji (glavni in
morebitni stranski),
morebitnem varnostnem
ukrepu in trajanju
postopka.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Vrhovno državno
tožilstvo. 1. 3.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Podatki o storilcu
Za kreiranje politik in
(EMŠO, spol, leto rojstva, raziskovalne namene na
podroþju kaznivih dejanj.
obþina bivanja,
državljanstvo), kaznivem
dejanju, kazenskem
zakoniku, letu storitve
kaznivega dejanja,
naznanitelju kaznivega
dejanja, vložniku ovadbe,
vrsti odloþbe tožilstva in
trajanju postopka. Za
neznane storilce le
podatki o šifri kaznivega
dejanja in naznanitelju.

Namen

Preteklo leto

Tekoþe leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

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

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

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

Kriminaliteta

3.2.09.01

Vsebina

Št.

3.2.09.01.01

Kriminaliteta

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.09

Zap.št.

10498 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3.2.09.01.04

3.2.09.01.05

3.2.09.01.06

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

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

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

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

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Okrožna in okrajna
sodišþa - 31. 1.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja na
Podatki o pravni osebi
(matiþna številka, glavna podroþju kaznivih dejanj
dejavnost, oblika lastnine, pravnih oseb.
sektor), kaznivem
dejanju, kazenskem
zakoniku, letu in obþini
storitve kaznivega
dejanja, vrsti sodne
odloþbe, izreþenih
sankcijah, morebitnem
varnostnem ukrepu in
trajanju postopka.

Obvezno

Okrožna državna
tožilstva. 31. 1.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Podatki o kaznivem
Spremljanje stanja na
dejanju pravne osebe,
podroþju kaznivih dejanj
kazenskem zakoniku, letu pravnih oseb.
storitve kaznivega
dejanja, vlagatelju
ovadbe, vrsti odloþbe
tožilstva in trajanju
postopka.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Okrožna sodišþa - do 5.
za pretekli mesec.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Za kreiranje politik in
raziskovalne namene na
podroþju kaznivih dejanj
mladoletnih oseb.

Podatki o storilcu
(EMŠO, spol, leto rojstva,
obþina stalnega bivališþa,
državljanstvo, dosežena
izobrazba), kaznivem
dejanju, kazenskem
zakoniku, sostorilstvu,
povratništvu, priporu, letu
in obþini storitve
kaznivega dejanja, steku,
vrsti sodne odloþbe,
izreþenih sankcijah
(glavni in morebitni
stranski), morebitnem
varnostnem ukrepu in
trajanju postopka.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Preteklo leto

Preteklo leto

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10499

Standardna
klasifikacija
poklicev
SKP

Klasifikacije na podroþju socialnih statistik

3.2.11.01.01

3.2.11.01

SURS

Klasifikacije na podroþju socialnih statistik

3.2.11

Standardna klasifikacija
poklicev temelji na
Mednarodni standardni
klasifikaciji poklicev
(ISCO), ki se uporablja za
združevanje in
izkazovanje mednarodno
primerljive poklicne
statistike. SKP v manjšem
obsegu upošteva tudi
nekatere nacionalne
posebnosti. Zdaj veljavna
SKP-08 temelji na ISCO08.

Zbiranje podatkov o
kandidatih oz. izvoljenih
županih (ime, priimek,
spol, datum rojstva,
kandidatna lista, obþina
bivanja, poklic) ter
podatkov o izidu
glasovanja.

Volitve županov
VO-ZU

3.2.10.01.02

Zbiranje podatkov o
kandidatih oz. izvoljenih
županih (ime, priimek,
spol, datum rojstva,
kandidatna lista, obþina
bivanja, poklic) ter
podatkov o izidu
glasovanja.

SURS

Volitve

Volitve þlanov
obþinskih svetov
VO-OS

3.2.10.01

Vsebina

SKP je nacionalni
standard za razvršþanje
dela, delovnih mest oz.
poklicev v
administrativnih zbirkah,
statistiþnih raziskovanjih
in registrih. Zagotavlja
konsistentnost podatkov
pri statistiþnem
spremljanju poklicne
strukture aktivnega
prebivalstva ter
povpraševanja po delu.

Spremljanje
sociodemografskih
podatkov o kandidatih in
izvoljenih županih,
spremljanje izida
glasovanja.

Spremljanje
sociodemografskih
znaþilnosti kandidatov in
izvoljenih obþinskih
svetnikov, spremljanje
izidov glasovanja.

Namen

Vsebinsko
izpopolnjevanje
pripomoþkov za uporabo
SKP 08. Izvajanje
tehniþnih in funkcijskih
izboljšav informatizirane
podatkovne zbirke in eiskalnika SKP-08.
Vzdrževanje spletnega
mesta SKP. Pomoþ pri
uporabi. Aktivnosti,
povezane z razvojem in
uporabo ISCO oz. s
pretvorniki med veljavno
ISCO in veljavno SKP.

n.s.

n.s.

Obvezno

Državna volilna komisija

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Državna volilna komisija. Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Datum
lokalnih
volitev

Datum
lokalnih
volitev

Obdobje
opazovanja

3 mesece po
kritiþnem
dnevu

3 mesece po
kritiþnem
dnevu

Rok prve
objave

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Štiriletna

Štiriletna

Periodika
objavljanja

UL RS, št. 502661/2010

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

3.2.10.01.01

Volitve

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.10

Zap.št.

10500 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

3.2.11.01.02

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Klasifikacijski
sistem
izobraževanja in
usposabljanja
KLASIUS

REDNA RAZISKOVANJA

KLASIUS tvorita dve
klasifikaciji: KLASIUSSRV za razvršþanje
izobraževalnih
aktivnosti/izidov glede na
segment, raven in vrsto
ter KLASIUS–P za
razvršþanje
izobraževalnih
aktivnosti/izidov glede na
podroþje izobraževanja in
usposabljanja. KLASIUSSRV je z mednarodno
klasifikacijo ISCED
konceptualno skladen, a
neposredno ni primerljiv.
KLASIUS-P je s podroþji
izobraževanja po ISCED97 neposredno primerljiv.

Vsebina

KLASIUS je nacionalni
standard za razvršþanje
izobraževalnih
aktivnosti/izidov v
administrativnih zbirkah,
statistiþnih raziskovanjih
in registrih. Zagotavlja
skladnost podatkov pri
statistiþnem spremljanju
vkljuþenosti prebivalstva
v izobraževanje ter pri
spremljanju izobrazbene
strukture prebivalstva.

Namen

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.
Vsebinsko
izpopolnjevanje
pripomoþkov za uporabo
KLASIUS-a. Tehniþne in
funkcijske izboljšave
informatizirane
podatkovne zbirke in eiskalnika KLASIUS.
Vzdrževanje spletnega
mesta KLASIUS. Pomoþ
pri uporabi. Spremljanje
in izboljševanje kakovosti
kodiranja. Koordiniranje
skrbništva, uporabe in
razvoja KLASIUS-a.
Aktivnosti, povezane z
razvojem in uporabo
ISCED oz. s pretvorniki
med ISCED in
KLASIUS-om. Skladno z
dogovorom, doseženim v
predhodno izvedeni
nacionalni razpravi bo
SURS zaþel z aktivnostmi
za uskladitev KLASIUS-P
z revidirano ISCED-F (tj.
s spremembo vladne
uredbe o KLASIUS) ali
pa z aktivnostmi za
pripravo povezovalnih
tabel med KLASIUS-P in
ISCED-F.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Obveznost
poroþanja

n.s.

Obdobje
opazovanja

Rok prve
objave

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Periodika
objavljanja

UL RS, št. 461964/2006

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10501

3.2.11.01.03

3.2.11.01.04

IVZ

Zap.št.

Klasifikacija terapevtskih
in diagnostiþnih
postopkov se uporablja za
razvršþanje terapevtskih
in diagnostiþnih
postopkov v okviru
bolnišniþnih obravnav.
Posodobljena razliþica
KTDP V6 uvaja nekatere
nove terapevtske in
diagnostiþne postopke.

Mednarodna klasifikacija
bolezni se uporablja za
statistiþne namene v
poroþevalskih sistemih na
primarnem, sekundarnem
in terciarnem sistemu
zdravstvenega varstva.
MKB-10-AM V6 je
avstralska modifikacija
Mednarodne klasifikacije
bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov,
ki se uporablja za
razvršþanje bolezni in
sorodnih zdravstvenih
problemov. Je
posodobljena razliþica
obstojeþe MKB-10.

Vsebina

n.s.

n.s.

Vzdrževanje in
posodabljanje; pomoþ pri
usklajevanju podatkov o
terapevtskih in
diagnostiþnih postopkov
za nazaj; tolmaþenje in
pomoþ uporabnikom
KTDP in usklajevanje
KTDP z mednarodnimi
standardi.

KTDP se uporablja kot
obvezen nacionalni
standard za razvršþanje
terapevtskih in
diagnostiþnih postopkov
v uradnih zbirkah
podatkov in v statistiþnih
raziskovanjih.

Obveznost
poroþanja

n.s.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

n.s.
Vzdrževanje in
posodabljanje
klasifikacije; pomoþ pri
usklajevanju podatkov o
boleznih za nazaj-priprava
pretvornikov za potrebe
mednarodnega poroþanja
in þasovnih vrst;
tolmaþenje in pomoþ
uporabnikom MKB-10AM V6 pri kodiranju;
usklajevanje MKB-10AM V6 z mednarodnimi
standardi.

Delo v tekoþem letu

MKB se uporablja kot
obvezen nacionalni
standard za razvršþanje
bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov v
uradnih zbirkah podatkov
in v statistiþnih
raziskovanjih.

Namen

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

Rok prve
objave

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Ob spremembi n.s.
klasifikacije

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

Klasifikacija
terapevtskih in
diagnostiþnih
postopkov
KTDP V6

Mednarodna
klasifikacija
bolezni in
sorodnih
zdravstvenih
problemov
MKB-10-AM V6

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10502 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

Pridobivanje podatkov o
vrstah in koliþinah
odpadkov, nastalih v
poslovnem subjektu pri
proizvodnih in storitvenih
procesih ter o naþinu
ravnanja z njimi.

3.3.01.01

Nastajanje odpadkov v
proizvodnih in storitvenih
dejavnostih v letu
opazovanja ter zaloge iz
preteklih let. Ravnanje z
nastalimi koliþinami
odpadkov po vrstah
odpadkov, kamor
prištevamo zaþasno
skladišþenje odpadkov,
oddajo odpadkov drugim
na obmoþju Slovenije ter
izvoz odpadkov v države
þlanice EU in izven
obmoþja EU.

Okolje

Odpadki

3.3.01

Nastajanje
odpadkov v
proizvodnih in
storitvenih
dejavnostih
ODP

OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROýNE STATISTIKE

3.3

3.3.01.01.01

Priprava vzorþnih
okvirov za ankete
oseb in
gospodinjstev

Standardizacija pravil in
postopkov za združevanje
razliþnih administrativnih
in statistiþnih virov v
vzorþne okvire za izbor
vzorcev oseb in
gospodinjstev. Izboljšanje
kakovosti podatkov in
racionalizacije postopkov
izbora, uteževanja in
izraþunavanja mer
natanþnosti.

Namen

3.2.12.01.01

Vzorþni okvir za ankete
oseb in gospodinjstev
vsebuje: EMŠO, ime in
priimek naroþnika ali
izbrane osebe, naslov
naroþnika ali izbrane
osebe, telefonsko številko
naroþnika oz. izbrane
osebe, ter druge podatke o
demografskih
znaþilnostih oseb oz.
gospodinjstev.

Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

3.2.12.01

Vsebina

Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.2.12

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Metodološka priprava
raziskovanja, pridobitev
administrativnih
podatkov, sodelovanje pri
preverjanju in obdelavi
podatkov ter objava
rezultatov.

Priprava in združevanje
razliþnih administrativnih
virov za vzorþni okvir za
izbor vzorcev oseb in
gospodinjstev; izbor
vzorcev, uteževanje,
raþunanje mer
natanþnosti.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

V vzorec izbrani poslovni Obvezno
subjekti.
31.3.

Obvezno
Administrativni viri:
MNZ (CRP, register
gospodinjstev), GURS
(RPE, REN). Lastni viri
SURSA (tipi naselij in
rezultati nekaterih
statistiþnih raziskovanj).
Podjetje, pooblašþeno za
izdajo univerzalnega
telefonskega imenika
(trenutno: TS Media,
d.o.o.): posreduje podatke
o naroþnikih in
uporabnikih fiksne, IP in
mobilne telefonije za
fiziþne osebe.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Preteklo leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

Letna

n.s.

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

32002R2150,
32010R0849

Vzorci oseb in Partnersko
gospodinjstev sodelovanje
so uporabljeni
v statistiþnih
raziskovanjih
skladno z
delovnim
naþrtom
SURS-a.

Rok prve
objave

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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10503

3.3.01.01.02

3.3.01.01.03

SURS

Zap.št.

Preteklo leto

Preteklo leto

V vzorec izbrani poslovni Obvezno
subjekti.
31.3.

V vzorec izbrani poslovni Obvezno
subjekti.
31.3.

Metodološka priprava
raziskovanja, pridobitev
administrativnih
podatkov, sodelovanje pri
preverjanju in obdelavi
podatkov ter objava
rezultatov.

Pridobivanje podatkov o
vrstah in koliþinah
predelanih/odstranjenih
odpadkov ter o naþinih
predelave/odstranjevanja.
Zajeta sta tudi uvoz in
izvoz odpadkov,
namenjenih za predelavo
oz. odstranjevanje.

Predelava/odstran Koliþine in vrste
jevanje odpadkov prevzetih odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
ODP-P
dejavnosti iz Slovenije,
tujine – uvoz (iz držav
EU ali držav izven
obmoþja EU) ter lastni
odpadki (odpadki nastali
pri izvajalcu obdelave
odpadkov) in zaloge iz
preteklih let z namenom
predelave oziroma
odstranjevanja odpadkov.
Naþini ravnanja z
zbranimi, prevzetimi
odpadki (skladišþenje,
predelava, odstranjevanje
ter oddaja drugim na
obmoþju Slovenije in v
tujino) z opredelitvijo
postopkov predelave (R)
oziroma odstranjevanja
(D).

Zbiranje
odpadkov iz
proizvodnih in
storitvenih
dejavnosti
ODP-Z

Metodološka priprava
raziskovanja, pridobitev
administrativnih
podatkov, sodelovanje pri
preverjanju in obdelavi
podatkov ter objava
rezultatov.

Obdobje
opazovanja

Pridobivanje podatkov o
vrstah in koliþinah od
drugih imetnikov zbranih
- prevzetih odpadkov ter
njihovih nadaljnjih
tokovih. Zajet je tudi
izvoz odpadkov.

Obveznost
poroþanja

Zbiranje odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti v Sloveniji
(oddane in prepušþene
koliþine odpadkov) in
zaloge iz preteklih let.
Vrste in koliþine
odpadkov, zbranih ali
prevzetih od drugih in
naþini ravnanja z
zbranimi odpadki
(predhodno skladišþenje,
oddano drugim za
nadaljnje ravnanje na
obmoþju Slovenije, izvoz
v države EU ali v države
izven obmoþja EU).

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Vsebina

Namen

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32002R2150,
32010R0849

32002R2150,
32010R0849

Pravne in
druge podlage

Št.

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

10504 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.3.01.02.02

SURS

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje zagotavljanja
Koliþine zajete vode po
in porabe pitne vode.
vodnih virih, koliþine
distribuirane pitne vode
po konþnih uporabnikih
ter koliþine izgub, podatki
o vodovodnih sistemih
(dolžina, število
prikljuþkov).

Preteklo leto

Obvezno

Administrativni vir:
MKO 30.7.

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti Obvezno
s podroþja rudarstva,
predelovalnih dejavnosti,
oskrbe z elektriko, plinom
in vodo. 7.4.

Administrativni vir:
MKO. 1. 9.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Pridobivanje podatkov o
koliþinah odpadkov,
pripeljanih na odlagališþa,
o koliþinah odloženih
odpadkov, o koliþinah
odpadkov, uporabljenih
za prekrivko, ter o drugih
naþinih ravnanja z
odpadki, pripeljanimi na
odlagališþe. Pridobivanje
podatkov o številu in vrsti
odlagališþ odpadkov in
njihovih zmogljivostih.

Spremljanje stanja
izkorišþanja vodnih virov,
uporabe vode ter
odvajanja in
preþišþevanja odplak v
rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, oskrbi z
elektriko in oskrbi z
vodo.

Zajem in dobava vode;
uporaba sveže, ponovno
uporabljene in
recirkulacijske vode po
namenu; preþišþevanje in
izpušþanje
odplak;uporaba blata iz
þistilnih naprav.

Na odlagališþa pripeljane
vrste odpadkov, glede na
izvor odpadkov ter naþine
ravnanja s pripeljanimi
odpadki.

Administrativni vir:
MKO. 1. 9.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Pridobivanje podatkov o
javnem zbiranju in
odvozu komunalnih
odpadkov po vrstah
odpadkov in po obþinah,
o njihovem izvoru ter
nadaljnjem ravnanju z
zbranimi koliþinami
odpadkov.

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

32000L0060

32002R2150

32002R2150

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po 31998L0083,
obdobju
32000L0060.
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Javni vodovod
VOD-V

Izkorišþanje voda
v rudarstvu,
predelovalnih
dejavnostih,
oskrbi z
elektriþno
energije in oskrbi
z vodo
VOD-UVI

Vode

3.3.01.02

3.3.01.02.01

Odpadki,
pripeljani na
odlagališþa
KO-U

3.3.01.01.05

SURS

SURS

Vsebina

Zbrani komunalni Zbiranje komunalnih
odpadkov v okviru
odpadki
javnega odvoza odpadkov
KO-Z
ter naþini ravnanja z
njimi. Loþeno zbrane
frakcije, odpadki iz vrtov
in parkov in drugi
komunalni odpadki po
vrstah, izvoru ter naþinih
ravnanja (predelava,
odstranjevanje, oddaja
drugim, izvoz). Zbiranje
komunalnih odpadkov in
njihovih vrst po obþinah z
deležem prebivalstva.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.01.01.04

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10505

Emisije
toplogrednih
plinov

Emisije v zrak

3.3.01.03.01

3.3.01.03

Emisije toplogrednih
plinov - Poroþilo o
emisijah toplogrednih
plinov po okvirni
konvenciji Združenih
narodov o spremembi
podnebja (UNFCCC
Greenhouse Gas
Emissions Reporting).

Spremljanje in objava
emisij toplogrednih
plinov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje namakalnih
Površine zemljišþ
namakalnih sistemov;
sistemov in koliþine vode
voda za namakanje po
porabljene za namakanje.
vrstah vodnih virov;
koliþina naþrpane in
porabljene vode za
namakanje; površina
namakanih zemljišþ;
zemljišþa po naþinu
namakanja; namakanje po
vrstah kmetijskih zemljišþ
in po vrstah namakanih
kultur.

Administrativni vir:
ARSO. 1. 8.

Upravljavci namakalnih
sistemov. 6. 3.

Upravljavci javne
kanalizacije. 18. 4.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Predpreteklo
leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

32000L0060

31991L0271

Pravne in
druge podlage

21 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

SURS

Namakalni
sistemi
VOD-N

3.3.01.02.04

SURS

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje podatkov o
preþišþeni in nepreþišþeni
odpadni vodi iz
kanalizacijskih sistemov.

Vsebina

Javna kanalizacija Spremljanje odpadnih
VOD-K
vod po viru
onesnaževanja, po
stopnjah þišþenja, po
mestu izpusta ter
podatkov o kanalizaciji
(dolžina omrežja, vrsta
sistema, število
prikljuþkov)

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.01.02.03

Zap.št.

10506 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.3.01.04.01

3.3.01.04.02

3.3.01.04.03

3.3.01.04.04

SURS

SURS

SURS

3.3.01.04

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Pridobivanje podatkov o
okoljskih taksah
(energetske, transportne,
takse virov in
onesnaženja).

Podatki o investicijah in
tekoþih izdatkih za
varstvo okolja po
panogah dejavnosti in po
namenu v sektorju
država.

Investicije, tekoþi izdatki
za varstvo okolja in
prihodki od aktivnosti v
zvezi z varstvom okolja
pri specializiranih
izvajalcih.

Podatki o investicijah,
tekoþih izdatkih za
varstvo okolja in
prihodkih od aktivnosti v
zvezi z varstvom okolja
po panogah dejavnosti
investitorja in po namenu
(varstvo zraka in klime,
upravljanje odpadnih
voda, ravnanje z odpadki,
varstvo in izboljšava tal,
podtalnice in površinskih
voda, varstvo pred
hrupom in vibracijami,
varstvo biotske
raznovrstnosti in
pokrajine, raziskave in
razvoj).

Vsebina

Preteklo leto

Obvezno
Administrativni viri:
MKO, ARSO, MF,
MGRT, CURS, DURS in
druge institucije, ki
razpolagajo z zahtevanimi
podatki. konec aprila.

Pridobitev in objava
podatkov o okoljskih
taksah.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Preteklo in
predpreteklo
leto

Obvezno

Administrativni viri:
ARSO, MF, CURS,
DURS. 23.5.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in izraþun
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih po
panogah dejavnosti in po
namenu ter izraþun
makroekonomskih
agregatov.

Preteklo leto

Obvezno
Izbrane enote iz panog
dejavnosti 36, 37, 38 , 39
in 81.290 po SKD 2008
ter enote, ki se ukvarjajo s
storitvami v zvezi z
varstvom okolja
(sekundarna, pomožna
dejavnost). 25. 4.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
specializiranih izvajalcev
ter izraþun
makroekonomskih
agregatov.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

V vzorec izbrane pravne Obvezno
osebe (01 - 99 po SKD
2008, razen panog 36, 37,
38 in 39) in fiziþne osebe
ter drugi investitorji. 25.
4.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih po
panogah dejavnosti in po
namenu ter izraþun
makroekonomskih
agregatov.

Namen

Letna

Dvoletna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

12 mesecev po 32011R0691
obdobju
opazovanja

21 mesecev po 32007R0963
obdobju
opazovanja.

13 mesecev po 32008R0295
obdobju
opazovanja.

13 mesecev po 32008R0295
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Okoljske takse

Izdatki za varstvo
okolja za sektor
država

Izdatki za varstvo
okolja pri
izvajalcih javnih
služb varstva
okolja
OKI-S

Izdatki za varstvo
okolja
OKI

Izdatki za varstvo okolja

REDNA RAZISKOVANJA
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3.3.02.02.01

Posejane površine Površine posevkov na
KME - JUN
njivah in površine trajnih
travnikov in pašnikov.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem
gospodarstvu: ime in
priimek ter naslov.

Letno spremljanje
posejanih/posajenih
površin v okviru statistike
rastlinske proizvodnje. Z
raziskovanjem se
pridobijo tudi nekateri
drugi podatki, potrebni za
vsakoletno ugotavljanje
kmetijske proizvodnje.

Spremljanje strukture
kmetijskih gospodarstev
(struktura kmetijske
proizvodnje, opreme in
delovne sile); zagotovitev
primerljivih podatkov o
kmetijskih gospodarstvih
z drugimi državami EU.

Priprava raziskovanja.
Pridobitev podatkov
(izvedba telefonske ankete
in pridobitev
administrativnih
podatkov) in statistiþno
urejanje podatkov
raziskovanja. Objava
rezultatov.

Združitev razliþnih
podatkovnih virov ter
statistiþno urejanje
podatkov. Objava
rezultatov, ter
posredovanje
mikropodatkov na
Eurostat.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Izbrana kmetijska
gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo: junij in julij.
Administrativni vir:
MKO (in ARSKTRP):
podatki vlog za
neposredna plaþila v
kmetijstvu, podatki RKG.
V razliþnih terminih od
maja do septembra.

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

n.s.
Izbrana kmetijska
gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko
proizvodnjo: junij in julij
2013. Administrativni vir:
MKO (RKG, druge
evidence in viri
podatkov), ARSKTRP
(neposredna plaþila v
kmetijstvu). Lastni viri
SURS-a.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

1. 6.

1. junij 2013
in obdobje 12
mesecev pred
tem kritiþnim
datumom.

Obdobje
opazovanja

Letna

Veþletna - v
letih, ki jih
doloþa uredba
EU.

Periodika
objavljanja

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32009R0543

32008R1166

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

SURS

Rastlinska pridelava

3.3.02.02

Površina in raba zemljišþ,
ki jih kmetijska
gospodarstva uporabljajo,
število živine,
opremljenost s
kmetijskimi stroji,
kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih.
Spremenljivke, potrebne
za izraþune kmetijsko
okoljskih kazalnikov.
EUROFARM datoteka,
izraþun SO (standardni
output) koeficientov in
drugi izraþuni
spremenljivk (PDM,
proizvodni tipi,
ekonomska velikost,
GVŽ). Osebni podatki
oseb, ki redno delajo ali
so þlani gospodinjstva
nosilca kmetijske
proizvodnje na
kmetijskem
gospodarstvu: ime in
priimek nosilca, naslov,
spol, leto rojstva,
sorodstveno razmerje,
dosežena izobrazba.

Struktura kmetijskih gospodarstev

Raziskovanje
strukture
kmetijskih
gospodarstev
KME-JUNSTRK

Namen

Št.

3.3.02.01.01

3.3.02.01

Vsebina

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.02

Zap.št.

10508 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.3.02.02.02

3.3.02.02.03

3.3.02.02.04

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Priþakovani
pridelki poznih
posevkov, sadja in
grozdja
KME-POZP-P/L,
KME-POZP-K/L

Doseženi pridelki
zgodnjih
posevkov in
zgodnjega sadja
ter priþakovani
pridelki
pomembnejših
poznih posevkov
KME-ZGK-P/L
KME-ZGK-K/L

Popis vrtnarstva
POPIS-VRT/3L

REDNA RAZISKOVANJA

Priþakovani pridelki
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in
grozdja. Pomembnejši
pozni posevki: koruza za
zrnje, koruza za silažo,
hmelj, buþe za olje, pozni
krompir, sonþnice in
lahko tudi nekatere druge
poljšþine. Pomembnejše
vrste poznega sadja:
jabolka, hruške, breskve
in nektarine, þešplje in
slive.

Doseženi pridelki
zgodnjih posevkov in
zgodnjega sadja: strna
žita (pšenica in pira,
jeþmen, rž, oves, tritikale,
sirek za zrnje), zgodnji
krompir, krmni grah in
oljna ogršþica; zgodnje
sadje: marelice, þešnje,
višnje, jagode, jagodiþje.
Priþakovani pridelki
pomembnejših poznih
poljšþin. Pomembnejši
pozni posevki: koruza za
zrnje, silažna koruza,
pozni in semenski
krompir.

Kmetijska podjetja,
Kmetijska svetovalna
služba pri KGZS. 5. 9.

Uvajanje e-poroþanja.
Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Namen tega statistiþnega
raziskovanja je
posredovati javnosti
podatke o površinah
zemljišþ, posejanih in
posajenih v doloþenem
letu s pomembnejšimi
poznimi poljšþinami ter s
pomembnejšim poznim
sadnim drevjem in trto, in
o pridelkih, ki se v tem
letu priþakujejo na teh
zemljišþih.

Obvezno

Obvezno

Kmetijska podjetja,
Kmetijska svetovalna
služba pri KGZS. 31. 7.

Uvajanje e-poroþanja
podatkov. Priprava
raziskovanja, pridobitev
in obdelava podatkov,
objava rezultatov.

Namen statistiþnega
raziskovanja je
posredovati javnosti
podatke o površinah
zemljišþ, posejanih oz.
posajenih v doloþenem
letu z zgodnjimi
poljšþinami in zgodnjimi
sadnimi vrstami in o
pridelkih, ki so bili v tem
letu pridobljeni na teh
zemljišþih. S tem
raziskovanjem
ugotavljamo tudi podatke
o površinah zemljišþ,
posejanih oz. posajenih s
pomembnejšimi poznimi
poljšþinami in o
pridelkih, ki se v tem letu
priþakujejo na teh
zemljišþih.

Obveznost
poroþanja

n.s.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Kmetijska gospodarstva,
november 2013.

Delo v tekoþem letu

Statistiþno urejanje
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje tržne
Spremljanje tržne
vrtnarske pridelave:
vrtnarske pridelave.
zelenjadnic, zelišþ, jagod,
gojenih gob in cvetja ter
okrasnih rastlin.

Vsebina

Prvih devet
mesecev
tekoþega leta

Prvih sedem
mesecev
tekoþega leta

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Triletna

Periodika
objavljanja

3 mesece po
obdobju
opazovanja.

2 meseca po
obdobju
opazovanja.

2014

Rok prve
objave

32009R0543

32009R0543

32009R0543

Pravne in
druge podlage
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3.3.02.03.01

3.3.02.03.02

SURS

Prirast živine po vrstah
živine, prireja mesa,
mleka, jajc, volne in
medu. Ocena zakola
živine izven klavnic.

Število živine po vrstah in
kategorijah na dan 1. 12.,
bilanca živine, živalska
prireja, posejane površine
v jesenski setvi, naknadni
posevki v opazovanem
letu ter druge
spremenljivke,
pomembne za naþrtovanje
kmetijske politike.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem
gospodarstvu: ime in
priimek ter naslov.
Spremljanje podatkov
živinoreje.

Spremljanje števila živine
na dan 1.12., zakol
domaþih živali na
kmetijskih gospodarstvih,
prireja mleka in jajc ter
spremljanje nekaterih
podatkov rastlinske
proizvodnje, ki niso zajeti
v drugih raziskovanjih,
spremljanje nekaterih
drugih podatkov s
podroþja kmetijstva.

Namen statistiþnega
raziskovanja je
posredovati javnosti
podatke o površinah
zemljišþ, posejanih oz.
posajenih v doloþenem
letu s poznimi
poljšþinami in z
zelenjadnicami, o
površinah trajnih
travnikov in pašnikov, o
poznem sadnem drevju in
trti ter o pridelkih, ki so v
tem letu pridelani na teh
zemljišþih. Podatki so
pomembni za prikaz
trenutnega stanja na tem
podroþju, analizo in
nadaljnje naþrtovanje
kratkoroþne in
dolgoroþne kmetijske
politike.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
statistiþnih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

1.12. in
obdobje 12
mesecev pred
tem.

Preteklo leto

Obvezno
Administrativni viri:
MKO (Centralni register
govedi). Veþkrat letno.
Biotehniška fakulteta,
ýebelarska zveza
Slovenije. Aplil in julij.
Lastni viri SURS-a.

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Z vzorcem izbrana
kmetijska gospodarstva.
Administrativni vir:
MKO (Centralni register
goveda). Do 15.1. (stanje
1. 12.).

Kmetijska podjetja,
kmetijska svetovalna
služba pri KGZS. 10. 11.

Uvajanje e-poroþanja.
Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov. Priprava nove
podatkovne baze.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

3 mesece po
obdobju
opazovanja.

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1165

32008R1165,
32009R0543

32009R0543

Pravne in
druge podlage
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Obraþun živalske
prireje
KME-ŽIV/L

Živinoreja in
posejane površine
v jesenski setvi
KME-DEC

Živinoreja

3.3.02.03

Doseženi pridelki poznih
posevkov, poznega sadja
in grozdja. Pozni
posevki:poljšþine (vse
poljšþine razen strnih žit,
oljne ogršþice, krmnega
graha in zgodnjega
krompirja), zelenjadnice.
Pozno sadje: Jabolka,
hruške, breskve in
nektarine, þešplje in slive,
orehi in drugo sadje.
Grozdje: bele in rdeþe
sorte.

Vsebina

Št.

SURS

Doseženi pridelki
poznih posevkov,
sadja in grozdja
KME-POZK-P/L,
KME-POZK-K/L

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.02.02.05

Zap.št.
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3.3.02.04.02

3.3.02.04.03

SURS

SURS

Poraba reprodukcijskega
materiala: energije in
mineralnih gnojil v
kmetijski proizvodnji.

Preteklo leto
Poslovni subjekti, ki
uvažajo ali izvažajo
mineralna gnojila. 7. 4.
Lastni viri SURS-a
(podatki zunanje
trgovine).

Obvezno

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov ter priprava
ocene porabe v
kmetijstvu.

Obvezno

Izbrana kmetijska
gospodarstva.
Januar 2014 in januar
2015.

Priprava metodologije
raziskovanja in
sodelovanje z drugimi
institucijami. Priprava
vzorþnega okvirja, izbor
vzorca, priprava gradiv za
izvedbo in aplikacij,
izvedba raziskovanja.

Spremljanje uporabe
pesticidov v kmetijstvu
(brez biocidov) za
vodenje kmetijske
politike za doseganje
vzdržne rabe pesticidov.

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

Obdobje 30.
september
2013 – 1.
oktober 2014

Obvezno

Kmetijska podjetja. 7. 3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje porabe
reprodukcijskega
materiala, energije in
mineralnih gnojil, v
kmetijskih podjetjih.

Preteklo leto

Mesec,
preteklo leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

n.s.

Podatki se ne
objavijo, so
vir za druga
raziskovanja.

December
2015

Petletna

Partnersko
sodelovanje

32009R1185

12 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

31996L0016,
31997D0080

32008R1165

Pravne in
druge podlage

Letna

Meseþna, letna 45 dni po
obdobju
opazovanja.

Meseþna

Periodika
objavljanja

Št.

Uvoz mineralnih
gnojil
KME-UMG

Raba pesticidov v Podatki o uporabi
pesticidov v kmetijstvu
kmetijstvu
(brez biocidov) po
KME-PEST/R
skupinah in po aktivnih
snoveh za posamezne
kulture za nacionalne
potrebe in za potrebe
poroþanja po EU
zakonodaji ter za oceno
izpolnjevanja
nacionalnega naþrta za
doseganje vzdržne rabe
pesticidov.

Uporaba
reprodukcijskega
materiala v
kmetijski
proizvodnji
KME-PMG

Poraba reprodukcijskega materiala

3.3.02.04.01

SURS

3.3.02.04

Administrativni viri: GIZ- Obvezno
mlekarstvo, ARSKTRP
(kvotni podatki o oddaji
in neposredni prodaji
mleka in mleþnih
proizvodov); Biotehniška
fakulteta. Do 10. v
mesecu, do 31.5. letno
poroþanje za preteklo
leto. Mlekarne. Lastni viri
SURS-a.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja
kakovosti in koliþine
mleka in mleþnih
proizvodov. Zagotovitev
podatkov, ki jih doloþa
EU zakonodaja in
zagotovitev podatkov za
vodenje kmetijske
politike.

Podatki o kakovosti in
koliþini mleka in mleþnih
proizvodih.

Mleko in mleþni
izdelki
KME-MLEKO

3.3.02.03.04

SURS

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Vse registrirane klavnice
v RS. Administrativni
viri: VURS, MKO
(Centralni register
govedi). 6. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje zakola živine
v klavnicah po vrstah in
kategorijah, masa zaklane
živine ter zakol živine iz
uvoza.

Vsebina

Število zaklane živine po
Zakol živine v
vrstah in kategorijah,
klavnicah
KME- ZAKOL/M masa zaklane živine ter
zakol živine iz uvoza.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.02.03.03

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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3.3.02.05.01

3.3.02.05.02

3.3.02.05.03

SURS

SURS

Kmetijska gospodarstva,
oktober-december 2014.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Obveznost
poroþanja

Mesec

Mesec

Obvezno
Poslovni subjekti, ki
prodajajo pridelke iz
lastne pridelave.. Do 15. v
mesecu za pretekli mesec.
Administrativni vir:
MKO (cene rib in ribjih
proizvodov) - 31. 5. za
preteklo leto.

Obvezno
Poslovni subjekti, ki
odkupujejo kmetijske
pridelke od zasebnih
pridelovalcev. Do 15. v
mesecu za pretekli mesec.
Administrativni vir:
ARSKTRP (meseþni
podatki o oddaji mleka po
odkupovalcih). Do 28. v
mesecu za pretekli mesec.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Posebna
þetrtletna obdelava
podatkov in ocena letnih
indeksov cen za tekoþe
leto za Eurostat.
Osveževanje vzorca
poroþevalskih enot.
Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Posebna
þetrtletna obdelava
podatkov in ocena letnih
indeksov cen za tekoþe
leto za Eurostat.
Osveževanje vzorca
poroþevalskih enot.

Spremljanje koliþin,
vrednosti in povpreþnih
cen kmetijskih pridelkov
pri podjetjih, ki prodajajo
kmetijske pridelke iz
lastne pridelave.

Prodaja kmetijskih
pridelkov v koliþini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov
podjetij, ki prodajajo
pridelke iz lastne
pridelave.

Spremljanje koliþin,
vrednosti in povpreþnih
cen odkupljenih
kmetijskih pridelkov od
zasebnih pridelovalcev.

Mesec

Izbrani poslovni subjekti, Obvezno
ki na slovenskem trgu
ponujajo proizvode in
storitve za kmetijsko
pridelavo,
elektrodistribucijska
podjetja, Veterinarska
zbornica Slovenije. Vsi
do 7. v mesecu za pretekli
mesec. Lastni viri SURSa.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Posebna
þetrtletna obdelava
podatkov ter ocena letnih
baznih indeksov cen za
tekoþe leto za Eurostat.
Osveževanje vzorca
poroþevalskih enot ter
proizvodov, storitev.

Spremljanje gibanja cen
proizvodov in storitev za
tekoþo porabo in
investicije v kmetijstvu.

Cene proizvodov in
storitev za tekoþo porabo
in investicije v
kmetijstvu.

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Letna

Dvoletna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

45 dni po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

12 mesecev po 32009R1185
obdobju
opazovanja.

12 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave
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Odkup kmetijskih Odkup kmetijskih
pridelkov v koliþini in
pridelkov
vrednosti po pridelkih in
KME-ODK/M
skupinah pridelkov od
zasebnih pridelovalcev
kmetijskih pridelkov.

Prodaja
kmetijskih
pridelkov
KME-PRO/M

Statistiþno
raziskovanje o
cenah inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

Kmetijske cene

3.3.02.05

Priprava vzorþnega
okvirja, izbor vzorca,
priprava gradiv za
izvedbo in aplikacij,
izvedba raziskovanja,
statistiþno urejanje
podatkov.

Delo v tekoþem letu

Pridobitev in obdelava
Administrativni vir:
Obvezno
Spremljanje prodaje
pesticidov (brez biocidov) administrativnih podatkov MKO (Evidenca o prodaji
za vodenje kmetijske
ter objava rezultatov.
FFS). September.
politike glede doseganja
vzdržne rabe pesticidov.

Ocena porabe mineralnih
gnojil v Sloveniji, po
kmetijskih kulturah in
kohezijskih regijah.

Namen

Št.

SURS

Prodaja pesticidov Podatki o domaþi prodaji
KME-PEST/P
pesticidov (brez biocidov)
po skupinah in po
aktivnih snoveh za
nacionalne potrebe in za
potrebe poroþanja po EU
zakonodaji.

3.3.02.04.05

SURS

Vsebina

Poraba mineralnih Poraba mineralnih gnojil
gnojil na
na družinskih kmetijah,
družinskih
po kmetijskih kulturah.
kmetijah, po
kmetijskih
kulturah
KME-PMG/DK

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.02.04.04

Zap.št.
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3.3.02.06.01

3.3.02.06.02

3.3.02.06.03

SURS

SURS

Priprava raziskovanja,
pridobitev podatkov o
iztovoru in o cenah ribjih
proizvodov in objava
rezultatov.
Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje vzreje
vodnih organizmov v
morju in kopenskih vodah
ter športnega ribolova v
kopenskih vodah.

Ribogojstvo: prireja
tržnih rib in mladic in
odkupne cene rib ter
drugi podatki, potrebni za
spremljanje ribogojstva.
Športni ribolov v
kopenskih vodah:
turistiþno-športni ribolov
po vrstah rib.

Priprava raziskovanja,
pridobitev
administrativnih podatkov
o proizvodnih
zmogljivostih, obdelava
podatkov in objava
rezultatov.

Administrativni viri:
MKO in Zavod za
ribištvo Slovenije. 31. 7.

Administrativni viri:
MKO - 30. 3. in ZZRS 31. 5.

Administrativni viri:
MKO in ZZRS - do 15.
junij. Lastni viri SURS-a
(SRDAP).

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Mesec

Obvezno

Poslovni subjekti, ki
odkupujejo les od
zasebnih lastnikov
gozdov. Do 15. v mesecu
za pretekli mesec.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Osveževanje
vzorca poroþevalskih
enot.

Obdobje
opazovanja

Preteklo leto

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Poslovni subjekti, ki
opravljajo storitve v zvezi
z uporabo prodajnega
prostora na tržnicah. 10.
1. za preteklo leto.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje morskega
gospodarskega ribolova.

Spremljanje stanja v
gospodarskih dejavnostih
ribištva glede števila in
strukture delovno
aktivnih oseb ter
proizvodnih zmogljivosti
v morskem gospodarskem
ribolovu in akvakulturi.

Spremljanje koliþin,
vrednosti in povpreþnih
cen odkupljenega lesa iz
gozdov v zasebni lasti.

Spremljanje prodaje
(koliþin, vrednosti in
povpreþnih cen)
kmetijskih pridelkov iz
lastne pridelave na
živilskih trgih.

Namen

Ulov in iztovor ribjih
proizvodov (morski
gospodarski ribolov).

Podatki o delovno
aktivnih osebah v
morskem gospodarskem
ribolovu (ime in priimek,
naslov in davþna
številka), o akvakulturi, o
ribiških plovilih ter o
proizvodnih
zmogljivostih v
akvakulturi.

Odkup lesa v koliþini in
vrednosti iz gozdov v
zasebni lasti.

Prodaja kmetijskih
pridelkov iz lastne
pridelave na živilskih
trgih v koliþini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Meseþna

Letna

Periodika
objavljanja

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

8 mesecev po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

3 mesece po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R0762

32006R1921,
32009R0216

31994R0109
(plovila);
partnersko
sodelovanje
(delovno
aktivne osebe)

Partnersko
sodelovanje.

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

Vzreja vodnih
organizmov in
športni ribolov
RIB-SLV/L

Morsko ribištvo
RIB-MOR

Ribištvo delovno aktivne
osebe in
proizvodne
zmogljivosti v
ribištvu
RIB-MOR/L

Ribištvo

3.3.02.06

SURS

Odkup lesa
KME-LES/M

3.3.02.05.05

SURS

Prodaja
kmetijskih
pridelkov iz lastne
pridelave na
živilskih trgih
KME-TRGI/L

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.02.05.04

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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3.3.02.07.02

SURS

Gozdarska
dejavnost
GOZDMEHAN/L

Gospodarjenje z
gozdovi
GOZD-GOSP/L

Gozdarstvo

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Administrativni viri:
Zavod za gozdove
Slovenije, MKO. Do
31.5. Gozdarski inštitut
Slovenije (zdravstveno
stanje gozdov). Do 31. 5.

Poslovni subjekti, ki
izvajajo gozdna dela. 21.
3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov. Metodološko
delo na raziskovanju
glede uskladitve
raziskovanja z okoljskimi
raþuni ter ERG.

Spremljanje stanja v
gozdarski dejavnosti pri
poslovnih subjektih.
Zagotovitev podatkov za
izdelavo ekonomskih
raþunov za gozdarstvo.

Opremljenost s stroji,
poraba energije in
struktura opravljenih
delovnih ur, seþnja,
prevoz in dodelava
gozdnih lesnih
sortimentov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje
gospodarjenja z gozdovi,
gozdnih požarov,
zdravstvenega stanja
gozdov in spremljanje
upravljanja populacij
divjih živali.

Namen

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.
Opožarjena površina po
vrstah gozdov, vzroki
požarov, izguba lesne
mase; loþeno po
lastništvu gozdov.
Osutost drevesnih
krošenj, prirastek po
stopnjah osutosti, foliarne
in talne analize. Struktura
odstrela po ekoloških
enotah, ocena številþnosti
vrst, lovski objekti, lovne
površine, lovci, ohranitev,
obnova in izboljšanje
habitatov.

Vsebina

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Partnersko
sodelovanje

11 mesecev po Partnersko
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

3.3.02.07.01

3.3.02.07

Zap.št.

10514 /
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3.3.02.08.01

3.3.02.08.02

SURS

3.3.02.08

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vsebina

Namen

Ekološko
kmetijstvo
EK

Statistiþni register
kmetijskih
gospodarstev
SRKG

Administrativni viri:
MKO (tudi ARSKTRP),
GURS (RPE), MNZ
(CRP), AJPES (PRS).
Roki so v letu þasovno
razliþni. Lastni viri
SURS-a.

Administrativni vir:
MKO (Evidenca
ekoloških pridelovalcev
in predelovalcev) - do
konca aprila.

Priprava podatkov iz
statistiþnih in
administrativnih virov za
polnjenje registra ter
osveževanje registra v
dveh þasovnih toþkah
(februar in september).

Spremljanje razvoja
stanja, sodelovanje z
MKO pri poroþanju
Eurostatu. Prevzem,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Zagotavljanje nacionalnih
in mednarodnih potreb po
podatkih ekološkega
kmetijstva
(pridelave/predelave).

Število ekoloških
kmetijskih gospodarstev
(s certifikatom, v
preusmeritvi), kmetijska
zemljišþa v uporabi po
skupinah zemljiških
kategorij in pridelkih,
število živali po vrstah,
število predelovalcev po
šifrah dejavnosti.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

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.

Delo v tekoþem letu

V statistiþni register
kmetijskih gospodarstev
so vkljuþena vsa
kmetijska gospodarstva v
R Sloveniji, tako
družinske kmetije kot
kmetijska podjetja, ki
ustrezajo statistiþni
definiciji kmetijskega
gospodarstva. Vsebina:
osebni podatki o nosilcu
kmetijskega gospodarstva
(gospodarju oz
direktorju): ime in
priimek, EMŠO
pretvorjen v negovoreþo
identifikacijo osebe,
telefon in naslov; osnovni
podatki o kmetijski
proizvodnji.

Statistiþni register kmetijskih gospodarstev in druge kmetijske statistike

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Periodika
objavljanja

Preteklo leto

Letno

n.s.
Osveževanje
registra poteka
v septembru in
v
februarju/marc
u.

Obdobje
opazovanja

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Podatki se ne
objavijo, so
vir za druga
raziskovanja s
podroþja
kmetijstva.

Rok prve
objave

32008R0889

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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3.3.03.01.02

SURS

Proizvodnja
elektriþne in
toplotne energije
pri
samoproizvajalcih
s tehniþnimi
podatki o
energetskih
napravah
E2-SP/L

Proizvodnja
elektriþne in
toplotne energije s
tehniþnimi
podatki o
energetskih
napravah
E1-EE/L

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektriþne
energije. 28. 2.

Poslovni subjekti, ki
Obvezno
poleg svoje osnovne
dejavnosti proizvajajo
tudi elektriþno energijo za
lastne potrebe in prodajo.
28. 2.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

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

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.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Spremljanje proizvodnje
in oddaje elektriþne in
toplotne energije v
elektrarnah; spremljanje
tehniþnih podatkov o
energetskih napravah.

Delo v tekoþem letu

Proizvodnja elektriþne
energije v HE, TE (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih
elektrarnah na generatorju
in pragu; 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;
vrste, število in moþi
strojev, ki poganjajo
generatorje; poraba
elektriþne energije in
goriv za ogrevanje in
pogon.

Strukturna statistika energetike

Namen

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

Pravne in
druge podlage

Št.

3.3.03.01.01

3.3.03.01

Vsebina

Energetika

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.03

Zap.št.

10516 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.3.03.01.03

3.3.03.01.04

3.3.03.01.05

3.3.03.01.06

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Prodaja naftnih
proizvodov
E8-NPT/L

Prevzem in
oddaja elektriþne
energije na
distribucijskem
omrežju
E5-EED/L

Prevzem in
oddaja elektriþne
energije na
prenosnem
omrežju
E4-EEP/L

Proizvodnja in
prodaja toplotne
energije
E3-TOP/L

REDNA RAZISKOVANJA

Namen

Prodaja naftnih
proizvodov trgovskim
podjetjem, zavodu za
obvezne rezerve države,
energetskemu sektorju,
predelovalnim
dejavnostim in rudarstvu,
gradbeništvu, cestnem in
železniškem prometu,
gospodinjstvom in
ostalim. Poraba
utekoþinjenega naftnega
plina v prometu.

Poraba elektriþne energije
in goriv za ogrevanje in
pogon ter podatki o
prevzemu elektriþne
energije v distribucijsko
omrežje in dobavi
elektriþne energije
odjemalcem v RS.

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.

Preteklo leto

Izbrani poslovni subjekti, Obvezno
ki trgujejo z naftnimi
proizvodi.
Administrativni vir:
MZIP (Enotna energetska
baza podatkov). 28. 2.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov ter prevzem
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje podatkov o
trgovini in porabi naftnih
proizvodov.

Preteklo leto

Obvezno

Preteklo leto

Poslovni subjekti za
distribucijo elektriþne
energije in
administrativni vir MZIP
(Enotna energetska baza
podatkov). 28. 2.

Priprava raziskovanja,
zbiranje terenskih
podatkov in prevzem
podatkov iz
administrativnega vira,
obdelava podatkov in
objava rezultatov.

Spremljanje podatkov o
porabi energije pri
distribuciji in spremljanje
podatkov o distribuciji
elektriþne energije.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Poslovni subjekti za
prenos elektriþne
energije. 28. 2.

Poslovni subjekti, ki
proizvajajo in
distribuirajo toplotno
energijo. 28. 2.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje podatkov o
prenosu elektriþne
energije.

Spremljanje proizvodnje,
Proizvodnja toplotne
energije po vrstah goriva; prodaje in porabe toplotne
nabava toplotne energije; energije po sektorjih.
lastna raba toplotne
energije; poraba in
kurilnost goriv za
proizvodnjo toplotne
energije; prodaja toplotne
energije po sektorjih;
poraba elektriþne
energije.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Pravne in
druge podlage

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

10 mesecev po 32008R1099;
obdobju
EZ-C UL RS,
opazovanja.
št. 70/2008

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

10 mesecev po 32008R1099;
EZ-C UL RS,
obdobju
št. 70/2008
opazovanja.

Rok prve
objave
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3.3.03.01.07

3.3.03.01.08

3.3.03.01.09

3.3.03.01.10

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

Poraba energije in
goriv v
gospodinjstvih
APEGG

Poraba energije,
goriv in izbranih
naftnih
proizvodov
E-PE/L

Preteklo leto

n.s.
Lastni viri SURS-a.
Rezultati izraþuna modela
Inštituta Jožef Stefan do
15. 9.

Priprava na naslednje
raziskovanje, obdelava
podatkov, priprava
podatkov za modelski
izraþun, modeliranje sodelovanje z Inštitutom
Jožef Stefan in objava
rezultatov.

Spremljanje porabe
energije in goriv v
gospodinjstvih (glede na
vir in namen).

Poraba energije in goriv v
gospodinjstvih (zasebnih
stanovanjih) za ogrevanje
stanovanj, segrevanje
vode in kuhanje.
Opremljenost stanovanj z
gospodinjskimi
elektriþnimi napravami
ter njihovi energijski
razredi. Ugotavljanje
strukture porabe energije
in goriv v gospodinjstvih
glede na vir in namen.

Preteklo leto

Izbrani poslovni subjekti Obvezno
s podroþja industrije,
rudarstva in gradbeništva.
21. 2.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

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

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

Preteklo leto

Spremljanje podatkov o
proizvodnji premoga;
spremljanje podatkov o
produktivnosti.

Proizvodnja, prodaja in
izvoz rjavega premoga in
lignita; lastna poraba;
kurilnost, vrednost
žvepla.

Obvezno

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje podatkov o
oskrbi z zemeljskim
plinom in utekoþinjenim
naftnim plinom; poraba
elektriþne energije.

Poslovni subjekti s
podroþja pridobivanja
rjavega premoga in
lignita. 28. 2.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obvezno

Delo v tekoþem letu

Poslovni subjekti za
oskrbo z zemeljskim
plinom in utekoþinjenim
naftnim plinom. 28. 2.

Namen

Uvoz, nakup, lastna
poraba in izgube
zemeljskega plina;
prodaja zemeljskega plina
po sektorjih; uvoz, izvoz,
nakup, lastna poraba
utekoþinjenega naftnega
plina; prodaja
utekoþinjenega naftnega
plina po sektorjih; poraba
elektriþne energije.

Vsebina

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po 32008R1099,
32006L0032,
obdobju
32009L0028
opazovanja.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Pridobivanje in
prodaja premoga
E11-TG/L

Trgovina s plini
E9-PL/L

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10518 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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Stran
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3.3.03.02.01

3.3.03.02.02

3.3.03.02.03

3.3.03.02.04

SURS

SURS

SURS

3.3.03.02

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Vsebina

Mesec

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki
proizvajajo in
distribuirajo toplotno
energijo. 20. v mesecu.

Poslovni subjekti za
prenos elektriþne
energije. 10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

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

Proizvodnja in nabava
toplotne energije, lastna
raba, izgube v cevovodih;
poraba, zaloge in
kurilnost goriv za
proizvodnjo toplotne
energije; prodaja po
sektorjih.

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

Mesec

Mesec

Poslovni subjekti, ki
Obvezno
poleg svoje osnovne
dejavnosti proizvajajo
tudi elektriþno energijo za
lastne potrebe in prodajo.
10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

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

Mesec

Obdobje
opazovanja

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.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektriþne
energije. 10. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

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

Delo v tekoþem letu

Proizvodnja elektriþne
energije v HE, TE (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih
elektrarnah na generatorju
in pragu; 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.

Namen

Meseþna

Polletna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

25 dni po
obdobju
opazovanja.

65 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

Pravne in
druge podlage

Št.

Prenos elektriþne
energije
E4-EEP/M

Oskrba s toplotno
energijo
E3-TOP/M

Proizvodnja
elektriþne in
toplotne energije
pri
samoproizvajalcih
E2-SP/M

Proizvodnja
elektriþne in
toplotne energije
E1-EE/M

Kratkoroþna statistika energetike

REDNA RAZISKOVANJA
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3.3.03.02.05

3.3.03.02.06

3.3.03.02.07

3.3.03.02.08

3.3.03.02.09

3.3.03.02.10

3.3.03.02.11

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

Trgovina s
trdnimi gorivi
E10-TGT/M

Nabava, prodaja po
sektorjih, uvoz in, izvoz
po državah,, zaloge,
kurilnost in vsebnost
žvepla trdnih goriv (þrni
premog in antracit, koks,
rjavi premog, lignit,
briketi, šota, les in lesni
odpadki).

Uvoz in, izvoz po
državah, nakup, zaloge in
prodaja zemeljskega plina
in utekoþinjenega
naftnega plina.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti za
oskrbo z zemeljskim
plinom in utekoþinjenim
naftnim plinom. 10. v
mesecu.
Izbrani poslovni subjekti,
ki trgujejo s trdnimi
gorivi. 10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje kratkoroþnih Priprava raziskovanja,
gibanj v trgovini s trdnimi zbiranje in obdelava
gorivi.
podatkov, objava
rezultatov.

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

Mesec

Mesec

Mesec

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti,
ki trgujejo z naftnimi
proizvodi. 10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Nakup in prodaja naftnih Spremljanje kratkoroþnih
proizvodov v državi, uvoz gibanj v trgovini z
naftnimi proizvodi.
in izvoz naftnih
proizvodov po državah;
zaloge.

Mesec

Obvezno

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja naftnih
derivatov. 10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje kratkoroþnih
gibanj podatkov o
proizvodnji naftnih
proizvodov.

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

Mesec

Rafinerija. 10. v mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje kratkoroþnih
gibanj podatkov o
delovanju rafinerije.

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

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

65 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

Pravne in
druge podlage
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Oskrba s plini
E9-PL/M

Trgovina z
naftnimi
proizvodi
E8-NPT/M

Proizvodnja
naftnih
proizvodov
E7-NP/M

Proizvodnja in
oskrba s surovo
nafto, zemeljskim
plinom,
petrokemiþnimi
surovinami,
aditivi in drugimi
ogljikovodiki
E6-NAF/M

Distribucija
Podatki o prevzemu
elektriþne energije elektriþne energije v
E5-EED/M
distribucijsko omrežje
(sonþna energija).

Meseþna

Periodika
objavljanja

Št.

Obvezno

Mesec

Administrativni vir:
Obvezno
MZIP (Enotna energetska
baza podatkov). 60 dni po
obdobju opazovanja.

Obdobje
opazovanja

Priprava raziskovanja,
prevzem administrativnih
podatkov in objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Spremljanje podatkov o
prevzemu sonþne
energije.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Mesec

Delo v tekoþem letu

Poslovni subjekti za
Obvezno
prenos zemeljskega plina.
10. v mesecu.

Namen

Spremljanje kratkoroþnih Priprava raziskovanja,
gibanj na podroþju oskrbe zbiranje in obdelava
podatkov, objava
z zemeljskim plinom.
rezultatov.

Vsebina

Pretoki
Karakteristiþni podatki o
zemeljskega plina pretoku na vstopnih in
izstopnih toþkah
prenosnega omrežja
zemeljskega plina.

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

10520 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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3.3.03.03.02

3.3.03.03.03

3.3.03.03.04

SURS

SURS

SURS

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

Cene elektriþne energije
za velikostne razrede v
industriji in
gospodinjstvih se
spremljajo þetrtletno.

Spremljanje cen toplotne
energije za ogrevanje
stanovanjskih prostorov
(gospodinjstvo).

Mesec

n.s.
Ceniki za posamezne
tarifne skupine toplote po objavi na spletnih
straneh dobaviteljev.

Priprava raziskovanja,
pridobitev
administrativnih
podatkov, preraþun cen za
porabniško skupino in
objava rezultatov.

Spremljanje cen
energentov - toplotna
energija za gospodinjstva.
Zagotavljanje celovite
informacije o cenah
energentov dva-krat letno.

Polletna

ýetrtletna

Polletna

ýetrtletna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

65 dni po
polletju.

65 dni po
obdobju
opazovanja.

65 dni po
polletju.

65 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

25 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

32008L0092

Partnersko
sodelovanje

32008L0092

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

32008R1099;
EZ-C UL RS,
št. 70/2008

Pravne in
druge podlage

Št.

Cene toplotne
energije
E-CTOP/M

ýetrtletje

Obvezno

Administrativni vir:
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Direktorat za energijo
(EPOS) - 31.1., 30. 4.,
31.7., 31.10.

15. v mesecu

ýetrtletje

Priprava raziskovanja,
pridobitev
administrativnih
podatkov, preraþun cen za
velikostne razrede,
agregacija podatkov na
nacionalno raven, objava
rezultatov.

Ceniki naftnih
n.s.
proizvodov, objavljeni na
spletnih straneh.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Obvezno

Administrativni vir:
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Direktorat za energijo
(EPOS) - 31. 1., 30. 4.,
31. 7. in 31. 10.

Priprava raziskovanja,
pridobitev
administrativnih
podatkov, preraþun cen za
velikostne razrede,
agregacija podatkov na
nacionalno raven, objava
rezultatov.

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Spremljanje cen
zemeljskega plina.

Spremljanje cen
energentov (naftni
proizvodi - tekoþa
goriva). Zagotavljanje
celovite informacije o
cenah energentov dvakrat letno.

Spremljanje cen
elektriþne energije.

Obvezno

MG- Zavod RS za
blagovne rezerve. 15. v
mesecu.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Podatki o stanju
varnostnih zalog naftnih
derivatov (zaþetne in
konþne zaloge).

Spremljanje kratkoroþnih
gibanj na podroþju
naftnih derivatov.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Poslovni subjekti s
podroþja pridobivanja
rjavega premoga in
lignita. 10. v mesecu.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

Spremljanje kratkoroþnih
Proizvodnja, prodaja,
izvoz, zaloge, kurilnost in gibanj proizvodnje
premoga.
vsebnost žvepla za rjavi
premog in lignit.

Vsebina

Cene zemeljskega Cene zemeljskega plina
plina
za velikostne razrede v
E-CPL
industriji in
gospodinjstvih se
spremljajo þetrtletno.

Cene naftnih
proizvodov
E-CNP/M

Cene elektriþne
energije
E-CEE

Cene energije

3.3.03.03

3.3.03.03.01

SURS

Varnostne zaloge
naftnih derivatov

3.3.03.02.13

SURS

Pridobivanje
premoga
E11-TG/M

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.03.02.12

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec
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3.3.04.01.02

3.3.04.01.03

SURS

SURS

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Izbrani poslovni subjekti Obvezno
(pravne in fiziþne osebe),
ki imajo v lasti, najemu
ali upravljanju vsaj eno
tovorno vozilo z
nosilnostjo 2000 kg ali
veþ - 8. dan po zakljuþku
izbranega tedna.
Administrativni vir:
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
(MRVL) - 10. v mesecu
za pretekli mesec; AJPES
(PRS).
Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje dejavnosti
cestnega blagovnega
prevoza (javnega in za
lastne potrebe).
Posredovanje podatkov
Eurostatu.

Podatki o tovornem
motornem vozilu
(tehniþne znaþilnosti,
poraba goriva,
obratovanje); podatki o
vožnjah (število, koliþina
prepeljanega blaga po
vrstah, oblika tovora,
relacije glede na zaþetek
in konþni cilj notranjih in
mednarodnih prevozov).

Letna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Teden
ýetrtletna
zaporednih dni

Preteklo leto

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in
blaga. Osnovni podatki
do 10. 4.; podrobnejši
podatki o blagovnem
prevozu in nesreþah do
20. 5.; podrobnejši
podatki o potniškem
prevozu do 20. 8.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje stanja in
razvoja železniške
infrastrukture,
železniškega voznega
parka, železniškega
prevoza potnikov in blaga
na ozemlju Slovenije,
prometnih nesreþ na
železniškem omrežju ter
spremljanje poslovanja
železniških podjetij.

Mesec

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Dolžina železniške
mreže; 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.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in
blaga. 10. 6., 10. 9., 10.
12., 10. 3.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje železniškega Priprava raziskovanja,
prevoza potnikov in blaga zbiranje in obdelava
na ozemlju Slovenije.
podatkov, objava
rezultatov.

Namen

105 dni po
þetrtletju.

7 mesecev po
obdobju
opazovanja.

75 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31998R1172,
31996R2223

32003R0091,
31996R2223

32003R0091

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

Cestni blagovni
prevoz
TR-CES-B/T

Letno statistiþno
raziskovanje o
železniškem
transportu
TR-ŽEL/L

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

Kopenski transport

ýetrtletno
statistiþno
raziskovanje o
železniškem
transportu
TR-ŽEL/ýL

3.3.04.01

Vsebina

Št.

3.3.04.01.01

Transport

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.04

Zap.št.
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izvajalec
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3.3.04.01.04

3.3.04.01.05

3.3.04.01.06

3.3.04.01.07

3.3.04.01.08

3.3.04.01.09

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

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

Spremljanje stanja
cestnega omrežja v
Sloveniji.

Priprava raziskovanja,
Pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Obvezno

Obvezno

Administrativni vir:
DRSC, Banka cestnih
podatkov. 10. 8.

Obvezno

Administrativni vir:
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
(MRVL) - 10. 1. za
preteklo leto.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje letnega
stanja registriranih
cestnih motornih vozil in
(pol)prikolic v Sloveniji.

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

Administrativni vir:
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
(MRVL) - 10. v mesecu
za pretekli mesec.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje meseþnega
stanja prvih registracij
cestnih motornih vozil in
(pol)prikolic v Sloveniji.

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

Upravljavci žiþniških
naprav. 10. v mesecu.

Obvezno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti,
ki se ukvarjajo s cestnim
javnim linijskim
prevozom potnikov. 31.
3.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti, Obvezno
ki se ukvarjajo s cestnim
javnim linijskim
prevozom potnikov. 10. v
mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje potniškega
prevoza na slovenskih
žiþnicah in števila
obiskovalcev žiþniških
centrov.

Spremljanje obsega in
strukture cestnega
javnega linijskega
prevoza potnikov.

Javne avtobusne linije in
poraba goriva; število
potnikov in potniških
kilometrov po razdaljah
in vrstah prevoza;
prihodki podjetja.

ýas obratovanja žiþnic,
prepeljani potniki z
žiþnicami, smuþarji /
obiskovalci žiþniþarskih
središþ.

Spremljanje mestnega,
medkrajevnega in
mednarodnega cestnega
prevoza potnikov na
javnih linijah.

Namen

Število prevoženih
kilometrov, prepeljanih
potnikov in opravljenih
potniških kilometrov v
mestnem, medkrajevnem
in mednarodnem cestnem
javnem potniškem
linijskem prevozu

Vsebina

31.12.

31.12.

Mesec

Mesec

Preteklo leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Meseþna

ýetrtletna

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

31996R2223,
partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

10 mesecev po Partnersko
obdobju
sodelovanje
opazovanja.

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

90 dni po
zakljuþenem
þetrtletju.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

Št.

Ceste in objekti
TR-CES-I/L

Registrirana
cestna motorna
vozila in prikolice
TR-CES-V/L

Prviþ registrirana
cestna motorna
vozila in prikolice
TR-CES-V/M

Žiþniški potniški
prevoz
TR-ŽIý/M

Cestni javni
linijski prevoz
TR-CES-P/L

Potniki v cestnem
javnem linijskem
prevozu
TR-CES-P/M

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10523

3.3.04.02.02

3.3.04.02.03

SURS

SURS

Preteklo leto

Obvezno

Poslovni subjekti, ki
opravljajo pomorski
prevoz potnikov in blaga.
10. 4.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov.

Letno statistiþno
raziskovanje o
pomorskem
transportu
TR-POM/L

Prevozna sredstva po
vrstah 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.

Spremljanje inventarnega
stanja in izkorišþanja
ladij, prometa ladij,
pomorskega prevoza
potnikov in blaga ter
poslovanja podjetij, ki se
ukvarjajo s pomorskim
prevozom.

Mesec

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s pomorskim
prevozom potnikov in
blaga. 10. v mesecu.

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
pomorskem
transportu
TR-POM/M

Obdobje
opazovanja

Mesec

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni vir:
URSP (informacijski
sistem SI SSN za
spremljanje in nadzor
pomorskega prometa) - 5.
v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov.

Delo v tekoþem letu

Stanje prevoznih sredstev Spremljanje pomorskega
konec meseca; prevožena prevoza potnikov in
pot ladij; notranji in
blaga.
mednarodni prevoz
potnikov in blaga potniki in potniške milje,
tone in tonske milje.

Namen

Priprava raziskovanja,
pridobitev
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Vsebina

Spremljanje prometa
Pristaniški promet Promet ladij po številu;
TR-PRI/M
bruto in neto tonaža ter
ladij, potnikov in blaga v
skupna nosilnost; promet slovenskih pristanišþih.
ladij po vrstah, zastavah
in državah priplutja in
odplutja; promet potnikov
po pristanišþih vkrcanja
in izkrcanja ter promet
blaga po pristanišþih
nalaganja in razlaganja,
državah izvora in ponora
blaga, vrstah blaga, vrstah
tovora in vrstah prometa.

Pomorski transport

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Letna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo,
vkljuþijo se v
druga
raziskovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31996R2223

Partnersko
sodelovanje

31995L0064

Pravne in
druge podlage

Št.

3.3.04.02.01

3.3.04.02

Zap.št.

10524 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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Druge transportne statistike

3.3.04.04

3.3.04.04.01

3.3.04.03.04

SURS

Cestnoprometne
nesreþe in njihove
posledice
TR-NES-C/L

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
prometu na
letališþih
TR-LET/M

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Spremljanje inventarnega
stanja letal, letalskega
prevoza potnikov in blaga
ter spremljanje
poslovanja podjetij, ki se
ukvarjajo z zraþnim
prevozom.

Cestnoprometne nesreþe
in udeleženci v teh
nesreþah po vrstah
cestnega omrežja,
lokaciji, þasu ter po
posledicah nesreþ.
Udeleženci
cestnoprometnih nesreþ
pod vplivom alkohola.

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

Spremljanje podatkov o
prometnih nesreþah v
cestnem prometu.

Spremljanje prometa
letal, potnikov in blaga na
slovenskih letališþih ter
poslovanja slovenskih
letališþ.

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
administrativnih
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
Spremljanje prometa
Promet letal po vrstah
prometa; promet potnikov letal, potnikov in blaga na zbiranje in obdelava
podatkov, objava
slovenskih letališþih.
in blaga na letališþih.
rezultatov.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje zraþnega
prevoza potnikov in
blaga.

Namen

Administrativni vir:
MNZ– Policija. 30. 5.

Obvezno

Obvezno

Preteklo leto

Preteklo leto

Mesec

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti,
ki se ukvarjajo z
letališkim prometom
potnikov in blaga. 10. v
mesecu.
Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z letališkim
prometom potnikov in
blaga. 20. 3.

Preteklo leto

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z zraþnim
prevozom potnikov in
blaga. 20. 3.

Obdobje
opazovanja

Mesec

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z zraþnim
prevozom potnikov in
blaga. 10. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Letna

Meseþna

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

4 mesece po
obdobju
opazovanja.

45 dni po
obdobju
opazovanja.

Rok prve
objave

31993D0704,
partnersko
sodelovanje

32003R0437,
31996R2223

32003R0437

31996R2223,
partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Letno statistiþno
raziskovanje o
prometu na
letališþih
TR-LET/L

3.3.04.03.03

Število letal po vrstah in
zmogljivostih; linije in
omrežje; notranji in
mednarodni prevoz
potnikov in blaga ter
izkorišþenost potniških
mest oziroma nosilnosti
letal; delo letal; nabava in
poraba goriva; zaposlene
osebe; prihodki.

SURS

Letno statistiþno
raziskovanje o
zraþnem
transportu
TR-ZRA/L

3.3.04.03.02

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

SURS

Meseþno
statistiþno
raziskovanje o
zraþnem
transportu
TR-ZRA/M

Zraþni transport

3.3.04.03

Vsebina

3.3.04.03.01

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

97 / 25. 11. 2013 /
Stran

10525

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.

Urbane statistike

Projekt Urban
Audit

3.4.01.01

3.4.01.01.01

Urbane statistike

3.4.01

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.

Spremljanje prehodov
potnikov na mejnih
prehodih.

Namen

V prvi polovici leta 2014
se bo zakljuþevalo delo na
2012-2013 fazi Urban
Audit-a (priprava
podatkov za letno zbirko
za referenþno leto 2010 in
podatkov za razširjeno
zbirko za referenþno leto
2011 ter podatkov za letno
zbirko za referenþno leto
2012). V nadaljevanju leta
2014 je predvidena
naslednja faza projekta, in
sicer priprava manjše
zbirke podatkov za
približno 20 spremenljivk
za referenþni leti 2013 in
2014 za obstojeþe urban
audit prostorske enote.

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri:
ARSO, Mestna obþina
Ljubljana, Mestna obþina
Maribor, MNZ - Policija,
IVZ. Roki so v skladu z
razpoložljivostjo
podatkov po vsebinskih
podroþjih. Lastni viri
SURS-a.

Obvezno

Administrativni vir: MNZ Obvezno
- Policija. 10. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

2010-2012 in
2013-2014

Mesec

Obdobje
opazovanja

n.s.

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Objava
podatkov je
vkljuþena v
objave drugih
raziskovanj in
objave
Eurostata.

50 dni po
zakljuþenem
þetrtletju.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

32004O0015

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

STATISTIKE V PROSTORU

3.4

Število vozil po vrstah in
število potnikov preko
cestnih mejnih prehodov
na meji s Hrvaško.
Spremljanje prometa
potnikov na železniških,
pomorskih in letaliških
mejnih prehodih.

Vsebina

Mejni prehodi
TR-MEJ/M

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.3.04.04.02

Zap.št.

10526 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

3.4.03.01

Geokodirani statistiþni
podatki v geografskem
prostoru.

Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistem

3.4.03

Geokodirani
statistiþni podatki
STAT-GIS

Izbrani podatki s
podroþja Ozemlje
in podnebje

3.4.02.01.01

3.4.03.01.01

Namen

Zagotavljanje
kartografskih prikazov
statistiþnih podatkov;
posredovanje
geokodiranih statistiþnih
podatkov za posebne
skupine uporabnikov
(npr. uporabniki z GIS
orodji).

Spremljanje podatkov s
Podatki o geografskih
koordinatah skrajnih toþk; podroþja ozemlja in
podnebja.
dolžini državne meje;
višinskih pasovih in
naklonih zemljišþ;
urejenih jamah; širših
zavarovanih naravnih
obmoþjih - naravnih
parkih; potresih;
povpreþnih temperaturah
zraka; koliþini padavin;
vlažnosti, oblaþnosti in
vetrovih.

Naravnogeografske znaþilnosti države

3.4.02.01

Vsebina

Naravnogeografske znaþilnosti države

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.4.02

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Geokodiranje podatkov iz
administrativnih virov in
tekoþ prevzem podatkov
iz raznih virov (datoteke
ali sloji). Povezovanje
statistiþnih in
administrativnih podatkov
v GIS za notranje in
zunanje uporabnike. GIS
analize in GIS podpora
notranjim uporabnikom in
zunanjim naroþnikom.
Prikazovanje in
posredovanje statistiþnih
podatkov po
administrativnih enotah in
na hierarhiþnih mrežah.
Poroþanje podatkov o
pokrovnosti in rabi tal
Eurostatu v okviru
poroþanj podatkov za
kmetijske statistike.
Sledenje zahtevam
direktive INSPIRE
(infrastruktura za
prostorske informacije v
Evropi)

Prevzem podatkov in
objava.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri:
MNZ (CRP), GURS
(RPE), AJPES (PRS),
IVZ, ZPIZ, ZZZS, MZIP.
Lastni viri SURS-a.

Obvezno
MZIP - GURS, MZIP,
Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, Inštitut za
raziskovanje krasa in
Jamarska zveza Slovenije,
MZIP - ARSO. V skladu
z razpoložljivostjo
podatkov po vsebinskih
podroþjih.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Letna

Periodika
objavljanja

Razliþno glede Letna
na vrsto
obravnavanih
podatkov.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

Objave
podatkov so
vkljuþene v
objave drugih
raziskovanj,
Eurostata in
drugih
ustanov.

6 mesecev po
obdobju
opazovanja

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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3.4.04.01.02

SURS

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
SKTE

ýetrtletje

Obvezno

Administrativni vir:
MZIP - GURS (RPE): 1.
1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10.
Lastni viri SURS-a.

Vzdrževanje klasifikacije
na osnovi teritorialnih
sprememb, povzetih iz
uradnih registrov in
evidenc ter zagotavljanje
prevajalnikov in veljavnih
šifrantov. Objava na
klasifikacijskem strežniku
KLASJE. Objavljanje
opisnih sprememb
teritorialnih enot (obþin,
naselij) na spletnih
straneh SURS. Objave
podatkov o teritorialnih
enotah in hišnih številkah.

SKTE je obvezen
nacionalni standard, ki se
uporablja pri
evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in
izkazovanju podatkov po
teritorialni razdelitvi
Republike Slovenije.
Namenjena je
zagotavljanju informacij
o historiþnih in tekoþih
spremembah v teritorialni
þlenitvi ter podpora in
svetovanje uporabnikom
pri dosledni in pravilni
uporabi SKTE.

SKTE dopolnjuje
statistiþno klasifikacijo
teritorialnih enot NUTS,
ki jo doloþa Uredba (ES)
št. 1059/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta, saj
SKTE, skladno s
spremembami iz leta
2007, do tretje ravni
temelji na omenjeni
NUTS klasifikaciji. Od
þetrte do osme ravni pa se
za potrebe statistike
teritorij Republike
Slovenije deli še na pet
nižjih ravni, in sicer na:
upravne enote, obþine,
krajevne, vaške in þetrtne
skupnosti, naselja in
prostorske okoliše.

Obdobje
opazovanja

n.s.

Obveznost
poroþanja

Obvezno
MZIP - GURS (RPE),
Eurostat, lastni viri
SURS-a. Ob spremembah
teritorialnih podatkov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Spremljanje sprememb in
implementacija NUTS
klasifikacije. Obvešþanje
uporabnikov na spletnih
straneh SURS.
Posredovanje morebitnih
teritorialnih sprememb in
podatkov za prebivalstvo
ter površino za nižje
teritorialne ravni (upravne
enote, obþine) Eurostatu
zaradi izvrševanja doloþbe
Uredbe NUTS, ki je
vezana na 'manjše
administrativne enote'.

Delo v tekoþem letu

Skupno evropsko
klasifikacijo teritorialnih
enot za statistiko je
vzpostavil Eurostat, da bi
zagotovil celovito in
dosledno þlenitev
teritorialnih enot,
potrebnih za zbiranje,
razvoj in usklajevanje
regionalnih statistik v EU.

Namen

Klasifikacijo teritorialnih
enot za statistiko
sestavljajo imena in kode
na treh teritorialnih
ravneh (NUTS 1, NUTS
2, NUTS 3) za þlanice
EU.

Teritorialne klasifikacije

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

3.4.04.01

Vsebina

ýetrtletna

n.s.

Periodika
objavljanja

30 dni po
obdobju
opazovanja.

n.s.

Rok prve
objave

UL RS, št. 9385/2007

32003R1059

Pravne in
druge podlage

Št.

3.4.04.01.01

Teritorialne klasifikacije

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

3.4.04

Zap.št.

10528 /

SURS

Poobl.
izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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3.4.04.01.03

3.4.04.01.04

SURS

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Seznam mestnih
naselij Slovenije
MNS

Nomenklatura
tujih držav - ISO
3166 z izjemami

REDNA RAZISKOVANJA

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Urad RS za meroslovje,
Ministrstvo za zunanje
zadeve - ob spremembah.

GURS - ob spremembah.
Lastni viri SURS-a.

Delo v tekoþem letu

Spremljanje agencijskih
sprememb imen in kod
tujih držav v angleškem
jeziku ter vzdrževanje
šifranta. Pridobivanje
podatkov o izjemah pri
poimenovanju nekaterih
tujih držav na Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Vzdrževanje seznama
mestnih naselij v skladu s
teritorialnimi
spremembami naselij.

Namen

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

Seznam mestnih naselij je
namenjen izkazovanju
rezultatov statistiþnih
raziskovanj po tipu
naselja in popisnih
rezultatov.

Vsebina

Nomenklatura je za
potrebe SURS
spremenjena in
dopolnjena v skladu z
izjemami za
poimenovanje tujih držav,
ki jih pridobimo na
Ministrstvu za zunanje
zadeve. Šifrant vsebuje
trimestno numeriþno
kodo, kratko slovensko in
angleško ime,
dvoþrkovno in triþrkovno
oznako države ter oznako
skupine držav, ki ji
pripada posamezna
država.

SURS uporablja za
potrebe izkazovanja
nekaterih rezultatov
statistiþnih raziskovanj
statistiþno opredelitev
naselij na mestna in
nemestna. Seznam 155
mestnih naselij (ki se v
skladu s teritorialnimi
spremembami naselij
spreminja) je opredeljen
na podlagi štirih meril.

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

Ob
spremembah

Ob
spremembah

Periodika
objavljanja

n.s.

n.s.

Rok prve
objave

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije
Evropa 2020
Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije
Evropa 2020

NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020

R2.1.05
R2.1.05.01

R2.1.01
R2.1.01.01
R2.1.01.04
R2.1.01.06
R2.1.03
R2.1.03.01
R2.1.04
R2.1.04.01

R2.1

Nacionalni raþuni
Temeljni agregati – letni podatki
Nefinanþni raþuni institucionalnih sektorjev
Bilance stanj nefinanþnih sredstev
Satelitski raþuni
Satelitski raþuni
Statistika ekonomskih odnosov s tujino
Plaþilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in
obveznosti (stanja)
Statistika finanþnih posrednikov in trgov
Statistika denarnih posrednikov

EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ

R2. SISTEMI RAýUNOV

R1.1.01.01

R1.1.01

Okoljsko ekonomski raþuni
Okoljsko ekonomski raþuni
Bilance preskrbe
Bilance preskrbe

OKOLJSKA TRAJNOST

R2.2
R2.2.01
R2.2.01.01
R2.2.03
R2.2.03.01

Bilance javnega financiranja
Bilance javnega financiranja

R2.1.06
R2.1.06.01

Št.

R1.1

10530 /

R1. KAZALNIKI

Kazalo

RAZVOJNI DEL

Priloga 2
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Prebivalstvo
Prebivalstvo
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Plaþe in stroški dela
Izobraževanje
Zaþetno izobraževanje
Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje
Kultura
Kultura
Zdravje
Javno zdravje

LJUDJE IN DRUŽBA

R3.2

R3.2.01
R3.2.01.01
R3.2.02
R3.2.02.01
R3.2.02.02
R3.2.03
R3.2.03.01
R3.2.03.02
R3.2.04
R3.2.04.01
R3.2.05
R3.2.05.01

Strukturne poslovne statistike
Strukturne poslovne statistike
Kratkoroþne poslovne statistike
Kratkoroþne poslovne statistike
Statistiþni poslovni register
Statistiþni poslovni register
Menjava blaga
Menjava blaga
Cene
Drobnoprodajne cene
Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih
Znanost, tehnologija in inovacije
Raziskovalno razvojne dejavnosti
Informacijska družba in komunikacije
Informacijska družba in komunikacije

POSLOVNO PODROýJE

R3.1.01
R3.1.01.01
R3.1.02
R3.1.02.01
R3.1.03
R3.1.03.01
R3.1.04
R3.1.04.01
R3.1.05
R3.1.05.01
R3.1.05.02
R3.1.06
R3.1.06.01
R3.1.07
R3.1.07.01

R3.1

R3. OSNOVNE STATISTIKE

Geografski informacijski sistem
Geografski informacijski sistem

STATISTIKE V PROSTORU

R3.4
R3.4.03
R3.4.03.01

Okolje
Odpadki
Vode
Izdatki za varstvo okolja
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Struktura kmetijskih gospodarstev
Poraba reprodukcijskega materiala
Energetika
Strukturna statistika energetike
Transport
Kopenski transport

OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROýNE
STATISTIKE

R3.3
R3.3.01
R3.3.01.01
R3.3.01.02
R3.3.01.04
R3.3.02
R3.3.02.01
R3.3.02.04
R3.3.03
R3.3.03.01
R3.3.04
R3.3.04.01

Življenjska raven
Življenjska raven
Socialna zašþita
Dolgotrajna oskrba
Invalidi
Stanovanja
Stanovanja
Kriminaliteta
Kriminaliteta
Klasifikacije na podroþju socialnih statistik
Klasifikacije na podroþju socialnih statistik

R3.2.06
R3.2.06.01
R3.2.07
R3.2.07.02
R3.2.07.05
R3.2.08
R3.2.08.01
R3.2.09
R3.2.09.01
R3.2.11
R3.2.11.01
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R1.1.01.01.02

SURS

Kazalniki zelene
rasti

Zelena rast pomeni, da
gospodarska rast,
ustvarjanje novih
delovnih mest,
zmanjšanje revšþine
nimajo negativnih
vplivov na okolje.
Zelena rast je naþin
kako dolgoroþno doseþi
trajnostni razvoj. Pri
oblikovanju nabora
bodo upoštevane
mednarodne izkušnje
na tem podroþju.

Kazalniki za merjenje
blaginje v Sloveniji
bodo razvršþeni v tri
skupine: Materialna
blaginja-osebni
standard prebivalstva,
Družbena blaginja in
Okoljska blaginja. Pri
pripravi nabora
kazalnikov bo
uporabljen
konceptualni okvir, ki
ga je razvila strokovna
skupina
UNECE/Eurostat/OEC
D in delovno gradivo
UMAR.
Kazalniki zelene rasti
kažejo ali se razvoj
odvija v skladu z naþeli
trajnosti in bodo
podpora pri pripravi
ustreznih politik na
razliþnih podroþjih.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a. n.s.

UMAR,
Lastni viri
IVZ, ARSO sodelujoþih
ustanov.

ARSO,
Priprava nabora
kazalnikov zelene rasti MKO
(ob upoštevanju
mednarodnih
izkušenj). Priprava
þasovnih vrst. Objava
rezultatov.

S kazalniki za merjenje Dopolnitev þasovnih
vrst. Objava
blaginje bo možno
trende gibanja blaginje rezultatov.
spremljati in bodo
podpora za pripravo
ustreznih politik na
razliþnih podroþjih.

Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020

Merjenje blaginje
v Sloveniji

R1.1.01.01

Sodelujejo

Razliþno
razpoložljive
þasovne vrste
podatkov.

Razliþno
razpoložljive
þasovne vrste
podatkov.

Obdobje
opazovanja

2014

2014

Izvajanje

December
2015

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R1.1.01.01.01

Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020

R1.1.01

Delo v tekoþem letu

NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020

Namen

KAZALNIKI

Vsebina

R1.1

Ime in oznaka
raziskovanja

R1

Zap.št.

10532 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R1.1.01.01.03

R1.1.01.01.04

IVZ

Zap.št.

IVZ

Poobl.
izvajalec

Zagotavljanje
kazalnikov zdravja in
zdravstvenega varstva
po metodologiji
Eurostat in DG Sanco v
skladu s Programom
EU za podroþje
javnega zdravja 20082013 ter predvidoma
sprejeto novo
statistiþno zakonodajo,
s poudarkom na
socialno ekonomskih
determinantah teh
podatkov.

Nabor kazalnikov
zdravja in
zdravstvenega varstva.

Razvoj in nadgradnja
sistema kazalnikov
okolje-zdravje za
potrebe priprave
poroþila o okolju v
Sloveniji in za potrebe
mednarodne izmenjave
z EEA, WHO, OECD
ter za izvajanje potreb
Parmske deklaracije v
Sloveniji. Cilj
kazalnikov je prispevati
k razvoju celovitega
informacijskega
sistema okolje-zdravje,
ki bo zainteresirani
javnosti ponudil
primerljive, toþne kot
tudi ažurne podatke in
informacije ter služil
kot opora pri doloþanju
prioritet na podroþju
okolja in zdravja.

Namen

Vsebina

Kazalniki na
Na evidencah temeljeþ
podroþju okolja in informacijski sitem in
zdravja
sistem razliþnih
kazalnikov okolja in
zdravja – po skupni
evropski metodologiji
(ENHIS/UNIPHE).

Kazalniki zdravja
in zdravstvenega
varstva

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

2002-2012

Obvezno

IVZ, ARSO Lastni viri IVZ.
ARSO, MZIP,
SURS
(sociodemografski
podatki, vezani na
doloþeno
geografsko
lokacijo), UKC Onkološki inštitut
(Register raka
Slovenije) Rok: po
dogovoru z
institucijami.

Osvežitev že izdelanih
kazalnikov. Priprava
metodologije za nove
kazalnike. Zbiranje in
obdelava podatkov,
objava rezultatov (22
osveženih ali
dopolnjenih
kazalnikov, 2 na novo
izdelana).

Preteklo leto;
1991-2013
(športnovzgoj
ni kartoni)

Obvezno

Lastni viri IVZ.
SURS, Fakulteta za
šport UL
(športnovzgojni
kartoni). 30. 6.

Obdobje
opazovanja

Priprava metodologije, SURS, MZ
zbiranje podatkov in
izraþun kazalnikov.
Sodelovanje v
interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih skupinah.
Usklajevanje z
Eurostatom in DG
Sanco.

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Sodelujejo

Delo v tekoþem letu

Letno

Letno

Izvajanje

2014

2014

Rok prve
objave /
uporabe

ZVO-1-UPB1,
UL RS, št.
39/2006 in
70/2008;
Parmska
deklaracija;
OECD
(Council
Conclusion on
the
Environment
and Health
20/12/2007),
EP resolution
Mid-term
review of the
European
Environment
and Health
Action Plan
2004-2010

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Temeljni agregati - letni podatki

R2.1.01.01

R2.1.01.06.01

Bilance stanj nefinanþnih sredstev

R2.1.01.06

Bilance stanj
nefinanþnih
sredstev

Stanje vrednosti zalog, Obraþun
makroekonomskih
zemljišþ, trajnih
agregatov.
potrošnih dobrin in
vrednostnih predmetov.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov v skladu z
Evropskim sistemom
nacionalnih in
regionalnih raþunov
2010.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov v skladu z
Evropskim sistemom
nacionalnih in
regionalnih raþunov
2010.

Obraþun
makroekonomskih
agregatov v skladu z
Evropskim sistemom
nacionalnih in
regionalnih raþunov
2010.

Razvoj metodologije,
priprava izraþunov.

n.s.

Administrativni
n.s.
viri: DURS,
AJPES, MNZ,
MZIP, GURS.
Lastni viri SURS-a.

Obvezno

BS, lastni viri
SURS-a.

n.s.

Obveznost
poroþanja

n.s.
Spremljanje razvoja
metodologije,
sodelovanje s
strokovnjaki,
oblikovanje
metodoloških izhodišþ,
priprava izraþunov.

n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Administrativni viri Obvezno
ZPIZ in DURS ter
sekundarni viri
podatkov.

n.s.

Sodelujejo

n.s.
Spremljanje razvoja
metodologije,
sodelovanje s
strokovnjaki,
oblikovanje
metodoloških izhodišþ.

Spremljanje
revizijskega procesa,
preuþevanje
metodologije, zbiranje
podatkov, priprava
novih in spremenjenih
zbiranj, usklajevanje
rokovnikov.

Delo v tekoþem letu

Stanje na
koncu leta.

Pretekla leta

31.12.

Pretekla leta

Obdobje
opazovanja

2012-2018

2011-2014

2011-2017

2011-2014

Izvajanje

2018

2014

2017

2014

Rok prve
objave /
uporabe

32013R0549

32013R0549

32013R0549

32013R0549

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

SURS

Raþuni za
Kapitalizacija izdatkov
raziskave in razvoj za raziskave in razvoj.

R2.1.01.01.03

SURS

Model za ocenjevanje
priþakovanih
pokojninskih izdatkov
pokojninske sheme
ZPIZ.

R2.1.01.01.02

SURS

Pokojninske
obveznosti

R2.1.01.01.01

Uvajanje Evropskega
sistema raþunov 2010.

Nacionalni raþuni

R2.1.01

Namen

Št.

Uvajanje
Evropskega
sistema raþunov
2010

EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ

R2.1

Vsebina

SISTEMI RAýUNOV

Ime in oznaka
raziskovanja

R2

Zap.št.

10534 /

BS,
SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uvajanje
metodoloških
novosti MDS in
OECD v plaþilni
bilanci ter
mednarodnih
naložbah in
obveznostih

Uvajanje metodologije
6. izdaje Priroþnika
MDS za plaþilno
bilanco (BPM6) in 4.
Izdaje Referenþne
opredelitve tujih
neposrednih naložb
(BD4).

Obraþun
makroekonomskih
agregatov v skladu z
uredbo EU glede
plaþilne bilance,
mednarodne trgovine s
storitvami in
neposrednih tujih
naložb v zvezi s
posodobitvijo zahtev za
podatke in opredelitev.

Spremljanje
revizijskega procesa,
preuþevanje
metodologije, zbiranje
podatkov, priprava
novih in spremenjenih
zbiranj, usklajevanje
rokovnikov.

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Plaþilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in obveznosti (stanja)

R2.1.04.01.01

Sodelujejo

n.s.

SURS, IVZ,
Opredelitev
metodologije obraþuna UMAR,
izdatkov za zdravstvo ZZZS, MZ
glede na bolezen, spol
in starost bolnika ter
obraþuna posrednih
stroškov bolezni.
Sodelovanje pri
mednarodnih razvojnih
projektih in
delavnicah, povezanih
z implementacijo SHA
2011 metodologije.

R2.1.04.01

Spremljanje
financiranja in izdatkov
za zdravstvo z
ustrezno, popolnejšo in
mednarodno
primerljivo metodo za
potrebe oblikovanja
zdravstvene politike.
Izpolnjevanje
mednarodnih potreb po
podatkih.

Delo v tekoþem letu

R2.1.04

Uvajanje revidirane
SHA metodologije
(ang. "A System of
Health Accounts - SHA
2011"), ki vkljuþuje
klasifikacije
zdravstvenih obravnav,
zdravstvenih
dejavnosti, financerjev
zdravstva in virov
sredstev, nato zajetje
dejavnosti v raþune,
pravil obraþuna
transakcij, izvoza in
uvoza zdravstvenih
storitev, število
zavarovancev po
zavarovalnih podlagah,
obraþun cen
zdravstvenih storitev
ter opredelitev
metodologije obraþuna
izdatkov za zdravstvo
glede na bolezen, spol
in starost bolnika.

Namen

Sistem raþunov za
zdravstvo
SRZ

Satelitski raþuni

R2.1.03.01

Vsebina

R2.1.03.01.01

Satelitski raþuni

Ime in oznaka
raziskovanja

R2.1.03

Zap.št.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri BS.

n.s.

Obvezno
ZZZS, IVZ,
izvajalci
zdravstvenih
storitev,
institucionalni
plaþniki
zdravstvenih
storitev, Lekarniška
zbornica,
Zdravniška
zbornica, Združenje
zdravstvenih
zavodov, številne
zdravstvene
zavarovalnice, BS,
MF, AJPES, MZ,
MDDSZ, MNZ,
MO, ZPIZ, DURS
in drugi dajalci
podatkov ter lastni
viri SURS-a. Po
dogovoru.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Pretekla leta

n.s.

Obdobje
opazovanja

2012-2014

2014

Izvajanje

2014

Rezultati
bodo del
rednih
objav.

Rok prve
objave /
uporabe

32012R0555

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

BS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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R2.1.05.01.02

R2.1.05.01.03

R2.1.05.01.04

BS

BS

BS

n.s.

n.s.

n.s.

Priprava ustreznih
podatkov iz razliþnih
virov.

Priprava raziskovanja.

Konsistentna izpolnitev Priprava raziskovanja,
uredb.
pridobitev in obdelava
podatkov.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše finanþne
statistike. Centralna
baza vrednostnih
papirjev.

Podatki o izdajateljih,
imetjih in trgovanju z
vrednostnimi papirji.

Posredno merjene
storitve
finanþnega
posredništva

Postopni izraþun
posredno merjenih
storitev celotnega
finanþnega sektorja.

Sodelujejo

n.s.

Delo v tekoþem letu

Priprava ustreznih
podatkov iz razliþnih
virov.

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

Podatki iz bilance
stanja drugih
(nedenarnih) finanþnih
posrednikov (OFI) iz
institucionalnih
sektorjev S.123, S.124
in S.125.

Spremljanje izdaj
Izdajanje plaþilnih Podatki o izdaji
bonov
plaþilnih bonov s strani bonov; za interne
potrebe BS.
trgovskih podjetij.

Statistika
vrednostnih
papirjev (Evro in
statistika EMS)

Finanþno
posredništvo
nedenarnih
finanþnih
posrednikov (Evro
in statistika EMS)

Statistika denarnih posrednikov

Namen

Obveznost
poroþanja

Lastni viri BS, po
potrebi poslovni
subjekti v S.12.

Obvezno

ýetrtletje

Mesec

Obvezno

Trgovska podjetja
(populacija in roki
bodo opredeljeni
naknadno).

Mesec

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ATVP, KDD, lastni Obvezno
viri BS.

Lastni viri BS,
Obvezno
AZN, ATVP, KDD.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

2011-2014

2014

2011-2014

2011-2014

Izvajanje

Rezultati
razvojnega
raziskovanj
a bodo
upoštevani
pri rednih
raziskovanjih.

Rezultati
bodo
upoštevani
pri rednih
raziskovanjih.

Rezultati
razvojnega
raziskovanj
a bodo
upoštevani
pri rednih
raziskovanjih.

Rezultati
razvojnega
raziskovanj
a bodo
upoštevani
pri rednih
raziskovanjih.

Rok prve
objave /
uporabe

31998R0448,
32002R1889

ZBS-1-UPB1
UL RS, št.
72/2006

31998R2533,
32007O0009

31998R2533,
32007O0009

Pravne in
druge podlage

Št.

R2.1.05.01.01

R2.1.05.01

Vsebina

Statistika finanþnih posrednikov in trgov

Ime in oznaka
raziskovanja

R2.1.05

Zap.št.

10536 /

BS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R2.2.01.01.02

R2.2.01.01.03

R2.2.01.01.04

SURS

SURS

SURS

Sodelujejo

n.s.

Prouþitev
administrativnih in
statistiþnih virov
podatkov in
vzpostavitev
metodologije za
okoljsko domeno
upravljanja z vodami.

Spremljanje izdatkov
rezidenþnih enot, ki se
ukvarjajo z
upravljanjem naravnih
virov po dejavnostih
SKD in okoljskih
domenah.

Raþuni izdatkov
upravljanja naravnih
virov zajemajo
upravljanje z vodnimi,
fosilnimi, gozdnimi in
mineralnimi viri ter z
biološko
raznovrstnostjo.

MF, MKO in lastni
viri SURS-a.
December 2013.

Obvezno

2008-2011

Predpreteklo
leto

Priprava raziskovanja, n.s.
pridobitev in preraþun
podatkov. Izpopolnitev
metodologije za
okoljske domene.
Objava rezultatov.

Spremljanje
rezidenþnih enot v
gospodarstvu, ki se
ukvarjajo z okoljskimi
dejavnostmi (po
dejavnostih SKD in po
okoljskih domenah).
Vzajemno
dopolnjevanje dela z
drugimi okoljskimi
raþuni (EPEA,
ReMEA).

EGSS je heterogen
sistem proizvajalcev
tehnologij, blaga in
storitev, ki
prepreþujejo,
zmanjšujejo in
nadzirajo okoljsko
škodo in rabo naravnih
virov.

Obvezno
Administrativni
viri: GZS, ARSO,
MF, MKO idr.
Lastni viri SURS-a.
Marec 2014.

Dopolnitev virov
podatkov in razširitev
osnovne sheme za
izdelavo raþunov
izdatkov za varstvo
okolja.

Nadgradnja in
izpopolnitev raþunov
izdatkov za varstvo
okolja v statistiþnem
sistemu.

Predpreteklo
leto

Obdobje
opazovanja

SURS,
Administrativni vir: Obvezno
ARSO, MF, ARSO- Junij 2013.
Lastni viri SURS-a.
MKO,
CURS

Obveznost
poroþanja

Predpreteklo
leto.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Administrativni vir: Obvezno
ARSO Lastni viri
SURS-a. Oktober.

ARSO,
Izpopolnitev
metodologije, prevzem SURS
in preraþun podatkov.
Preverjanje z
Eurostatovim IT
orodjem – PEFA
builder. Objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Dopolnitev nacionalne
metodologije in
izvajanja okoljskih
raþunov EPEA skladno
z metodologijo
Eurostata.

Spremljanje
energetskih tokov v
povezavi z
gospodarskimi
dejavnostmi
rezidenþnih enot po
SKD dejavnostih.
Nadgradnja
mednarodno
primerljive nacionalne
metodologije.

Namen

2014

2014

2014

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

2015

December
2014

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Januar 2015 Partnersko
sodelovanje

Januar 2015 Partnersko
sodelovanje

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

Raþuni izdatkov
upravljanja
naravnih virov
ReMEA

Raþuni sektorja
okoljskega blaga
in storitev
EGSS

Raþuni izdatkov
za varstvo okolja
EPEA

Raþuni fiziþnih
energetskih tokov
spremljajo energetske
tokove iz okolja v
gospodarstvo, znotraj
gospodarstva v obliki
ponudbe in porabe
energije v industriji in
gospodinjstvih, in
tokove nazaj v okolje.

Okoljsko ekonomski raþuni

Energetski raþuni
PEFA

R2.2.01.01

R2.2.01.01.01

Okoljsko ekonomski raþuni

R2.2.01

Vsebina

OKOLJSKA TRAJNOST

Ime in oznaka
raziskovanja

R2.2

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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SURS

Strukturne poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike

R3.1.01

R3.1.01.01

Razvoj metodologije za
spremljanje
spremenljivk zaposleni
v ekvivalentu polnega
delovnega þasa in
delovne ure.

POSLOVNO PODROýJE

R3.1

Razvoj strukturne
statistike podjetij
SSP-R

OSNOVNE STATISTIKE

R3

R3.1.01.01.01

Prehranske bilance Sklop standardiziranih
informacij o
proizvodnji in porabi
posameznega
proizvoda (otroška
hrana, sol, ribe, kvas,
þaj, kava, ustekleniþena
voda, krma).

Bilance preskrbe

R2.2.03.01

Zagotavljanje
mednarodno
primerljivih podatkov v
skladu z evropskimi
standardi o strukturni
statistiki podjetij.

Ugotavljanje stopnje
samooskrbe oz.
preskrbe z doloþenimi
proizvodi za primer
izrednih razmer.

Izpopolnitev modulov
združenih okoljsko
ekonomskih raþunov za
gozdove v statistiþnem
sistemu.

IEEAF predstavljajo
sistem raþunov, ki
prikazuje vrednost
ekonomskih in
okoljskih funkcij
gozda; gozdarstvo je
obravnavano v
najširšem smislu (po
metodologiji Evropski
okvir za združene
okoljsko ekonomske
raþune za gozdove).

R2.2.03.01.01

Bilance preskrbe

R2.2.03

Namen

Vsebina

Sodelujejo

Analiziranje podatkov
in priprava
metodologije za
izraþun spremenljivk
zaposleni v
ekvivalentu polnega
delovnega þasa in
delovne ure.

Priprava raziskovanja,
prevzem in obdelava
že obstojeþih
statistiþnih in
administrativnih virov
podatkov.

n.s.

MO

SURS, GIS,
Prouþitev novih
administrativnih virov MKO
podatkov, njihove
kakovosti in razširitev
sheme za izdelavo
nekaj modulov
združenih okoljsko
ekonomskih raþunov
za gozdove (bilanca
ogljika, tabele
ponudbe in porabe lesa
in lesnih izdelkov).

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

n.s.

Lastni viri SURS-a. n.s.

Lastni viri SURS-a
(statistika
industrije, zunanje
trgovine, APG).

Administrativni
Prostovoljno
viri: GIS, MKO.
November tekoþega
leta. Lastni viri
SURS.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Izvajanje

Preteklo leto

2014-2015

Pravne in
druge podlage

2015

32008R0295

Sklep Vlade
RS z dne 16.
1. 2003 glede
uveljavljanja
doktrine
civilne
obrambe RS

Objava je
Partnersko
predvidena sodelovanje
skladno z
razpoložljiv
ostjo
podatkov.

Rok prve
objave /
uporabe

Preteklo leto
Na 3 do 4 leta. Objava je
in leta do 1996
predvidena
skladno z
razpoložljiv
ostjo
podatkov.

2014
Glede na
razpoložljivost
podatkov.

Obdobje
opazovanja

Št.

SURS

Združeni okoljsko
ekonomski raþuni
za gozdove
IEEAF

Ime in oznaka
raziskovanja

R2.2.01.01.05

Zap.št.

10538 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R3.1.02.01.01

R3.1.02.01.02

SURS

Kazalnik kratkoroþnih
sprememb dodane
vrednosti v storitvenih
dejavnostih.

Spremljanje razvoja
Uredbe o kratkoroþnih
kazalnikih (STS-R) in
Uredbe za podroþje
poslovnih statistik
(FRIBS).

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

n.s.

n.s.

n.s.
Spremljanje razvoja
metodologije za
izraþun indeksa
storitvenih dejavnosti
v okviru Eurostata in
priporoþil OECD.
Izbor ustreznih
deflatorjev in
oblikovanje nacionalne
metodologije.

Zagotovitev dodatnih
informacij za podroþje
storitvenih dejavnosti,
potrebnih za
kratkoroþne analize
ekonomskega cikla in
za raþunanje BDP.

n.s.

n.s.

Podatke sporoþajo
Obvezno
poslovni subjekti, ki
so vkljuþeni v
vzorþno
preverjanje. Prva
polovica 2014.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.
Tekoþe spremljanje
dela Eurostata na
podroþju STS ter
prenos razvoja, znanja,
informacij na SURS.
Preverjanje kakovosti
rezultatov in þasovnih
vrst kratkoroþnih
kazalnikov za
izboljšanje
zanesljivosti in
primerljivosti statistike
kratkoroþnih
kazalnikov. Izpolnitev
novih zahtev, ki jih
predvideva FRIBS.

AJPES izvede vzorþno SURS
preverjanje dejavnosti
na primerih, ki jih
doloþita AJPES in
SURS. Poroþilo o
izvedenem preverjanju
AJPES pošlje SURS.
Poslovne subjekte, ki
so bili vkljuþeni v
vzorþno preverjanje in
v PRS nimajo vpisanih
pravilnih dejavnosti,
AJPES pozove k
spremembi v PRS
vpisanih dejavnosti.

Delo v tekoþem letu

Harmonizacija z
zahtevami EU.

Preverjanje v poslovnostatistiþne namene za
pravilno statistiþno
izkazovanje glavnih in
drugih dejavnosti
poslovnih subjektov.

Namen

n.s.

n.s.

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

2011-2017

2013-2016

2014

Izvajanje

2017 oz. v
skladu z
zahtevami
Eurostata.

2014

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

31998R1165

UL RS, št.
1215175/2006

Pravne in
druge podlage

Št.

Indeks storitvenih
dejavnosti

Razvoj
kratkoroþnih
kazalnikov na
podroþju
industrije,
gradbeništva,
trgovine na drobno
in ostalih storitev

Kratkoroþne poslovne statistike

R3.1.02.01

SURS

Kratkoroþne poslovne statistike

R3.1.02

Podatki o dejanski
glavni dejavnosti vseh
poslovnih subjektov,
vpisanih v PRS, in
njihovih delov ter o
drugih pomembnih
dejavnostih, ki jih
poslovni subjekti
dejansko opravljajo.

Strukturni
vprašalnik
Poslovnega
registra Slovenije
PRS/L

R3.1.01.01.02

Vsebina

AJPES

Ime in oznaka
raziskovanja

Zap.št.

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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SURS

Menjava blaga

R3.1.04.01

Podatki o aktivnih
pravnih enotah in
njihovih delih.

Preuþitev metodološke
Uvajanje
poenostavljenega in tehniþne
sistema SIMSTAT izvedljivosti prehoda iz
obstojeþega sistema
Intrastat na
poenostavljen sistem
SIMSTAT, s katerim
naj bi se breme
statistiþnega poroþanja
podjetij v primerjavi z
obstojeþim sistemom
Intrastat bistveno
zmanjšalo. Razvojni
projekt koordinira
Eurostat.

Menjava blaga

R3.1.04

R3.1.04.01.01

Razvoj
statistiþnega
poslovnega
registra
S_PRS

Statistiþni poslovni register

Nadomestitev sistema
Intrastat s sistemom
SIMSTAT, s katerim
bodo preko izmenjave
mikropodatkov vse
države þlanice EU
nacionalne podatke o
prejemih blaga iz držav
þlanic EU veþinoma
pridobile iz zrcalnih
podatkov o odpremah
blaga drugih držav
þlanic EU.

Statistiþni poslovni
register je osnova za
izkazovanje podatkov o
podjetjih, v
nadaljevanju pa še
osnova za vzorþenje,
naslavljanje
vprašalnikov in za
satelitske registre. Z
dopolnitvami in
nadgradnjo bo
omogoþenih še veþ
funkcionalnosti.

Namen

n.s.

Sodelujejo

Eurostat,
Opredelitev kljuþnih
države
metodoloških in
þlanice EU
postopkovnih
(procesnih) vidikov
prehoda na sistem
SIMSTAT. Priprava
pravne podlage za
SIMSTAT.
Vzpostavitev tehniþne
(IT) infrastrukture za
izmenjavo
mikropodatkov o
blagovni menjavi med
državami þlanicami
EU. Preuþitev
predvidenih bremen
statistiþnega poroþanja
podjetij v sistemu
SIMSTAT in možnosti
razbremenitve podjetij,
analiza vpliva prehoda
na sistem SIMSTAT z
vidika zagotavljanja
kakovosti podatkov.
Sodelovanje z
Eurostatom.

Priprava IT rešitev in
postopkov za
vzpostavitev samega
registra ter nadaljnji
razvoj in nadgradnja
same metodologije.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a. n.s.

Lastni viri SURS-a. n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

2013-2016

2011 - 2015

Izvajanje

2017

2015

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

32008R0177

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.1.03.01.01

R3.1.03.01

Vsebina

Statistiþni poslovni register

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.1.03

Zap.št.

10540 /

SURS

Poobl.
izvajalec
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Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih

R3.1.05.02

R3.1.05.02.01

Gradbene cene pri Spremljanje gibanja
proizvajalcih
gradbenih cen pri
CENE-GRAD/ýL proizvajalcih in
raþunanje razliþnih
indeksov cen v okviru
kratkoroþnih
statistiþnih kazalnikov.

Zagotovitev informacij
o gibanju gradbenih
cen pri proizvajalcih
preko raþunanja
razliþnih indeksov cen
za domaþe in
mednarodne potrebe.

Sodelujejo

GURS, BS,
Eurostat

n.s.
Prouþitev zahtev,
izmenjava informacij z
drugimi statistiþnimi
uradi. Priprava
metodoloških osnov,
vzpostavitev
raziskovanja, poskusno
zbiranje podatkov,
obdelava podatkov in
analiza rezultatov.

Prouþitev zahtev,
analiza stanja na trgu,
raziskava možnih
virov za pridobivanje
podatkov, vkljuþitev v
razvoj metodoloških
osnov za vzpostavitev
ustreznih kazalnikov
za spremljanje cen teh
nepremiþnin.
Sodelovanje in
izmenjava podatkov z
drugimi ustanovami in
posl. subjekti, ki
razpolagajo s podatki
oz. informacijami s
tega podroþja.

Prouþitev praks drugih n.s.
držav, vzpostavitev in
testiranje zbiranja
podatkov o cenah z
elektronskimi orodji in
z uporabo skeniranih
podatkov ter analiza
zbranih podatkov.

Delo v tekoþem letu

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Gradbena podjetja
in drugi posl.
subjekti, ki
razpolagajo s
podatki o cenah in
drugimi
informacijami v
gradbeništvu.

Obvezno

Podjetja, ki
Obvezno
prodajajo, oddajajo,
upravljajo ali s
svojimi storitvami
oskrbujejo poslovne
nepremiþnine ter
razpolagajo s
podatki o prodajnih
cenah, najemninah,
lastnostih ter
infrastrukturni
opremljenosti
poslovnih
nepremiþnin

Trgovska podjetja
in druge
organizacije, ki
razpolagajo s
podatki o
drobnoprodajnih
cenah in drugimi
informacijami.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Tekoþe leto

Tekoþe leto

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

2011-2016

2014-2016

2012-2016

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

Partnersko
Rezultati
sodelovanje
razvojne
naloge bodo
upoštevani
pri
izvajanju
rednega
raziskovanja.

Partnersko
Rezultati
sodelovanje
razvojne
naloge bodo
upoštevani
pri
izvajanju
rednih
raziskovanj.

Partnersko
Rezultati
sodelovanje
razvojne
naloge bodo
upoštevani
pri
izvajanju
rednih
raziskovanj.

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

SURS

Postavitev
metodoloških osnov za
spremljanje števila in
gibanja cen zasedenih
ter nezasedenih
poslovnih nepremiþnin
in za izraþunavanje
indeksa cen poslovnih
nepremiþnin.

Statistika cen
poslovnih
nepremiþnin

R3.1.05.01.02

Študija izvedljivosti ter
operativni naþrt za
vzpostavitev
statistiþnega sistema za
izraþunavanje indeksov
cen poslovnih
nepremiþnin.

Namen

Poveþati število
zbranih podatkov in
informacij. Vzpostaviti
skupno bazo podatkov
o cenah, ki se bodo
uporabljale za razliþne
namene v okviru
statistike cen. S
podrobnejšo COICOP
klasifikacijo zagotoviti
primerljivost podatkov
na 5. ravni pri ICŽP,
PKM, APG in
nacionalnih raþunih.

SURS

Modernizacija
postopkov za zbiranje
podatkov o cenah (z
uvajanjem elektronskih
orodij, z uporabo
skeniranih podatkov),
uvajanje nove COICOP
klasifikacije za 5. raven
na podroþju cen
življenjskih potrebšþin
in PKM.

Drobnoprodajne cene

R3.1.05.01

Vsebina

R3.1.05.01.01

Statistika
drobnoprodajnih
cen – uvajanje
novosti

Cene

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.1.05

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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SURS

Turizem

R3.1.08.01

Vzpostavitev
skupnega eporoþanja v
turizmu

Turizem

R3.1.08

R3.1.08.01.01

Posodobitev
statistike
raziskovalno
razvojne
dejavnosti

Medresorski projekt za
vzpostavitev skupnega
e-poroþanja podatkov o
zmogljivostih
nastanitvenih objektov
ter prihodih in
prenoþitvah turistov.

Sodelovanje z
Eurostatom, OECD ter
ustreznimi institucijami
na nacionalni ravni pri
aktivnostih, povezanih
z racionalizacijo in
metodološkimi
izboljšavami na
podroþju spremljanja
raziskovalno razvojne
dejavnosti (RRD) in
inovacij.

Raziskovalno razvojne dejavnosti

Vzpostavitev enotne
vstopne toþke za
potrebe poroþanja
poslovnih subjektov s
podroþja turizma »ePoroþanje v turizmu«.

Racionalizacija,
prilagajanje vsebine
raziskovanj potrebam
politik na nacionalni in
mednarodni ravni oz.
na ravni EU (strategija
Europa 2020),
izboljšanje kakovosti
podatkov.

Namen

Sodelovanje pri
pripravi zakonskih
podlag za e-poroþanje
v turizmu,
vzpostavitev registra
nastanitvenih enot in
knjige gostov,
standardizaciji
obrazcev in poroþil,
elektronskem
sporoþanju podatkov,
definiranju naþina
izmenjave podatkov
med pristojnimi
organi.

Postopki za izboljšanje
kakovosti podatkov:
vpeljava novih kontrol,
doloþenih standardnih
statistiþnih metod pri
objavi podatkov,
posodobitev
metodoloških navodil.
Sodelovanje pri
izvedbi študij
izvedljivosti in pilotnih
raziskovanjih (npr. v
povezavi z državnim
financiranjem
nacionalne
raziskovalne
infrastrukture;
državnega financiranja
RR na podroþju IKT).

Delo v tekoþem letu

MGRT,
AJPES,
MNZ

MIZŠ,
UMAR,
ARRS,
MGRT,
FDV

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

n.s.

n.s.

Lastni viri SURS-a. n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014

2011-2014

Izvajanje

2014

Rezultati
razvojnega
dela bodo
upoštevani
pri
izvajanju
rednih
raziskovanj.

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.1.06.01.01

R3.1.06.01

Vsebina

Znanost, tehnologija in inovacije

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.1.06

Zap.št.

10542 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

97 / 25. 11. 2013
Uradni list Republike Slovenije

SURS

Poobl.
izvajalec

Vsebina

Zbirka podatkov o
demografskih in socioekonomskih
znaþilnostih oseb
(vkljuþno s prejemki),
njihovih gospodinjstvih
in stanovanjih, ki bo
vzpostavljena s
povezovanjem
statistiþnih raziskovanj,
ki so že navedena v
rednem delu z
razliþnimi
administrativnimi viri
podatkov.

Prebivalstvo

R3.2.01.01

Podatkovna baza
socialnih statistik
PBSS

Prebivalstvo

R3.2.01

R3.2.01.01.01

LJUDJE IN DRUŽBA

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Zagotavljanje
metodološke in
informacijske podpore
za izvajanje
demografskih in drugih
statistiþnih raziskovanj,
za osveževanje zbirk
podatkov z
demografskimi
vsebinami, obdelavo in
analizo podatkov ter za
enostaven in
standardiziran dostop
do podatkov.

Namen

Sodelujejo

Testiranje in evalvacija n.s.
metodoloških rešitev,
priprava aplikacij,
zaþetek redne
produkcije izbranih
statistiþnih
raziskovanj.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Obvezno
MNZ (CRP), IVZ
(Perinatalni
informacijski
sistem, Zdravniško
potrdilo o smrti in
poroþilo o vzrokih
smrti), Okrožna
sodišþa, DURS
(dohodnina), ZPIZ
(prejemniki
pokojnin), ZRSZ
(brezposelne
osebe), ZZZS
(zavarovanci),
MDDSZ
(prejemniki soc.
transferov), RIC
(maturanti in
nacionalno
preverjanje znanja),
OZS, TZS in GZS poklicno in
strokovno
izobraževanje.
Lastni viri SURS-a.
Sproti po potrebi v
dogovoru in
skladno s
sporazumi,
sklenjenimi z
dajalci podatkov, in
na zahtevo SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

ýetrtletno in
letno

Obdobje
opazovanja

2009-2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

December
Partnersko
2014 - pri
sodelovanje
izbranih
demografsk
ih raziskovanjih

Rok prve
objave /
uporabe

Uradni list Republike Slovenije
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Napovednik
zaposlovanja
NAP-ZAP

Napovedi o gibanjih
zaposlenosti,
predvidene potrebe po
delavcih ter težave, s
katerimi se kot
delodajalci sreþujejo
pri zaposlovanju.

Aktivno prebivalstvo

R3.2.02.01.01

R3.2.02.01
Spremljanje stanja na
podroþju zaposlovanja.

Zagotavljanje celovitih
ter usklajenih podatkov
o prebivalcih, njihovih
gospodinjstvih/družina
h ter stanovanjskih
razmerah, ki bodo
uporabnikom na voljo
v krajših þasovnih
intervalih kot so bili do
sedaj na voljo iz
popisov prebivalstva,
ki so se izvajali samo
na deset let.

Namen

Sodelujejo

SURS
Izdelava vzorca
poslovnih subjektov,
izdelava aplikacije za
vnos in obdelavo
podatkov, pilotna
izvedba ankete s
pomoþjo elektronskega
vprašalnika,
obvešþanje
poroþevalskih enot;
analiza realizacije
vzorca in zbranih
podatkov z vidika
reprezentativnosti in
zanesljivosti; uporaba
in objava podatkov
glede na rezultate
analize.

n.s.
Evalvacija kakovosti
vhodnih podatkov
razliþnih
administrativnih ter
statistiþnih virov,
uporabljenih v
Registrskem popisu
2011. Analiza
možnosti uporabe
dodatnih podatkovnih
virov. Evalvacija
metodoloških in
programskih rešitev ter
prilagoditev oz.
nadgradnja
statistiþnega procesa.
Evalvacija konþnih
podatkov Registrskega
popisa 2011.

Delo v tekoþem letu

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Prostovoljno
Izbrani poslovni
subjekti podatke
posredujejo v aprilu
in oktobru. SURS
sodeluje pri pripravi
vzorca, analizi
neodgovora,
izraþunu uteži in
natanþnosti kljuþnih
spremenljivk.

n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Pomlad in
jesen – za
obdobje
prihodnjih 6tih mesecev

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014

2014

Izvajanje

2014

30. 4. 2015

Rok prve
objave /
uporabe

ZUTD UL RS,
št. 80/2010,
ZUTD-A UL
RS, št.
21/2013,
partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

ZRSZ

Trg dela

R3.2.02

Vsebina

Demografske in
socioekonomske
znaþilnosti
prebivalstva, izpeljava
podatkov o
gospodinjstvih in
družinah, zagotavljanje
podatkov o fiziþnih
lastnostih stanovanj ter
ugotavljanje razmerij
med bivalnimi prostori
in stanovalci za
državno in nižje
teritorialne ravni.

Registrski popis
prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v
letu 2015
REGISTRSKI
POPIS 2015

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.01.01.02

Zap.št.
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Možnost uporabe
podatkov o prijavi
in spremembah
podatkov o plaþi
oziroma osnovi,
nadomestilih,
plaþanem
prispevku in
obdobju
opazovanja
(obrazec M-4) v
obstojeþih
raziskovanjih.

Podatki o zavezancu,
podatki o zavarovancu
(EMŠO), podatki o
plaþi oziroma osnovi za
obdobje, za katero so
prispevki za PIZ
plaþani, podatki o
nadomestilu za
obdobje, za katero so
prispevki PIZ plaþani,
podatki o zavarovalni
dobi s poveþanjem ali
sezonskem delu, ko so
prispevki za PIZ
plaþani, podatki o
obdobju za katero
prispevki PIZ niso
plaþani.

Plaþe in stroški dela

R3.2.02.02

R3.2.02.02.01

Vsebina

Prouþitev možnosti
izvajanja raziskovanja s
kombiniranjem
razliþnih podatkovnih
virov.

Statistika prostih
delovnih mest –
razvoj
raziskovanja
PDM-R

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.02.01.02

Zap.št.

Preuþitev možnosti
uporabe podatkov,
zbranih z obrazcem v
obstojeþih statistiþnih
raziskovanjih.

Ugotavljanje števila
prostih delovnih mest
na doloþeno þasovno
toþko (ob koncu
meseca oziroma v þasu
izvajanja raziskovanja)
in števila zasedenih
delovnih mest. Podatki
so pomembni za
ugotavljanje potreb
delodajalcev po
zaposlovanju, stopnja
prostih delovnih mest
pa je primerljiv
kazalnik med državami
EU.

Namen

Sodelujejo

Nadaljevanje analize.

n.s.

Priprava metodologije, n.s.
izdelava elektronskega
vprašalnika, obdelavo
podatkov, izvedba
raziskovanja, zbiranje
in obdelava podatkov
ter objava rezultatov.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

ZPIZ (Obrazec M4). Do 31. 12. za
preteklo leto.

Obvezno

Obvezno
V vzorec izbrane
enote poslovnega
subjekta; podatke
posredujejo 14 dni
po opazovanem
þasovnem obdobju
za posamezno
þetrtletje. ZRSZ
(Sporoþilo o
prostem delovnem
mestu), MDDSZ
(Prejemniki pravic
iz naslova
starševskih
nadomestil); oba do
10. v mesecu za
pretekli mesec. IVZ
(Evidenca zaþasne
/trajne odsotnosti z
dela zaradi bolezni,
poškodb, nege,
spremstva in drugih
vzrokov - IVZ 3) do
30. V mesecu za
pretekli mesec.
ZRSZ (NAP-ZAP);
po dogovoru. Lastni
viri SURS-a:
SRDAP.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Predpreteklo
leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

2014

2014

Izvajanje

32008R0453

Pravne in
druge podlage

Partnersko
Podatki se
ne objavijo, sodelovanje
so vhod v
druga
raziskovanja.

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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R3.2.02.02.02

R3.2.02.02.03

SURS

Zap.št.

Nadaljevanje analize.

Preuþitev možnosti
uporabe podatkov v
obstojeþih statistiþnih
raziskovanjih.

Šifra proraþunskega
uporabnika (Z350),
davþna številka
zaposlenega v javnem
sektorju (Z360) in
ostale šifre, ki se
zaþnejo na þrko Z;
vrste izplaþil po tipih
izplaþil: A – bruto
plaþa – redno delo, B –
bruto plaþa –
nadomestila, C –
dodatki, D – delovna
uspešnost, E – bruto
plaþa – delo prek
polnega delovnega
þasa, F – bonitete, G –
nadomestila v breme
delodajalca, H –
nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO,
MNZ in sodišþa, I –
povraþilo stroškov, J –
drugi dohodki iz
delovnega razmerja, K
– odtegljaji, L –
nadomestila drugih
izplaþevalcev, M –
kolektivno dodatno
pokojninsko
zavarovanje, N –
neplaþana odsotnost, O
– dežurstvo, R –
dodatki za delo v tujini,
S–

n.s.

Izdelava vzorca,
SURS
izdelava vprašalnika,
priprava elektronskega
vprašalnika, izdelava
aplikacije za vnos in
obdelavo podatkov.

Podrobno prouþiti
dinamike plaþ in
stroškov dela v
Sloveniji ter njihovega
pomena za denarno
politiko v
evroobmoþju. Rezultati
raziskovanja bodo
koristni tako za bolj
celovito strokovno
oceno tekoþih gibanj na
trgu dela in inflacije
kakor tudi za natanþne
empiriþne raziskave.

Sodelujejo

Informacije o razlogih
za togost plaþ in cen
navzgor in navzdol, o
prenosu gibanja plaþ v
cene, o morebitni
nesimetriþnosti gibanja
cen navzgor in navzdol
ter o vplivu krize in
reform na trgu dela na
odziv podjetij na šoke v
smislu njihovega
doloþanja plaþ in cen
ter drugih prilagajanj.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

2013-2014

MNZ (podatki iz
ISPAP). Po
dogovoru. Lastni
viri SURS-a:
SRDAP.

Obvezno

Obdobje
opazovanja

Tekoþe leto

Obveznost
poroþanja

SURS sodeluje pri Obvezno
pripravi vzorca.
Poslovni subjekti
podatke posredujejo
Banki Slovenije v
aprilu.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Rok prve
objave /
uporabe

2014

Naloga v
okviru ESCB

Pravne in
druge podlage

Partnersko
Podatki se
ne objavijo, sodelovanje
so vhod v
druga
statistiþne
raziskovanja.

2011-2020 (po Podatki
potrebi).
bodo
vkljuþeni v
nadaljnje
raziskave.

Izvajanje

Št.

Možnosti uporabe
podatkov iz
Informacijskega
sistema za
posredovanje in
analizo podatkov o
plaþah v javnem
sektorju (ISPAP) v
obstojeþih
statistiþnih
raziskovanjih

Analiza dinamike
plaþ in stroškov
dela

Ime in oznaka
raziskovanja
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Zap.št.

R3.2.02.02.04

Poobl.
izvajalec

AJPES,
SURS

Raziskovanje o
strukturi plaþe
ZAP-RSP

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Podatki o lastnostih
poslovnih subjektov oz.
njihovih enotah v
sestavi: velikost,
dejavnost, lokacija
dela, lastništvo, št.
zaposl. oseb,
institucionalni sektor.
Podatki o zaposl.
osebah: ime in priimek,
EMŠO, spol starost,
poklic, šol. izobrazba,
delovna doba, delovni
þas, vrsta zaposlitve,
vrsta kolektivne
pogodbe. Podatki o
strukturi plaþ in
plaþanih urah
zaposlenih oseb za leto
opazovanja in za
reprezentativni mesec:
bruto plaþa, izplaþila za
nadure, izplaþila
dodatkov za delo v
posebnih pogojih,
izplaþila za manj kot
100% plaþano
odsotnost, izplaþila
gibljivega in
stimulativnega dela
place, regres, izplaþila
v naravi, izplaþila
povraþil stroškov za
prevoz na delo in z
dela, izplaþila povraþil
stroškov za prehrano,
število plaþanih ur in
nadur, število plaþanih
ur za manj kot 100 %
plaþano odsotnost,
število dni rednega
letnega dopusta.

povraþila/nadomestila
v tujini, T – odtegljaji v
tujini; EMŠO
zaposlene osebe,
matiþna številka dela
poslovnega subjekta.

Vsebina

Daje vpogled v
strukturo plaþ po
razliþnih zaposlitvenih
in demografskih
karakteristikah
zaposlenih oseb
(starost, spol, poklic,
šolska izobrazba) in
karakteristik poslovnih
subjektov oz. njihovih
enot v sestavi
(dejavnost, velikostni
razred, lokacija).

Namen

Sodelujejo

n.s.
Priprava dogovora o
sodelovanju in
tehniþnega protokola
med AJPES in SURS,
priprava metodologije
elektronskega
vprašalnika in
potrebnih podatkovnih
baz za izvedbo rednega
raziskovanja v 2015.
Priprava pogodbe za
obdelavo osebnih
podatkov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014-2015

Izvajanje

2016

Rok prve
objave /
uporabe

31999R0530

Pravne in
druge podlage
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10547

R3.2.03.01.01

Posodobitev
raziskovanj s
podroþja
izobraževanja

Prilagajanje
raziskovanj oz. naþina
pridobivanja podatkov
razvoju
administrativnih
evidenc oziroma
informacijskega
sistema izobraževanja.

Zaþetno izobraževanje
Racionalizacija
postopkov,
razbremenitev
poroþevalskih enot,
boljša ažurnost
podatkov.

Sodelujejo

Nadaljnje sodelovanje
z MIZŠ v zvezi z
možnim prihodnjim
prevzemanjem
podatkov iz centralne
evidence udeležencev
izobraževanja od
predšolske vzgoje in
izobraževanja do
višješolskega
strokovnega
izobraževanja oz.
glede možnosti za
razširitev navedene
evidence in zakonskih
podlag v zvezi s tem.

MIZŠ,
vzgojnoizobraževal
ne
institucije

n.s.
Pridobitev in analiza
podatkov za leta 20102012 in sklenitev
dogovora za redno
prejemanje meseþnih
podatkov.

Delo v tekoþem letu

Administrativni
viri: MIZŠ, 2014.

DURS (podatki iz
iREK obrazca). Po
dogovoru.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

n.s.

Mesec, 20102012

Obdobje
opazovanja

2013-2014

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

Rezultati
razvojnega
dela bodo
uporabljeni
pri
izvajanju
rednih
raziskovanj.

Partnersko
sodelovanje

Podatki se
Partnersko
ne objavijo, sodelovanje
so vhod v
druga
statistiþna
raziskovanja.

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

SURS

Izobraževanje

R3.2.03.01

Preuþitev možnosti
uporabe podatkov,
zbranih z obrazcem v
obstojeþih statistiþnih
raziskovanjih.

Podatki o prejemniku
plaþe: EMŠO, davþna
številka in matiþna
številka poslovnega
registra izplaþevalca,
rezidentstvo
(rezident/nerezident),
vrsta dohodka, vrsta
osnove za prispevke,
prispevki v breme
zaposlene osebe,
prispevki v breme
delodajalca, davþni
odtegljaj

R3.2.03

Namen

Vsebina

Možnost uporabe
obrazca za
obraþun davþnih
odtegljajev od
dohodkov iz
delovnega
razmerja v
obstojeþih
raziskovanjih
iREK

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.02.02.05

Zap.št.

10548 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

R3.2.03.01.02

Zap.št.

Metodološki
razvoj statistike
izobraževanja

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Delo v tekoþem letu

Uvedba mednarodne
klasifikacije ravni
izobraževanja/izobrazb
e ISCED 2011 v
mednarodno
posredovanje podatkov
(prilagoditve v
nacionalnih statistiþnih
raziskovanjih/anketah;
prevajalniki med
nacionalnimi
kategorijami izobr.
programov/izobrazbe
in ISCED 2011);
Aktivnosti, povezane s
prihodnjim uvajanjem
revidirane klasifikacije
podroþij
izobraževanja/izobrazb
e ISCED (ISCED-F) v
mednarodno
poroþanje. Aktivnosti
v povezavi s
spremljanjem in
mednarodnim
poroþanjem podatkov
o kratkotrajni, kreditni
mednarodni mobilnosti
diplomantov v
terciarnem
izobraževanju
(komuniciranje z
višjimi strokovnimi
šolami, priprava
vprašalnika in navodil
za pilotno zbiranje
podatkov o
kratkotrajni mobilnosti
diplomantov višjega
strokovnega
izobraževanja, ki bo
izvedeno v zaþetku leta
2014) in priprava
podatkov o mobilnosti
študentov oz.
diplomantov v celotnih
programih v skladu z
novo definicijo.

Namen

Zagotavljanje ustreznih
in kakovostnih
podatkov za izraþun
mednarodno
primerljivih kazalnikov
o izobraževanju kot
podlage za spremljanje
in naþrtovanje politik
na nacionalni in
mednarodni ravni.

Vsebina

Sodelovanje z
mednarodnimi
institucijami (Eurostat,
OECD, UNESCO-UIS)
in relevantnimi
institucijami na
nacionalni ravni
(MIZŠ) pri razvojnih
aktivnostih, povezanih
z metodologijo oz.
vsebino poroþanja
podatkov o formalnem
izobraževanju.

Lastni viri SURS-a. n.s.

MIZŠ,
Visokošols
ki zavodi,
Višje
strokovne
šole

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Sodelujejo

n.s.

Obdobje
opazovanja

2012-2014

Izvajanje

Rezultati
razvojnega
dela bodo
uporabljeni
pri
izvajanju
rednih
raziskovanj.

Rok prve
objave /
uporabe
32008R0452,
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Vsebina

Pilotni modul o
uþni mobilnosti
mladih v zaþetnem
poklicnem
izobraževanju oz.
mladih nasploh

Podatki o osebi:
EMŠO, ime in priimek,
spol, starost oz. leto
rojstva, dosežena
izobrazba, vkljuþenost
v izobraževanje,
podatki o bivanju v
tujini (v trajanju
najmanj dveh tednov) z
namenom uþenja- v
okviru srednjega
poklicnega oz.
strokovnega ; srednjega
splošnega; terciarnega;
neformalnega
izobraževanja, oziroma
o drugem bivanju v
tujini v povezavi z
uþenjem.

Namen

Testiranje modula
vprašanj v okviru ADS,
z namenom prihodnje
vkljuþitve oz. rednega
zbiranja mednarodno
primerljivih podatkov o
uþni mobilnosti v
okviru anket
gospodinjstev (ADS ali
druge ankete
gospodinjstev) - za
spremljanje
zastavljenih ciljev v
okviru strategije
Evropa 2020

Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje

Ime in oznaka
raziskovanja

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Delo v tekoþem letu

n.s.

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

Izbrane osebe, stare Prostovoljno
18-34 let; prvo
þetrtletje 2014

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Izvajanje

2014
Dosežena
izobrazba ob
anketiranju
(prvo þetrtletje
2014);
vkljuþenost v
izobraževanje
v preteklih
štirih tednih;
uþna
mobilnost v
þasu
izobraževanja

Obdobje
opazovanja

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.2.03.02.01

R3.2.03.02

Zap.št.

10550 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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Kultura

R3.2.04.01

Posodobitev
raziskovanj s
podroþja statistike
kulture

Kultura

R3.2.04

R3.2.04.01.01

Merjenje
uþinkovitosti
sistema
izobraževanja in
usposabljanja za
izboljšanje
usposobljenosti
izobraževalcev
odraslih - ESS
projekt

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.03.02.02

Zap.št.

Racionalizacija
spremljanja podatkov,
razbremenitev
poroþevalskih enot.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri Obvezno
MK (letna poroþila
javnih zavodov s
podroþja kulture).
Marec 2014.

n.s.
ACS;
Univerza v
Ljubljani:
Fakulteta za
družbene
vede,
Ekonomska
fakulteta,
Filozofska
fakulteta

Sodelujejo

Sodelovanje z MK pri MK
prevzemu relevantnih
podatkov o dejavnosti
javnih zavodov s
podroþja kulture, ki jih
MK financira, na
podlagi letnih poroþil
teh zavodov, ki jih
poroþajo ministrstvu.

Sodelovanje pri
pripravi konþnega
osnovnega vprašalnika
za izvedbo glavne
mednarodno usklajene
ankete o kompetencah
odraslih (PIAAC); pri
pripravah za izvedbo
glavne raziskave,
izdelava vzorca, tisk
gradiv.

Namen projekta je
priprava in izpeljava
merjenja kompetenc
odraslih; razvoj
kazalnikov, analiza
stanja na podroþju
kompetenc odraslih,
mednarodne
primerjave; priprava
priporoþil in strokovnih
podlag za
izobraževalno in druge
politike.

Podatki o anketirani
osebi (osnovni
vprašalnik): osnovni
podatki o osebi (spol
starost, leto, mesec,
država rojstva, znanje
jezikov), o njeni
družini in starših;
podatki povezani z
doseženo izobrazbo in
tekoþim
izobraževanjem;
podatki o zaposlitvi in
znaþilnostih le-te oz. o
iskanju zaposlitve;
podatki o bruto plaþi
oz. dohodku; podatki o
bralnih, pismenih in
matematiþnih
aktivnostih na in zunaj
delovnega mesta,
podatki o pristopih k
reševanju
vsakodnevnih
nalog/problemov,
podatki o zdravju;
merjenje
zmožnosti/kompetenc
anketirane osebe
(reševanje problemov v
tehnološko bogatih
okoljih, pismenost,
matematiþne, bralne
spretnosti) preko
kognitivnega testiranja.

Prilagajanje
raziskovanj oz. naþina
pridobivanja podatkov
razvoju
administrativnih
evidenc.

Delo v tekoþem letu

Namen

Vsebina

Preteklo leto

n.s.

Obdobje
opazovanja

2012-2014

2013-2015

Izvajanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

10 mesecev Partnersko
po obdobju sodelovanje
opazovanja.

2015

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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R3.2.05.01.02

R3.2.05.01.03

IVZ

IVZ

ISM, MZ
Analiza obstojeþega
stanja na podroþju
priprave in obdelave
potrdil o smrti,
priprava osnovnih
orodij za testiranje ecertificiranja,
izobraževanje izbranih
koderjev.

Namen projekta je dvig
kakovosti zbranih
podatkov, pospešitev
celotnega procesa
zbiranja in kodiranja, in
izboljšanje kakovosti
kodiranja osnovnih
vzrokov smrti.

n.s.

Lastni viri IVZ,
ARSO
(temperature),
MNZ – CRP:
tedenski podatki o
umrlih

Lastni vir IVZ.
SURS: Registrski
popis 2011, CRP,
Popis 2002,
SRDAP, podatki o
vpisanih študentih,
o brezposelnih
osebah in
upokojencih. 30. 6.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

n.s.

Teden

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2014-2015

Po potrebi oz.
tedensko glede
na navedene
okolišþine

2014

Izvajanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

2016

Partnersko
sodelovanje

Po potrebi 1 Partnersko
mesec po
sodelovanje
obdobju
opazovanja.

2014

Rok prve
objave /
uporabe

97 / 25. 11. 2013

Vzpostavitev
sistema ecertificiranja
vzrokov smrti

Priprava pregleda
obstojeþega stanja v
Sloveniji na podroþju
priprave in obdelave
poroþil o umrli osebi,
priprava osnovnih
orodij za testiranje ecertificiranja, izvedba
pilotnega zbiranja
podatkov vkljuþno z
izobraževanjem
mrliških preglednikov,
priprava nacionalnega
naþrta implementacije
razvitih orodij.

n.s.

Priprava raziskovanja, SURS
analiza in združevanje
razliþnih zbirk
podatkov, zbranih na
podlagi ZZPPZ
(bolniški staleži,
bolnišniþne obravnave,
perinatalni podatki,
podatki o umrlih,
zbirko presejanih oseb
v programu SVIT,
itd.),
sociodemografskih in
socioekonomskih
podatkov o odraslih ter
otrocih do 18. leta in
njihovih starših iz
administrativnih in
statistiþnih virov ter
priprava analiz.

Sodelujejo

Priprava raziskovanja,
obdelava podatkov in
objava rezultatov,
povezovanje drugih
baz podatkov z bazo
podatkov o umrlih.

Spremljanje neenakosti
v zdravju glede na
razliþne
sociodemografske
spremenljivke,
socioekonomske
kazalnike in teritorialni
vidik.

Delo v tekoþem letu

Analiza vpliva
vroþinskih valov,
mraza in gripe na
umrljivost prebivalstva
in posameznih
populacijskih skupin v
skladu z metodologijo
mednarodnega projekta
EuroMOMO.

Podatki o
zdravstvenem stanju in
determinantah zdravja
po razliþnih
sociodemografskih in
socioekonomskih
spremenljivkah
pacientov: EMŠO,
stopnja zakljuþene
izobrazbe, aktivnost,
poklic, zakonski stan,
teritorij, tip družine,
velikost gospodinjstva,
EMŠO staršev.

Namen

Raziskovanje o
Znaþilnosti v zvezi s
tedenskem gibanju pokojnikom (EMŠO,
umrljivosti
državljanstvo, datum
smrti, obþina bivanja)
glede na temperaturne
valove (vroþina/ mraz)
in sezonsko
(pandemsko) gripo.

Neenakosti v
zdravju

Javno zdravje

R3.2.05.01

Vsebina

Št.

R3.2.05.01.01

Zdravje

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.05

Zap.št.

10552 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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IVZ

Poobl.
izvajalec

R3.2.05.01.04

Zap.št.

Spremljanje
obvladovanja
sladkorne bolezni

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Lastni viri IVZ.
SURS, Slovensko
nefrološko društvo,
UKC LjubljanaOþesna klinika,
Slovenija
transplant, ZPIZ.
Rok: 30.3. in 31.8
ZZZS: 28. 2. in 31.
8.

Sodelujejo

ZZZS,
UKC
Ljubljana Oþesna
klinika,
Slovensko
nefrološko
društvo,
Slovenija
transplant,
SURS,
ZPIZ

Delo v tekoþem letu

Priprava raziskovanja,
analiza in združevanje
razliþnih zbirk
podatkov, ocena
trendov in porazdelitev
prevalence ter
incidence sladkorne
bolezni in zapletov,
ocena števila oseb in
ter analize
zdravstvenih obravnav
oseb s sladkorno
boleznijo.

Namen

Zagotavljanje
kazalnikov sladkorne
bolezni v skladu z
mednarodnimi
metodologijami in
zahtevami za
poroþanje, ocene
števila oseb s sladkorno
boleznijo, znaþilnosti
porazdelitve in trendov,
analize bremena
bolezni.

Vsebina

Prejemniki zdravil in
med. teh. pripom. pri
slad. bol.: EMŠO, št.
zdrav. zavarov., spol,
mesec in leto rojstva,
šol. izob., obþ. stal. in
zaþ. bival., št. lekarne,
razlog obravnave, št.
zdravnika, dtm izdaje
zdravila ali med.teh.
pripom., ident.
zdravila, koliþina in
vrednost izdanih
zdravil na recept, enota
mere. Pacienti na
dializi: EMŠO, št.
zdrav. zavarov., obþ.
stal. in zaþ. bival., šol.
izob., pod. o
prizadetosti, anamneza
(družin. in osebna),
trajanje slad. bolezni,
leto nastopa slad.
bolezni, leto nastopa
kroniþne ledviþne
odpovedi, leto prehoda
na dializo, leto
transplantacije.
Prejemniki ledvic:
EMŠO, št. zdrav.
zavarov., obþ. stal. in
zaþ. bival., šol. izob,
glavna in spremljajoþa
diagnoza, zaplet, datum
operacije in zakljuþka
epizode. Slepe in
slabovidne osebe s
slad. bol.: EMŠO, št.
zdrav. zavarov., obþ.
stal. in zaþ. bival., šol.
izob.,pod. o
prizadetosti, oþesno
stanje, anamneza
(družinska in osebna),
trajanje in leto nastopa
slad. bolezni, leto
nastopa slepote.
Podatki o invalidski
upokojitvi zaradi
sladkorne bolezni:

Obvezno

Obveznost
poroþanja

2008-2013

Obdobje
opazovanja

2014-2015

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

11 mesecev 32008R1338,
po obdobju partnersko
opazovasodelovanje
nja.

Rok prve
objave /
uporabe
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R3.2.05.01.06

R3.2.05.01.07

IVZ

IVZ

Prostovoljno
za uþence in
starše,
obvezno za
ostale.

Obvezno
SURS (sociodemografski in
socio-ekonomski
podatki), Onkološki
inštitut Ljubljana Register raka
(podatke o vseh
prijavljenih
primerih raka

Evalvacija uþinkov
Programa Svit:
doseganje ciljne
populacije, kakovost
presejanja in vseh
izvedenih postopkov,
odkrite patologije,
vrednotenje uþinka
programa.

Znaþilnosti odzivnikov
in neodzivnikov v
Program Svit (podatki
o geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
spremenljivkah
pacientov: EMŠO,
starost, mesec in leto

SURS,
Register
raka Onkološki
inštitut
Ljubljana,
splošne
bolnišnice,
UKC LJ,

Osnovne šole, ki
Priprava metodologije, MKO,
MIZŠ, MZ, sodelujejo v shemi
izvedba ankete med
ARSKTRP šolskega sadja
uþenci 4., 6. in 8.
(izvedba ankete
razredov v šolskih
med uþenci, starši,
letih 2013/14 in
uþitelji) do konca
2014/15 ter izvedba
maja 2014 in do
ankete med starši,
konca novembra
uþitelji. Analiza in
2014. SURS:
objava rezultatov anket
Registrski popis
in poroþila.
2011. ARSKTRP:
podatki o šolah, ki
so vkljuþene v SŠS
najkasneje do
septembra 2014.
Lastni viri IVZ.

Spremljanje in
vrednotenje izvajanja
SŠS, sprememb stališþ,
znanja in vedenj
uþencev ter drugih
deležnikov glede
uživanja sadja in
zelenjave kot posledico
uþinkov SŠS v obdobju
med zaþetkom in
koncem posameznega
šolskega leta ter
primerjalno med
posameznimi šolskimi
leti. Analiza, kako bi
bilo možno izvajati
SŠS in po potrebi
prilagajati tako, da bi
imeli kar najveþ koristi
vsi otroci.

Nadgradnja
metodologije,
pridobivanje podatkov,
izraþun kazalnikov,
analiza odkrite
patologije.

Obveznost
poroþanja

SURS – izbor
Obvezno
vzorca - 30. 6. 2014
Lastni viri IVZ

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Podatki o izvajanju
sheme na posamezni
šoli o sprejemljivosti
sheme; o spremembi
stališþ, znanj in vedenja
uþencev ter drugih
deležnikov v shemi
(staršev, uþiteljev,
pridelovalcev in
drugih) glede uživanja
sadja in zelenjave.
Podatki za vrednotenje
ukrepa bodo obdelani
po razliþnih socialno
demografskih
spremenljivkah (spol,
starost, regija ali obþina
bivališþa, ocenjeni
socialno ekonomski
status družine otroka
ali mladostnika in
drugo).

UKC
Ljubljana Onkološki
inštitut

Sodelujejo

Priprava metodologije
raziskovanja in izbor
vzorca.

Delo v tekoþem letu

Priprava nacionalnih
smernic za presejanje
populacije in oceno
uþinkovitosti
"Nacionalnega
akcijskega naþrta za
zmanjševanje uživanja
soli v prehrani
prebivalcev Slovenije
za obdobje 2010–
2020".

Namen

Ocena epidemiologije
šþitniþnih bolezni v
Sloveniji ter ustreznosti
preskrbe z jodom pri
odrasli populaciji s
pomoþjo podatkov o
vnosu jodirane soli,
jodni preskrbi in o
pogostnosti šþitniþnih
bolezni.

EMŠO, št. zdr. zav,
spol, mesec in leto roj.,
šol. izob., obþ. stal. in
zaþ. bival., kategorija
invalidnosti, diagnoza,
datum odloþbe.

Vsebina

2014-2016

Letno

Šolski leti
2013/14 in
2014/15

Tekoþe leto

2014-2016

Izvajanje

n.s.

Obdobje
opazovanja

2016

2014

2016

Rok prve
objave /
uporabe

UL RS, št. 19807/1998, UL
RS, št. 9459/1992, UL
RS, št. 763348/2008,
2003/878/EC

32007R1234,
32009R0288,
UL RS, št. 642581/2012 in
št. 7-224/2013

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

97 / 25. 11. 2013

Analiza tretjega
presejalnega kroga
Državnega
programa
presejanja in
zgodnjega
odkrivanja raka na
debelem þrevesu
in danki (Program

Anketa o
vrednotenju
uþinkovitosti
ukrepa Shema
šolskega sadja
(SŠS)

Raziskovanje o
vplivu vnosa
jodirane soli v
Sloveniji na
epidemiologijo
šþitniþnih bolezni

Ime in oznaka
raziskovanja

Št.

R3.2.05.01.05

Zap.št.

10554 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Poobl.
izvajalec

Zap.št.

Svit)

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

rojstva, šol.izob.,
obþ.stal. in zaþ.
bivališþa, aktivnost,
poklic, zakonski stan.).
Dopolnitev podatkov o
najdbah pri
preiskovancih znotraj
programa Svit in
osebah z odkritim
rakom debelega
þrevesa in danke izven
programa Svit: EMŠO,
datum preiskave, vrsta
kolonoskopije,
izvajalec in ustanova
izvajanja
preiskave/posega, izvid
kolonoskopije,
diagnoza po MKB,
dodatni posegi ob
kolonoskopiji vkljuþno
z biopsijo in
polipektomijo, najdbe,
zapleti med in po
preiskavi/poseg, izvid
preiskav (kontrastne
preiskave, CT
kolonografije, CT
preiskave drugih
organov, UZ preiskave,
MRI abdomna….),
datum operacije, izvid
operacije (operativni
zapisnik), podatek o
ustanovi, v katero je
poslan material za
histopatološko
preiskavo, datum
sprejema vzorca na
patologijo in datum
avtorizacije izvida,
napotna ustanova in
napotni zdravnik
(koloskopist ali kirurg),
bioptiþna številka, vrsta
in število vzorcev,
histopatološki izvid s
TN (ali TNM) stadijem
v primeru karcinoma (z
vsemi podatki v skladu

Vsebina

Namen

Delo v tekoþem letu

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

debelega þrevesa in
danke), splošne
bolnišnice, UKC
LJ, UKC MB,
izven-bolnišniþne
gastroenterološke
ambulante,
družinski zdravniki
(izvidi). Rok:
december 2014 za
podatke iz leta
2014.

Sodelujejo

UKC MB,
izvenbolnišniþne
gastroenterološke
ambulante,
družinski
zdravniki,
Medicinska
fakulteta v
Ljubljani,
Inštitut za
biomedicins
ko
informatiko

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Izvajanje

Rok prve
objave /
uporabe

Pravne in
druge podlage

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Spremljanje
obvladovanja
srþno-žilnih
bolezni v Sloveniji
z analizo
geografskih,
socioekonomskih
in
sociodemografskih
determinant
neenakosti v
zdravju in v
dostopnosti do
preventivnih
zdravstvenih
storitev.

Ime in oznaka
raziskovanja

Osebe, ki jih ogrožajo
kardiovaskularne
bolezni - KVB: leto
zajema, mesec zajema,
obþina izvajalca, šifra
izvajalca, šifra
zdravstvene službe
izvajalca, šifra lokacije
izvajalca, šifra
zdravnika, datum
pregleda, ZZZS
številka zavarovanca,
EMŠO, datum rojstva
pacienta, spol pacienta,
obþina stalnega
bivališþa, vrsta
pregleda, prebolel
bolezen srca in žilja,
stanje pacienta, telesna
višina, telesna masa,
obseg pasu, indeks
telesne mase, sistoliþni
tlak, diastoliþni tlak,
krvni sladkor,,
holesterol, kajenje,
družinska
obremenjenost,
sladkorna bolezen,
telesna aktivnost,

s priporoþili), ocena
regresije tumorja v
primeru resekcije po
neoadjuvantni
radioterapiji in/ali
kemoterapiji, datum
napotitve k onkologu,
datum zaþetka
onkološkega
zdravljenja, naþin
zdravljenja (radio in/ali
kemoterapija), izid
zdravljenja, TNM
stadij raka, lokacija
tumorja, histološki tip
tumorja, intervalni raki
(datum diagnoze,
diagnoza bolezni, TNM
stadij, histološki tip,
lokacija tumorja).

Vsebina

Spremljanje neenakosti
v obolevanju za SŽB in
v prisotnosti
dejavnikov tveganja
zanje ter spremljanje
neenakosti v
dostopnosti in
vkljuþevanju v
NPPPSŽB glede na
geografske,
socioekonomske in
sociodemografske
spremenljivke. Ocena
vloge Nacionalnega
programa primarne
preventive srþno-žilnih
bolezni (NPPPSŽB) pri
zmanjševanju
obolevnosti in
umrljivosti za SŽB v
primerjavi z
medikamentoznim
zdravljenjem. Ocena
uþinkovitosti
NPPPSŽB in analiza
neenakosti v njegovem
izvajanju po
geografskih regijah in
izvajalcih. Analiza

Namen

Priprava raziskovanja,
združevanje in analiza
razliþnih zbirk
podatkov, analiza
vloge
medikamentoznega
zdravljenja pri
udeleženih v
NPPPSŽB, analiza
umrljivost za KVB
oseb, vkljuþenih v
NPPPSŽB z vidika
neenakosti v
obolevanju za SŽB, v
prisotnosti dejavnikov
tveganja ter v
vkljuþevanju v
NPPPSŽB z vidika
geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
determinant.

Delo v tekoþem letu

ZZZS;
SURS;
UKC
Ljubljana –
Interna
klinika, KO
za kardiologijo;
Medicinska
fakulteta v
Ljubljani,
Inštitut za
biomedicins
ko
informatiko

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Lastni viri IVZ.
ZZZS – baza
podatkov o
zdravilih, podatki o
izbranih osebnih
zdravnikih. SURS –
podatki o
socioekonomskih in
sociodemografskih
znaþilnostih
prebivalcev Rok:
30. 3. in 31. 8.
Register oseb, ki jih
ogrožajo
kardiovaskularne
bolezni (ROKVB)
Rok: 30. 3. in 31. 8.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

2002-2013

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

Januar 2015 Partnersko
sodelovanje

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

R3.2.05.01.08

Zap.št.

10556 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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Poobl.
izvajalec

Zap.št.

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Namen

socioekonomskih in
sociodemografskih
karakteristik oseb, ki se
NPPPSŽB ne
udeležujejo.

Vsebina

tvegano pitje, stopnja
ogroženosti, oznaka
vrste ukrepa – prvega v
okviru tega pregleda,
oznaka vrste ukrepa –
drugega v okviru tega
pregleda, oznaka vrste
ukrepa – tretjega v
okviru tega pregleda,
udeležba pacienta pri
izvajanju prvega
ukrepa, udeležba
pacienta pri izvajanju
drugega ukrepa,
udeležba pacienta pri
izvajanju tretjega
ukrepa. Prejemniki
zdravil pri srþno-žilnih
boleznih - SŽB
(hipertenzija, akutni
miokardni infarkt,
možganska kap): KZZ,
spol, mesec in leto
rojstva, obþ. stal. in
zaþ.bival., št. lekarne,
razlog obravnave, šifra
izbranega osebnega
zdravnika, št. zdrav.
zavoda, datum izdaje
zdravila, ident.
zdravila, koliþina in
vrednost izdanih
zdravil na recept, enota
mere. Podatki o umrlih
osebah - umrljivost za
SŽB (hipertenzija,
akutni miokardni
infarkt, možganska
kap): znaþilnosti v
zvezi s pokojnikom
(EMŠO, št. zdrav.
zavar., državljanstvo,
datum smrti, obþina
bivanja, vzrok smrti –
osnovni, neposredni)
Podatki o geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
spremenljivkah
pacientov: EMŠO,

Delo v tekoþem letu

Sodelujejo

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Izvajanje

Rok prve
objave /
uporabe

Pravne in
druge podlage
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Št.
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Analiza
zmogljivosti,
dostopnost in
izvajanja
zdravstvenega
varstva otrok in
mladostnikov

Ime in oznaka
raziskovanja

Analiza zdravstvenega
varstva otrok in
mladostnikov s
poudarkom na razlikah
glede na obmoþje,
izvajalce,
socialnoekonomski
položaj. Podatki o
izvajalcih. Podatki o
kadrovskih virih v zdr.
varstvu otrok in
mladostnikov
(zaposleni po
izobrazbi, zdravniki
specialisti in
specializanti po vrsti
specializacije) po
izvajalcu in lokaciji.
Podatki o številu in
starostni strukturi
opredeljenih oseb in
glavarinskih koliþnikov
po izbranem zdravniku.
Podatki o številu
pogodbenih timov po
zdr. dejavnostih po
izvajalcu in UE.

starost, mesec in leto
rojstva, šol. izob., obþ.
stal. in zaþ.bival.,
aktivnost, poklic,
zakonski stan. Podatki
o izbranem zdravniku
in izbranem izvajalcu
zdravstvene dejavnosti
(ZZZS številka
zavarovanca, BPI šifra
izbranega zdravnika,
BPI šifra izvajalca
zdravstvene
dejavnosti).

Vsebina

Spremljanje
zdravstvenega varstva
otrok in mladostnikov
obravnav na primarni
ravni s poudarkom na
razlikah glede na
obmoþje, izvajalce,
socialnoekonomski
položaj.

Namen

Sodelujejo

Priprava metodologije, n.s.
pridobivanje podatkov,
obdelava podatkov,
izraþun kazalnikov,
analize.

Delo v tekoþem letu

Lastni viri IVZ.
ZZZS, ZZS, SURS
(socio-demografski
in socio-ekonomski
podatki). Rok: 30.
3. in 31. 8

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obvezno

Obveznost
poroþanja

2010-2013

Obdobje
opazovanja

2013-2015

Izvajanje

2014

Rok prve
objave /
uporabe

32008R1338,
ZZPPZ UL
RS, št.
65/2000,
partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.2.05.01.09

Zap.št.

10558 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

Raziskovanje o
porabi v
gospodinjstvih
APG

Življenjska raven

R3.2.06.01

R3.2.06.01.01

Življenjska raven

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.06

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Osnovni podatki o
þlanih gospodinjstva
(EMŠO, datum rojstva,
ime in priimek, naslov,
spol, razmerje do
nosilca gospodinjstva,
zakonski stan,
izobrazba, poklic in
dejavnost, delovna
aktivnost, zdravstveno
stanje). Višina
razpoložljivih sredstev
po virih: vsi prejemki
oseb, oz. denarna
sredstva ter vrednost
lastne proizvodnje,
porabljene v
gospodinjstvu. Višina
porabljenih sredstev po
namenu porabe oz.
potrošnji 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

Izraþun ravni in
strukture porabljenih
sredstev gospodinjstev,
ki so osnova za izraþun
osebne porabe
prebivalstva, izraþun
uteži indeksov cen
življenjskih potrebšþin.
Podatki so tudi eden od
virov za izraþune
prehranskih bilanc in
ekonomskih raþunov za
kmetijstvo.

Namen

Analiza izvedbe
raziskovanja v 2012 in
študija možnosti
metodoloških
sprememb ter naþinov
zbiranja podatkov in
priprave na izvedbo
naslednjega
raziskovanja. Analiza
kakovosti zbranih
podatkov. Sodelovanje
z uporabniki podatkov
in analiza njihovih
potreb.

Delo v tekoþem letu

Sodelujejo

n. s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

2012

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

2015

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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R3.2.06.01.02

R3.2.06.01.03

BS,
SURS

Zap.št.

Raziskovanje je
sestavljeno iz Ankete o
finanþnih sredstvih in
porabi gospodinjstev in
podatkov, pridobljenih
iz administrativnih
virov. Anketa: osnovni
podatki o
gospodinjstvu, izbrani
osebi in drugih osebah
v gospodinjstvu:
(EMŠO, ime in
priimek, naslov, spol,
datum rojstva, država
rojstva, zakonski stan,
izobrazba), podatki o
lastništvu in
financiranju
nepremiþnin, prevoznih
sredstvih, drugih
dolgovih in kreditnih
omejitvah, privatni
podjetniški dejavnosti
in finanþnih naložbah,
zaposlitvi,
pokojninskih in
zavarovalnih policah,
razliþnih vrstah
dohodka,
medgeneracijskih
transferjih, porabi
gospodinjstev.

Raziskovanje o
dohodkih in
življenjskih pogojih
EU-SILC je sestavljeno
iz Ankete o življenjskih
pogojih in podatkov,
pridobljenih iz
administrativnih virov
in registrov.
Raziskovanje omogoþa
podrobnejšo analizo
življenjske ravni in
longitudinalne
primerjave.

Vsebina

n.s.
Terenska anketa.
Administrativni viri
ob zakljuþku
anketiranja: CRP,
PRS, SRDAP,
Dohodnina, ZRSZ,
MDDSZ,
Raziskovanje o
štipendijah.

n.s.

Priprave na izvedbo
raziskovanja in
izvedba raziskovanja
na terenu.

Raziskati
izpostavljenosti
sektorja gospodinjstev
raznim cenovnim
šokom; nagnjenosti k
trošenju iz premoženja;
vzdržnosti trenutnega
stanja zadolženosti
gospodinjstev; vplivu
reform (npr.
pokojninske) na
potrošniške in
varþevalne navade;
dejavnikov
povpraševanja po
razliþnih imetjih itd.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a
(EU-SILC).

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Sodelujejo

Analiza možnosti
zgodnejšega
zagotavljanja
podatkov.

Delo v tekoþem letu

Rezultati raziskovanja
so osnova za izraþun
kazalnikov socialne
povezanosti ter podlaga
za druge socialne
analize. Ena glavnih
ovir pri tem pa je
njihova pravoþasnost.
Sedaj so ti dostopni
najkasneje 12 mesecev
po koncu obdobja
izvedbe terenskega
raziskovanja oz. 24
mesecev po koncu
obdobja opazovanja za
administrativne vire.

Namen

Septemberdecember
2014

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014

2012-2014

Izvajanje

Rezultati
bodo
upoštevani
pri
izvajanju
rednega
raziskovanja.

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Sklep Sveta
ECB z 240.
seje 18.
septembra
2008. 5.1. þlen
Statuta
Evropskega
sistema
centralnih
bank in
Evropske
centralne
banke.

32003R1177

Pravne in
druge podlage

Št.

Raziskovanje
Eurosistema o
finanþnih
sredstvih in porabi
gospodinjstev

Izboljšanje
pravoþasnosti
raziskovanja o
dohodkih in
življenjskih
pogojih EU-SILC

Ime in oznaka
raziskovanja

10560 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

R3.2.06.01.04

Zap.št.

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

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Podatki o anketirani
osebi ter njenih
družinskih þlanih
(EMŠO, ime in
priimek, naslov, datum
rojstva/starost, država
rojstva, državljanstvo,
življenjski cikel,
zakonski stan,
izobrazba, selitvena in
zaposlitvena zgodovina
in status, razmerje med
þlani gospodinjstva).
Socialne vezi s
starši/otroci (pogostost
in vrsta stikov,
oddaljenost, varovanje
vnukov). Zdravstveno
stanje in omejitve v
zvezi s tem (fiziþne
lastnosti, težave pri
vsakodnevnih
aktivnostih,
zdravstvena oskrba,
pomoþ pri
vsakodnevnih
opravilih,
prehranjevalne navade,
spominske in miselne
sposobnosti, bolezni,
obiski pri zdravniku,
riziþno vedenje).
Finanþno stanje (vrsta
in višina rednih
prejemkov, drugi
obþasni dohodki,
prejemanje/nudenje
finanþne ali materialne
pomoþi, hipoteke,
posojila, prihranki in
razliþne naložbe,
banþni raþuni, dolgovi,
lastništvo drugih
nepremiþnin, dohodki
celotnega
gospodinjstva, zamude
pri plaþevanju
obveznosti, shajanje z
dohodki, izdatki za
prehrano, lastna

Vsebina

Analiza sekundarne
zašþite podatkov
SHARE za oceno
tveganja z vidika
statistiþne zaupnosti
Analiza kakovosti
podatkov SHARE
zbranih z anketiranjem
v primerjavi s podatki
iz registrov in
administrativnih virov.

Namen

Priprava podatkov iz
administrativnih in
statistiþnih virov ter
analiza.

Delo v tekoþem letu

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

IER, IVZ

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Sodelujejo

2010/2011

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

Podatki se
ne
objavljajo.

Rok prve
objave /
uporabe
Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Prikaz stanja na
podroþju dolgotrajne
oskrbe za nacionalne in
mednarodne potrebe.
Podatki o izdatkih,
prejemnikih in
izvajalcih storitev
dolgotrajne oskrbe
(loþeno po razliþnih
kategorijah).

Dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna
oskrba

R3.2.07.02

R3.2.07.02.01

Vsebina

proizvodnja hrane,
osebni avto). Bivalni
pogoji (vrsta stavbe,
lastništvo in velikost
stanovanja, nadstropje,
dvigalo, dostopnost).
Ostalo (subjektivna
ocena zdravja, osebno
poþutje in
zadovoljstvo, socialna
omrežja, prostovoljno
delo, þlanstvo v
društvih, verske
aktivnosti, uporaba
spleta, izobraževanje,
izraba prostega þasa,
mnenje o prihodnosti).
Lokacija in osnovni
podatki o anketi in
poteku anketiranja.

Socialna zašþita

Ime in oznaka
raziskovanja

Vzpostavitev pogojev
za sistematiþno
spremljanje stanja in
razvoja na podroþju
dolgotrajne oskrbe ter
zagotavljanje podatkov
za oceno dolgoroþne
rasti javnih izdatkov in
oblikovanje politik na
tem podroþju.

Namen

Preuþitev nacionalnih
in mednarodnih zahtev
po podatkih s podroþja
dolgotrajne nege.
Definiranje vsebine z
vidika nacionalne
zakonodaje in
mednarodnih
priporoþil.
Identifikacija,
pridobitev in analiza
razpoložljivih virov.
Razmejitev pristojnosti
med institucijami
glede zagotavljanja
podatkov o dolgotrajni
oskrbi. Sodelovanje in
priprava metodoloških
rešitev med
sodelujoþimi
institucijami (npr.
glede prekrivanja
prejemkov in storitev
ipd.).

Delo v tekoþem letu

UMAR,
MDDSZ,
ZPIZ, IVZ,
IRSSV,
SSZS,
ZZZS

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni
viri: UMAR,
MDDSZ, MZ ZPIZ,
IVZ, IRSSV, SSZS,
ZZZS. Izvajalci na
podroþju
dolgotrajne oskrbe.
Lastni viri SURS-a.
Letno oz. po
potrebi.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Pretekla leta

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

2014 (v
okviru
statistike
zdravstvenih
raþunov)

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.2.07

Zap.št.

10562 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R3.2.08.01.02

SURS

Stanovanja

R3.2.08.01

Namen

Podatki o lokaciji in
velikost
nestanovanjskih stavb,
število etaž,
opremljenost z
napeljavami.
Opredelitev po Enotni
klasifikaciji vrst
objektov (CC-SI).

Podatki o stavbah,
delih stavb,
stanovanjih, lastnikih
(EMŠO), bremenih
(npr. hipotekah),
uporabnikih, parcelah.

n.s.

Sodelujejo

n.s.

Prevzemanje podatkov n.s.
iz REN, analiza
kakovosti podatkov,
urejanje in
povezovanje podatkov
z drugimi
administrativnimi in
statistiþnimi viri.
Prouþitev možnosti
prevzema izbora
podatkov iz Zemljiške
knjige. Sodelovanje z
GURS-om in drugimi
institucijami na
razliþnih metodoloških
podroþjih.

Študij metodologije in
spoznavanje pristopov
drugih držav k tej
problematiki. Priprava
poroþila za Komisijo
za spremljanje
akcijskega programa
za invalide (API) pri
MDDSZ.

Delo v tekoþem letu

Priprava izraþunov in
Nadomestitev
analiza rezultatov.
dosedanjega vira
podatkov (gradbena
dovoljenja) za izraþun
letne ocene dokonþanih
nestanovanjskih stavb
iz baze nepremiþnin
(oz. posredno iz REN).

Zagotavljanje podatkov
za podroþja
stanovanjskih statistik,
gradbenih statistik,
statistike cen in
nacionalnih raþunov,
mikrosimulacijskega
modela, razliþnih
analitiþnih baz kot tudi
za pripravo vzorcev.
Spremljanje in analiza
stanja na podroþju
nepremiþnin.

Spremljanje položaja
Invalidska podjetja,
invalidov v Sloveniji.
delovni invalidi,
uživalci pravic iz PIZ,
varovanci v varstvenodelovnih centrih,
oskrbovanci v posebnih
socialnovarstvenih
zavodih ipd..

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a
(GRAD-STAVBE,
baza nepremiþnin).

Administrativni
viri: GURS (REN),
Vrhovno sodišþe
(Zemljiška knjiga).
Lastni viri SURS-a
(demografska baza,
statistike
gradbeništva, Popis
2011). ýetrtletno in
po potrebi
zgodovinski
podatki.

n.s.

Obvezno

Obvezno
Administrativni
viri: IVZ, MDDSZ,
UEM, ZPIZ, ZRSZ,
Sklad za
vzpodbujanje
zaposlovanja
invalidov. Lastni
viri SURS-a. Sproti
po potrebi v
dogovoru in
skladno s
sporazumi,
sklenjenimi z
dajalci podatkov in
na zahtevo SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Pretekla leta

Stanje konec
posameznega
þetrtletja.

Letna oz.
veþletna

Obdobje
opazovanja

2012-2014

2011-2015

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

2014

Najkasneje
konec 2015

32008R0763

32008R0763

Rezultati
Partnersko
bodo
sodelovanje
objavljeni
ob drugih
objavah s
podroþja
socialnih ali
demografskih
statistik.

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

Ocena graditve
nestanovanjskih
stavb

Baza nepremiþnin
SREN

Stanovanja

R3.2.08

R3.2.08.01.01

Invalidi

Invalidi

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.07.05.01

R3.2.07.05

Zap.št.

BS,
SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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Metodološki
razvoj statistike
kriminalitete

Kriminaliteta

R3.2.09.01

R3.2.09.01.01

Kriminaliteta

R3.2.09

Sodelovanje z
Eurostatom in
relevantnimi
agencijami v okviru
ZN ter ustreznimi
institucijami na
nacionalni ravni pri
aktivnostih, povezanih
z vzpostavitvijo
oziroma razvojem
sistema primerljivih
statistik s podroþja
kriminalitete v
Sloveniji in na ravni
EU.

Podatki o dokonþanih
in obstojeþih
stanovanjskih stavbah
in stanovanjih iz REN

Vsebina

Delo v tekoþem letu

Poenotenje,
posodobitev
spremljanja podatkov
na nacionalni ravni ter
mednarodna
primerljivost podatkov.

Posredovanje
podatkov in meta
podatkov Eurostatu,
agencijam ZN iz
obstojeþih virov oz.
raziskovanj. Testiranje
enotne EU
klasifikacije kaznivih
dejanj.

Priprava izraþunov in
Morebitna
analiza rezultatov.
nadomestitev
dosedanjega vira
podatkov (gradbena
dovoljenja in
dovoljenja za rušitve)
za izraþun ocene
stanovanjskega sklada
iz baze nepremiþnin oz.
posredno iz REN) in
spremljanje kakovosti
REN (ažurnost vpisov
novih stanovanj).

Namen

MP, MNZPolicija,
tožilstva,
sodišþa,
Uprava za
izvrševanje
kazenskih
sankcij,
Urad za
prepreþevan
je pranja
denarja idr.

n.s.

Sodelujejo

Administrativni
viri: MNZ-Policija,
MP, sodišþa,
tožilstva, MF
(UPPD).

Lastni viri SURS-a
(GRAD-BSS, baza
nepremiþnin).

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obvezno

n.s.

Obveznost
poroþanja

Pretekla leta

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2014

2011-2014

Izvajanje

Rezultati
revizije
bodo
upoštevani
pri rednih
raziskovanjih.

Najkasneje
konec 2014

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

SURS

Bilanca
stanovanjskega
sklada iz REN

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.08.01.03

Zap.št.

10564 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Poobl.
izvajalec

R3.2.09.01.02

Zap.št.

Revizija statistike
pravosodja

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Prenova nabora
podatkov, ki jih zbira
SURS za potrebe
državne statistike od
Vrhovnega državnega
tožilstva (v e-obliki) in
sodišþ (preko
vprašalnikov na
papirju) oz. njihova
uskladitev glede na
razpoložljivost
podatkov in zahteve na
nacionalni ravni in na
ravni EU. Pridobivanje
podatkov od
Vrhovnega sodišþa RS
v e-obliki na podlagi
vzpostavljenih
informatiziranih
evidenc.

Vsebina

Delo v tekoþem letu

Dogovor glede nabora
podatkov in glede
posredovanja podatkov
v e-obliki tudi s strani
Vrhovnega sodišþa.

Namen

Prenova,
racionalizacija
spremljanja podatkov
in razbremenitev
poroþevalskih enot.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Administrativni
viri: Vrhovno
državno tožilstvo
RS, Vrhovno
sodišþe RS

Sodelujejo

Vrhovno
državno
tožilstvo
RS,
Vrhovno
sodišþe RS,
okrožna
državna
tožilstva,
okrožna in
okrajna
sodišþa

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

Rezultati
bodo
upoštevani
v okviru
rednih
raziskovanj

Rok prve
objave /
uporabe
Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Šifrant VZS se
uporablja kot
povezovalni šifrant
med obstojeþimi
šifranti zdravstvenih
storitev (npr. šifrant
zdrav. storitev za
razvršþanje v þakalne
sezname, šifrant vrst
obiskov, šifranti
storitev za obraþun v
specialistiþni
zunajbolnišniþni in
drugih dejavnostih,
klasifikacija
terapevtskih in
diagnostiþnih
postopkov, poseben
šifrant storitev CT in
MR). Uporablja se na
podroþju napotovanja
in komunikacije med
izvajalci zdravstvene
dejavnosti in pacienti,
ter pri vodenju þakalnih
seznamov in
objavljanju þakalnih
dob.

Klasifikacije na podroþju socialnih statistik

Šifrant vrst
zdravstvenih
storitev
VZS

Obvezen nacionalni
standard za razvršþanje
vrst zdravstvenih
storitev v uradnih
zbirkah podatkov in v
statistiþnih
raziskovanjih.

Namen

Priprava šifranta,
priprava na uvajanje v
nekatera statistiþna
raziskovanja.

Delo v tekoþem letu

ZZZS, MZ

Sodelujejo

n.s.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obveznost
poroþanja

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014

Izvajanje

2014

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.2.11.01.01

R3.2.11.01

Vsebina

Klasifikacije na podroþju socialnih statistik

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.2.11

Zap.št.

10566 /

IVZ

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R3.3.01.01.02

R3.3.01.01.03

SURS

SURS

Statistika
nastajanja
odpadkov hrane

Posebne vrste
odpadkov

Statistika odpadne
hrane se osredotoþa na
nastale koliþine
odpadne hrane, tako v
gospodinjstvih kakor
tudi v industriji ter na
naþine ravnanja z
odpadno hrano.

Spremljanje podatkov o
posebnih vrstah
odpadkov – odpadni
elektriþni in elektronski
opremi, odpadnih
vozilih, odpadni
embalaži, odpadnih
baterijah in nevarnih
odpadkih.

Statistika uvoza in Spremljanje uvoženih
izvoza odpadkov
in izvoženih koliþin
nevarnih in nenevarnih
odpadkov. Iskanje
najprimernejšega vira
za pridobivanje teh
podatkov s pomoþjo
Agencije RS za okolje
ter s pomoþjo
Eurostata, ki bo v
prihodnjih letih
pripravljal in
nadgrajeval
metodologijo za
zbiranje teh podatkov.
Administrativni vir: Obvezno
MKO. 20.6.

Administrativni vir: Obvezno
ARSO. 1.9.

Dopolnitev obstojeþih MKO
podatkov o odpadkih,
pridobitev podatkov od
administrativnega vira
in priprava objave
pridobljenih podatkov.

Dopolnitev obstojeþih ARSO
raziskovanj o odpadkih
iz proizvodnih in
storitvenih dejavnosti,
zbiranje podatkov,
obdelava podatkov,
analiza podatkov in
objava podatkov.

Vzpostavitev statistike
podatkov o odpadni
hrani, ki bi lahko
pripomogla k veþjemu
osvešþanju in
manjšemu odmetavanju
hrane.

Obveznost
poroþanja

Uskladitev objave
podatkov z
mednarodnimi
objavami.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Administrativni vir: Obvezno
ARSO. 1. 9.

Sodelujejo

Dopolnitev obstojeþih ARSO
raziskovanj o
odpadkih, analiza
podatkov obstojeþega
vira, iskanje in analiza
drugih
administrativnih virov.

Delo v tekoþem letu

Usklajevanje
raziskovanj z EU
uredbo o statistiki
odpadkov, ki zajema
tudi uvoz in izvoz
odpadkov.

Odpadki

R3.3.01.01

R3.3.01.01.01

Okolje

Namen

R3.3.01

Vsebina

OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROýNE STATISTIKE

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.3

Zap.št.

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Preteklo leto

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2014

2014

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

32002R2150,
32008L0098,
32006R1013

Podatki
32002R2150,
32010R0849
bodo
objavljeni v
sklopu
rednih
raziskovanj.

Oktober
2014

Podatki
32002R2150,
bodo
32010R0849
objavljeni v
sklopu
rednih
raziskovanj.

Rok prve
objave /
uporabe
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SURS

SURS

Vsebina

Izraþun tipa
kmetovanja in
ekonomske
velikosti
kmetijskih
gospodarstev na
podlagi
ekonomskega
merila

Razvoj lastnega
izraþuna ekonomske
velikosti in tipa
kmetovanja kmetijskih
gospodarstev na
podlagi standardnega
rezultata. Vsebinsko
nalogo doloþa EU
zakonodaja, ki
predpisuje enotno
metodologijo.

Struktura kmetijskih gospodarstev

R3.3.02.01

R3.3.02.01.01

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

R3.3.02

Izpopolnjevanje
spremljanja subvencij
in transferjev s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih.

Spremljanje
subvencij in
transferjev s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih

R3.3.01.04.01

Izdatki za varstvo okolja

R3.3.01.04

Izpolnjevanje zahtev po
podatkih s podroþja
vodnih statistik s
poudarkom na pregledu
administrativnega vira
podatkov o javni
kanalizaciji.

Revizija vodnih
statistik
REV-VOD

Vode

Ime in oznaka
raziskovanja

Priprava tehniþne
rešitve za standardne
izraþune na podlagi
metodologije EU.

Pridobitev podatkov o
subvencijah in
transferjih s poudarkom
na industrijskih
dejavnostih.

Prevzem podatkov iz
administrativnega vira
in izboljšava in
dopolnjevanje
nacionalnih zahtev ter
mednarodnih
vprašalnikov za objavo.

Namen

Sodelujejo

n.s.

Priprava metodoloških n.s.
osnov, naþrtovanje in
analiza potrebnih
aktivnosti.

Prouþitev
administrativnih virov
podatkov, možnosti
njihove uporabe za
vkljuþitev v okoljske
raþune v industriji.

MKO
Analiza podatkov iz
administrativnih virov
(MKO) za
popolnjevanje
manjkajoþih podatkov
pri izpolnjevanju
mednarodnih
vprašalnikov in analiza
zahtev zunanjih
uporabnikov ter
prilagoditev objave
podatkov le-temu.

Delo v tekoþem letu

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Lastni viri SURS-a. n.s.

Administrativni
Obvezno
viri: MF in druge
institucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi
podatki. 3. 12. 2014

MKO. Lastni viri
SURS-a. Junij
2014.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Preteklo leto

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2013 - 2016

2014-2015

2014

Izvajanje

Pravne in
druge podlage

2017

2015

32008R1166,
32008R1242

32011R0691

Podatki
32000L0060
bodo
objavljeni v
sklopu
rednih
raziskovanj.

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

R3.3.01.02.01

R3.3.01.02

Zap.št.

10568 /

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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Merjenje obsega
Mobilnost potnikov s
cestnega prometa - poudarkom na obsegu
vozni kilometri
opravljenih voznih
kilometrov domaþih in
tujih vozil na
slovenskih cestah.

Kopenski transport

R3.3.04.01

R3.3.04.01.01

Transport

R3.3.04

Podatki na podroþju
uporabe obnovljivih
virov energije: lesna
biomasa, bioplin,
vetrna energija, sonþna
energija, geotermalna
energija itd.

Strukturna statistika energetike

R3.3.03.01

Obnovljivi viri
energije

Energetika

R3.3.03

R3.3.03.01.01

Cene in zakupnine Razvoj metodologije za
spremljanje cen in
kmetijskih
najemnin kmetijskih
zemljišþ
zemljišþ (za rabi njive
ter trajno travinje) v
RS. Analiza
razpoložljivih
sekundarnih virov
podatkov. Izraþun
povpreþnih cen in
zakupnin njiv oziroma
trajnega travinja za leti
2013 in 2014 na nivoju
kohezijskih regij.
Objava podatkov in
posredovanje podatkov
Eurostatu.

Kmetijske cene

R3.3.02.05

Vsebina

R3.3.02.05.01

Ime in oznaka
raziskovanja

Zap.št.

Prouþitev možnosti
evropsko usklajenega
rednega zbiranja
podatkov o opravljenih
voznih kilometrih
cestnih vozil na
teritoriju Slovenije
(tudi razvojni projekt
Eurostata).

Izboljšanje statistike
obnovljivih virov
energije in pridobitev
in poenotenje
podatkov.

Razvoj metodologije za
potrebe spremljanja
podatkov o cenah in
zakupninah kmetijskih
zemljišþ po
metodologiji Eurostata
ter zagotovitev letnih
podatkov o ceni in
zakupnini njiv ter
trajnega travinja.

Namen

SURS,
GURS,
MKO,
DURS,
Združenje
sodnih
izvedencev
in cenilcev
kmetijske
stroke
Slovenije,
KGZS

Sodelujejo

Prouþitev evropskih
n.s.
priporoþil in dobrih
praks drugih držav ter
domaþih možnosti (viri
in metode) za redno
zbiranje tovrstnih
podatkov. Sodelovanje
pri aktivnostih delovne
skupine Eurostata.

Analiza stanja, iskanje IJS, MZIP,
FS
obstojeþih
administrativnih virov
in njihova sistematiþna
vkljuþitev v statistiko
energetike.

Preuþitev metodologije
Eurostata. Analiza
razpoložljivih
sekundarnih virov
podatkov. Priprava
metode izraþuna.

Delo v tekoþem letu

Obveznost
poroþanja

Administrativni
viri: DRSC, MZIP
in ostali viri.

Administrativni
viri: MZIP, IJS,
Geološki zavod
Slovenije.
September 2014.

Obvezno

Obvezno

Obvezno
GURS, DURS,
MKO, Združenje
sodnih izvedencev
in cenilcev
kmetijske stroke
Slovenije. V
razliþnih obdobjih v
letu 2014.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Razliþna
obdobja glede
na vire.

Tekoþe in
pretekla leta.

Preteklo leto

Obdobje
opazovanja

2012-2014

2014

2013 - 2015

Izvajanje

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Predvidoma 2015.

Partnersko
sodelovanje

32009L0028,
Rezultati
32008R1099
razvojne
naloge bodo
upoštevani
pri objavah
rednih
raziskovanj.

December
2015

Rok prve
objave /
uporabe

Št.

SURS

SURS

SURS

Poobl.
izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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Geokodirani
statistiþni podatki

Razvoj postopkov za
pridobivanje,
prikazovanje in
posredovanje
statistiþnih podatkov v
geografskem prostoru.

Geografski informacijski sistem

R3.4.03.01
Zagotavljanje
uþinkovitega
pridobivanja podatkov,
uþinkovitega
kartografskega
prikazovanja in
posredovanja podatkov.
Vzpostavitev nove
oblike komunikacije z
razliþnimi uporabniki v
okviru celovitega
geostatistiþnega portala
SURS-a.

Namen

Vzpostavitev delujoþe
aplikacije STAGE
(STAtistika in
GEografija) v
produkcijskem okolju
SURS-a z možnostjo
prikazovanja,
poizvedovanja in
prenosa geostatistiþnih
podatkov skladno s
specifikacijami za
omrežne storitve iz
direktive INSPIRE.
Vzpostavitev storitve
GIS podatki za prenos
geostatistiþnih
podatkov za
naprednejše GIS
uporabnike v obliki in
metapodatkovnimi
opisi skladnimi z
direktivo INSPIRE.
Optimizacija procesov
kreiranja
geostatistiþnih
podatkov na SURS.
Naloge se izvajajo v
okviru razvojnega
projekta SURS-a
STAT&GIS in
Eurostatovega granta
(Eurostat grant 2012,
Theme 5.05, Merging
statistics and
geospatial information
in Member states)

Delo v tekoþem letu

Geodetski
inštitut,
Evropski
forum za
geostatistik
e, GURS

Sodelujejo

Obveznost
poroþanja

Administrativni
n.s.
viri: MNZ (CRP),
GURS (RPE),
AJPES (PRS), IVZ,
ZPIZ, ZZZS, MZIP,
MGRT, DURS.
Lastni viri SURS-a.

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

n.s.

Obdobje
opazovanja

2013 in 2014

Izvajanje

Rezultati
bodo
uporabljeni
pri
izvajanju
rednega
raziskovanja.

Rok prve
objave /
uporabe

Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage

Št.

R3.4.03.01.01

Geografski informacijski sistem

R3.4.03

Vsebina

STATISTIKE V PROSTORU

Ime in oznaka
raziskovanja

R3.4

Zap.št.

10570 /
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SURS

Poobl.
izvajalec

R3.4.03.01.02

Zap.št.

Mobilne statistike

Ime in oznaka
raziskovanja

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Razvoj infrastruktur in
sistemov za prevzem,
obdelavo in
diseminacijo podatkov
operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo
javne komunikacijske
storitve.

Vsebina

Obvezno
Operaterji, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska
omrežja in/ali
izvajajo javne
komunikacijske
storitve (Si.mobil
d. d., Telekom
Slovenije d. d.,
Tušmobil d.o.o.,
T-2 d.o.o., Debitel
d.d., Izi mobil d.d.,
Telemach d.o.o. ).
Lastni viri SURS-a.

Operaterji,
ki
zagotavljajo
javna
komunikacijska
omrežja
in/ali
izvajajo
javne
komunikacijske
storitve.

Vzpostavitev testne
infrastrukture za
prevzem podatkov
operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo
javne komunikacijske
storitve. Razvijanje
postopkov in
metodologij za njihovo
obdelavo in
diseminacijo. Naloga
se izvaja v okviru
granta Eurostata
(Eurostat grant 2013,
Theme 08.1.43.
Merging statistics and
geospatial information
in Member states).

Prouþiti možnost
vkljuþitve podatkov
operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo
javne komunikacijske
storitve, kot novega
vira v uradni statistiþni
proces z vidika
natanþnejše umestitve
obstojeþih statistiþnih
podatkov v prostor in
þas ter z vidika
dodajanja novih
statistiþnih vsebin.
Ugotoviti potencialne
omejitve SURS pri
obdelavi tovrstnih
podatkov.

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Sodelujejo

Delo v tekoþem letu

Namen

n.s.

Obdobje
opazovanja

2014 in 2015

Izvajanje

2015

Rok prve
objave /
uporabe
Partnersko
sodelovanje

Pravne in
druge podlage
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Priloga 3

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC V PRILOGI 1 IN PRILOGI 2
ACS – Andragoški center Slovenije
AJPES – Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
APEK – Agencija za pošto in elektronske
komunikacije
ARRS – Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
ARSKTRP – Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja
ARSO – Agencija RS za okolje
ATVP – Agencijo za trg vrednostnih papirjev
AZN – Agencija za zavarovalni nadzor
BEC – Broad Economic Categories – Široke
ekonomske kategorije
BO – brezposelna oseba
BPM5 – Priročnik MDS za plačilno bilanco,
5. izdaja
BS – Banka Slovenije
CC-SI – Enotna klasifikacija vrst objektov –
Classification of types of construction
COFOG – Classification of the Functions of
Government – Klasifikacija namenov sektorja
država
COICOP – Classification of Individual
Consumption According to Purpose –
Klasifikacija individualne potrošnje po namenu
CPA – Classification of Products by Activity –
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CRP – Centralni register prebivalstva (MNZ)
CUDV – Center za usposabljanje, delo in
varstvo
CURS – Carinska uprava Republike Slovenije
DDV – Davek na dodano vrednost
DN/DP – denarno nadomestilo/denarna pomoč
DRSC – Direkcija Republike Slovenije za
ceste
DURS – Davčna uprava Republike Slovenije
ECB – Evropska centralna banka
EEA – European Economic Area – Evropski
gospodarski prostor
EKD – Enotna klasifikacija dejavnosti
(veljavna pred SKD)
EMS – Evropski monetarni sistem

EODS – European Occupational Diseases
Statistics – Evropska statistika poklicnih bolezni
EORI – Economic Operators' Registration and
Identification system – Sistem registracije in
identifikacije gospodarskih subjektov
ERG – Ekonomski računi za gozdarstvo
ERK – Ekonomski računi za kmetijstvo
ESAW – European Statistics on Accidents at
Work
ESCB – European System of Central Banks –
Evropski sistem centralnih bank
ESR – Evropski sistem računov (European
System of Accounts – ESA)
ESS – European Statistical System – Evropski
sttaistični sistem
EUL – Enotna upravna listina (carinska
deklaracija)
EZ – Energetski zakon
FDV – Fakulteta za družbene vede
FS – Fakulteta za strojništvo
GFS(M) – Government Finance Statistics
(Manual) (IMF/MDS)
GIZ – Gospodarsko interesno združenje
GURS – Geodetska uprava Republike
Slovenije
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
HBSC – Health behaviour in school-aged
children
HE – Hidroelektratne
IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja
IJS – Institut Jožef Stefan
IKT – Informacijsko komunikacijska
tehnologija
IRSD – Inšpektorat za delo
IRSSV – Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo
ISCED – International Standard Classification
of Education – mednarodna klasifikacija
izobraževanja
ISCO – International Standard Classification
of Occupations – mednarodna standardna
klasifikacija poklicev

Uradni list Republike Slovenije

ISM – Inštitut za sodno medicino
ISPAP – Informacijski sistem za posredovanje
in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
IVZ – Inštitut za varovanje zdravja
IZUM – Institut informacijskih znanosti
Maribor
JSKD – Javni sklad za kulturne dejavnosti
KAD – Kapitalska družba d.d.
KDD – Klirinško depotna družba
KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije
KIS – Kmetijski institut Slovenije
KLASIUS – Klasifikacijski sistem
izobraževanja in usposabljanja
KLASIUS-P – Klasifikacija, s katero
razvrščamo aktivnosti ali izide izobraževanja
in usposabljanja v klasifikacijske skupine oz.
kategorije glede na področja izobraževanja in
usposabljanja.
KN – Kombinirana nomenklatura
KTDP – Klasifikacija terapevtskih in
diagnostičnih postopkov
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
MDS – Mednarodni denarni sklad –
International Monetary Fund (IMF)
MF – Ministrstvo za finance
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
MID – Enotni medresorski identifikator
(GURS)
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport
MK – Ministrstvo za kulturo
MKB-10-AM – Mednarodna klasifikacija
bolezni, verzija 10, avstralska modifikacija
MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MO – Ministrstvo za obrambo
MP – Ministrstvo za pravosodje
MRVL – Register vozil in prometnih listin
(MZIP)
MZ – Ministrstvo za zdravje
MZIP – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
NACE – Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne
– Evropska statistična klasifikacija
gospodarskih dejavnosti

Št.

97 / 25. 11. 2013 /

Stran

10573

NAMEA – National accounting matrix with
environmental accounts
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
NIP – Nomenklatura industrijskih proizvodov
NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica
NUTS – Nomenclature des Unites Territorielle
pour Statistique – Klasifikacija statističnih
teritorialnih enot v EU
OECD – Organisation for Economic
Cooperation and Development – Organizacija
za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OZS – Obrtna zbornica Slovenije
PIZ – Pokojninsko invalidsko zavarovanje
PRS – Poslovni register Slovenije (AJPES)
REN – Register nepremičnin (GURS)
RIC – Državni izpitni center
RKG – Register kmetijskih gospodarstev
(MKO)
RPE – Register prostorskih enot (GURS)
RRD – Raziskovalno-razvojna dejavnost
RŠZ – Registrska številka zavezanca (ZZZS)
RTV – Radiotelevizija Slovenija
SDDS – Special Data Dissemination Standard
– Posebni standardi objavljanja statističnih
podatkov, ki jih je določil Mednarodni denarni
sklad (IMF)
SHA – System of Health Accounts – sistem
zdravstvenih računov
SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti
SKM – Standardi kupne moči
SKIS – Standardna klasifikacija
institucionalnih sektorjev
SKP – Standardna klasifikacija poklicev
SKTE – Standardna klasifikacija teritorialnih
enot
SMTK – Standardna mednarodna trgovinska
klasifikacija (SITC – Standard International
Trade Classification)
SOD – Slovenska odškodninska družba d.d.
SPR – Statistični poslovni register
SRDAP – Statistični register delovno
aktivnega prebivalstva
SRKG – Statistični register kmetijskih
gospodarstev
SSZS – Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
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TARIC – Tarif Intégré de la Communauté –
Integrirana tarifa Evropske skupnosti
TE – Termoelektrarne
TIA – Tehnološka agencija Slovenije
TZS – Trgovinska zbornica Slovenije
UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija –
vrstilec – klasifikacijska številka
UE – Upravna enota
UJP – Uprava Republike Slovenije za javna
plačila
UKC – Univerzitetni klinični center
UL – Univerza v Ljubljani
UL RS – Uradni list RS
UMAR – Urad za makroekonomske analize in
razvoj
UPB – Uradno prečiščeno besedilo
UPPD – Urad za preprečevanje pranja denarja
URSP – Uprava RS za pomorstvo
UNESCO – United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organizations –
Organizacija združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo
VIES – VAT Information Exchange System –
Informacijski sistem za izmenjavo informacij o
DDV v EU
VURS – Veterinarska uprava Republike
Slovenije
VZD – Klasifikacija vrst zdravstvene
dejavnosti
WHO – World Health Organization –
Svetovna zdravstvena organizacija
ZBS – Zakon o Banki Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

ZCMDS – Zakon o spremembi in dopolnitvi
zakona o članstvu Republike Slovenije v
Mednarodnem denarnem skladu
ZDR – Zakon o delovnih razmerjih
ZDSta – Zakon o državni statistiki
ZGD – Zakon o gospodarskih družbah
ZInvO – Zakon o invalidskih organizacijah
ZMDS – Zakon o članstvu Republike
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu
ZMEPIZ – Zakon o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
ZPIZ – Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
ZPlaSS – Zakon o plačilnih storitvah in
sistemih
ZPOMZO – Zakon o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti
ZR – Zakon o računovodstvu
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
ZUTD – Zakon o urejanju trga dela
ZUTPG – Zakon o spremembi Zakona o
usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
ZZad – Zakon o zadrugah
ZZPPZ – Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, oktober 2013
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2013 v primerjavi s
septembrom 2013 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra
2013 je bil 0,000.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca oktobra 2013 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2013 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,002.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2013 v primerjavi s septembrom 2013 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do oktobra 2013 je bil 0,017.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2013 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2013
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 2013 v primerjavi s povprečjem leta
2012 je bil 0,017.
Št. 9621-180/2013/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-1522-0037
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
IVANČNA GORICA
3486.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna
Gorica

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10)
in 54. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 6. 11. 2013 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela, pravice
in dolžnosti predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor)
pri izvajanju nadzora, postopka nadzora, delo izvedencev, ki
opravljajo posebne strokovne naloge nadzora, način odločanja,
priprava, sklicevanje in vodenje sej, pisanje zapisnikov sej ter
vodenje evidenc in dokumentacije nadzornega odbora.
2. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini in ima svoj žig z grbom Občine Ivančna Gorica.
V zgornjem polkrogu je napis »OBČINA IVANČNA GORICA«, v
spodnjem polkrogu pa »NADZORNI ODBOR«. Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.
3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno,
nepristransko in v skladu z veljavno zakonodajo ter akti Občine
Ivančna Gorica.
4. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno, razen v delu, ko se
pripravlja in obravnava osnutek poročila in dokončno poročilo.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor je dolžan spoštovati dostojanstvo,
dobro ime in osebnostno integriteto pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
(1) Nadzorni odbor odloča na rednih in izrednih sejah.
(2) Redno sejo nadzornega odbora se sklicuje po potrebi
oziroma vsaj dvakrat letno.
(3) Izredna seja nadzornega odbora se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za
sklic redne seje.
(4) O sklicu izredne seje morajo biti obveščeni člani nadzornega odbora vsaj en dan pred sejo. Vabilo za sklic izredne
seje se pošlje vselej tudi županu.
(5) Nadzorni odbor ob pogojih, ki jih določa ta poslovnik,
lahko odloča tudi na dopisni seji.
(6) Udeležba na sejah nadzornega odbora je dolžnost
članov. V primeru, da so člani zadržani, morajo to sporočiti
predsedniku nadzornega odbora ali v pisarno župana Občine
Ivančna Gorica.
6. člen
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora.

7. člen
(1) Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev
so nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti
zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora.
(2) Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci
občinske uprave so se na vabilo predsednika nadzornega
odbora dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki jih
opravljajo in ki so predmet nadzora.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
8. člen
(1) Nadzorni odbor ima v okviru svojih pristojnosti pravico
in dolžnost biti seznanjen s celotnim premoženjskopravnim in
finančnim poslovanjem občine, pravico to poslovanje pregledati
in ugotavljati njegovo zakonitost in pravilnost ter ocenjevati
učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
(2) V ta namen nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje namenskost in smotrnost ter gospodarnost in
učinkovitost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– opravlja računovodski nadzor,
– preverja skladnost proračuna občine s pravnimi predpisi
s področja javnih financ in drugih področij, z odloki, pravilniki in
drugimi akti občinskega sveta,
– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in
odločitvami občinskega sveta,
– preverja skladnosti finančnih načrtov javnih zavodov,
društev in organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna,
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo ob
porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi,
zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– izdela nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– prouči pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma
predloge ukrepov,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz
njihove pristojnosti,
– z ugotovitvami navedenimi v poročilih nadzorov obvešča javnost,
– če ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju občine, mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče, ter
– v primeru utemeljenega suma, da je nadzorovani organ
ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
9. člen
Nadzorni odbor v skladu z letnim programom nadzora pregleda finančno poslovanje občinskih organov, občinske uprave,
občinskih skladov, javnih zavodov, javnih podjetij, društev in
organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev ter drugih
uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE
NADZORNEGA ODBORA
10. člen
(1) Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik
nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika
pooblaščeni član.
(2) Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe
člani na konstitutivni seji. Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje
več kot polovica vseh članov nadzornega odbora.
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(3) Če predsednika ni možno izvoliti niti po ponovljenem
glasovanju, zadostuje za izvolitev večina opredeljenih članov
nadzornega odbora.
(4) Nadzorni odbor lahko z večino opredeljenih glasov
skupaj s predsednikom izvoli tudi podpredsednika.

16. člen
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča
večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
večina navzočih članov.
(2) Glasovanje na sejah je javno.

11. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občin in
nadzorovanih oseb,
– podpisuje pisne odpravke in zapisnike sej nadzornega
odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega
odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo.
(2) Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta, zastopa stališča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah iz
pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati na
naslednji seji nadzornega odbora.
(3) Redna letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma od predsednika nadzornega odbora pooblaščeni
član.

17. člen
Predsednik lahko povabi na sejo nadzornega odbora
pripravljavce gradiva oziroma predstavnika institucij, ki so predmet nadzora.

12. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko-tehnična
opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in izdeluje akte
nadzornega odbora (pisni odpravki sklepov, poročil in drugo),
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni
odbor ali predsednik nadzornega odbora.
13. člen
(1) Člani nadzornega odbora ne morejo biti klicani na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki so ga dali v zvezi
z opravljanjem svoje funkcije.
(2) Člani nadzornega odbora nimajo imunitete ter so za
svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi članov nadzornega odbora, odškodninsko in kazensko odgovorni.
IV. NAČIN DELA
14. člen
(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah.
(2) Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik o programu dela Nadzornega odbora oziroma najmanj dvakrat letno.
(3) O poteku seje se vodi zapisnik.
(4) Konstitutivno sejo skliče župan najpozneje v 45 dneh
po imenovanju članov nadzornega odbora in jo vodi do izvolitve
predsednika nadzornega odbora.
15. člen
Sejo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti
pa ga nadomešča od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.

18. člen
Vabilo na sejo se skupaj z gradivom posreduje članom
nadzornega odbora praviloma sedem dni pred dnevom predvidene seje.
19. člen
Predsednik nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščeni član lahko izjemoma skliče sejo nadzornega odbora v
krajšem roku v primerih, kadar bi odlog obravnave in odločanja
o posameznem vprašanju povzročil nenadomestljivo materialno škodo in oškodovanje proračunskih sredstev.
20. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko
to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi dopisno
sejo. Dopisna seja lahko poteka po telefonu, tako, da vsak član
nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. O dopisni
seji se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni
seji Nadzornega odbora.
(2) Lahko pa se dopisna seja opravi tudi tako, da vabilo
z gradivom in predlogi sklepov članom nadzornega odbora
predsednik pošlje pisno po elektronski pošti. Opredeli način izvedbe dopisne seje, sklic seje, rok trajanja dopisne seje (točen
datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje
seje). Člani nadzornega odbora po prejemu gradiva izpolnjeno
izjavo o glasovanju oziroma potrjen predlog sklepa vrnejo po
elektronski pošti občinski upravi.
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem
članom Nadzornega odbora.
21. člen
(1) Zapisnik in realizacija sklepov predhodne seje sta 1. in
2. točka dnevnega reda seje.
(2) Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje
seje in lahko zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni.
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
22. člen
Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor najprej ugotavlja o morebitnem predlogu za razširitev dnevnega reda in o
predlogu za umik točke za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni pristojnega poročevalca. Po ugotovitvah za
umik oziroma sprejetih odločitvah za razširitev dnevnega reda,
da predsednik na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
23. člen
(1) Obravnava posamezne točke dnevnega reda se prične z uvodno obrazložitvijo predlagatelja točke. Predsedujoči po
potrebi dopolni obrazložitev in odpre razpravo o zadevi.
(2) K razpravi se lahko priglasijo člani nadzornega odbora
in drugi prisotni, če so bili vabljeni na sejo v vezi zadeve, ki se
obravnava.
(3) Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem
redu priglasitve, najprej članom odbora, nato pa še ostalim
prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.
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24. člen
(1) Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.
(2) Če razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v
okviru točke dnevnega reda, ga predsedujoči opomni.
(3) Če razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega
odstavka, mu lahko predsedujoči odvzame besedo.
25. člen
Predsedujoči dovoli članu Nadzornega odbora ne glede na
vrstni red priglasitve, če:
1. želi opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki po
njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum, ki vodi
razpravo v napačno smer;
2. želi opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega
reda.
26. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi
oblikuje k posamezni točki dnevnega reda sklep in ga da na
glasovanje. Sejo zaključi, ko so bile obravnavane vse točke
dnevnega reda.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko prekine sejo,
kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje na
dan, ki ga določi predsednik.
27. člen
V primeru, ko je potrebno za sprejem odločitve predhodno
strokovno mnenje, dodatna razlaga ali mnenje ustreznega izvedenca o obravnavani zadevi oziroma pridobitev dodatnih dokazil
ali listin, predsedujoči prekine obravnavano zadevo in jo preloži
na eno naslednjih sej.
28. člen
(1) Predsedujoči skrbi za red med sejo. Člane odbora in
druge prisotne na seji sproti opozarja na kršitve reda in od njih
po potrebi zahteva odstranitev iz seje.
(2) V primeru, da član odbora tudi po opozorilu nadaljuje
z motenjem in krši red tudi na naslednji seji, predsedujoči o tem
obvesti občinski svet, ki ga je imenoval ter zahteva njegovo
razrešitev.
29. člen
(1) Zapisnik seje nadzornega odbora vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje in morebitne prekinitve,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov in sklep o potrditvi zapisnika
prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali,
da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih
sklepih,
– sklepe nadzornega odbora.
(2) Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in
zapisnikar.
30. člen
(1) Dokumentarno gradivo nadzornega odbora mora vsebovati izvirnik zapisnika in vsa gradiva, ki so bila predložena za sejo.
(2) Zapisnik in gradiva nadzornega odbora se po končanem mandatu v skladu s uredbo o upravnem poslovanju,
arhivirajo na občini.
V. POTEK NADZORA
31. člen
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana
oziroma v ta namen ustanovi delovno skupino.
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32. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem
pravnih in drugih oseb na podlagi letnega programa.
(2) Letni program sestavljajo redni in občasni nadzori. V
njem se lahko določijo pravne in druge osebe, pri katerih bo
izveden nadzor, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.
(3) Letne in občasne nadzore za vsako leto določi Nadzorni odbor v letnem programu. Letni program in predlog finančnega načrta Nadzorni odbor sprejme najpozneje v mesecu
decembru za naslednje leto in ga predloži županu.
(4) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora, le če
je takšen nadzor določen v letnem nadzornem programu.
(5) Če Nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v
nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program in
spremembo posreduje županu.
(6) Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča
tudi o morebitnih zahtevah po uvedbi nadzora, ki jih vloži župan
ali občinski svet.
(7) Z letnim programom nadzorni odbor seznani občinski
svet in župana.
33. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora poda navodila za izvedbo nadzora pri nadzorovanemu organu.
(2) Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora se
smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem
postopku.
34. člen
(1) Nadzorni odbor lahko za izvajanje posameznih opravil
v postopku nadzora angažira zunanjega neodvisnega strokovnjaka, s katerim župan na podlagi sklepa občinskega sveta
podpiše pogodbo.
(2) V primeru, ko postopek zahteva temeljitejšo revizijo,
v katero je potrebno vključiti z zakonom predvideno institucijo,
nadzorni odbor ustrezno zahtevo predloži občinskemu svetu.
35. člen
(1) Za izločitev članov nadzornega odbora se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
(2) Član nadzornega odbora je dolžan paziti na vsako
potencialno in dejansko nasprotje interesov in se je dolžan v
primeru nasprotja interesov v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije iz postopka izločiti.
36. člen
(1) Na podlagi letnega programa predsednik nadzornega
odbora izda sklep o izvedbi nadzora.
(2) V sklepu se opredeli nadzorovani organ, vsebina,
obseg, kraj in čas nadzora ter člane nadzornega odbora, ki
bodo nadzor neposredno opravili. Če nadzor izvaja več članov
hkrati se določi vodja nadzora. Oseba, na katero se nanaša
sklep o izvedbi nadzora, lahko vloži ugovor v osmih dneh po
vročitvi sklepa.
(3) S sklepom o uvedbi nadzora je nadzorni odbor dolžan
seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora.
(5) O ugovoru odloči nadzorni odbor v roku 30 dni po
prejemu ugovora.
37. člen
(1) Pregled dokumentacije v zvezi z že izvedenimi finančnimi operacijami je treba opraviti tako, da se ugotovijo vsa
dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v
postopku nadzora.
(2) Dejanja je treba opraviti tako, da sta delovni proces in
poslovanje osebe čim manj motena. Predstavnik nadzorovanega organa v postopku je lahko ves čas prisoten.
(3) O opravljenem pregledu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse osebe, navzoče pri pregledu.
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VI. OBVEZNE SESTAVINE POROČILA
NADZORNEGA ODBORA

– predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis),
ki so bili kršeni.

38. člen
O ugotovitvah, ocenah, mnenjih pri opravljanju nadzora
nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in
smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad
finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev je
Nadzorni odbor dolžan spoštovati določila Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora.

44. člen
(1) Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku, določenem v aktu občine, odgovori na
posamezne navedbe (odzivno poročilo).
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila
nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in
predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu
poročila kot tako navedeno.

39. člen
Kot poročilo nadzornega odbora se štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt
nadzornega odbora.
40. člen
(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih
ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek poročila.
(2) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
(3) Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine:
– naslov,
– kratek povzetek,
– osnovne podatke o nadzoru,
– ime nadzornega odbora,
– ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
– uvod,
– ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
41. člen
(1) Uvod vsebuje:
– osnovne podatke o nadzorovanemu organu,
– pravno podlago za izvedbo nadzora,
– datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
– namen in cilje nadzora.
(2) Osnovni podatki o nadzorovanem organu so:
– organi in organiziranost ter število zaposlenih,
– kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z
navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
– sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom
med opravljanjem nadzora.
(3) Namen in cilji nadzora so:
– preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in
podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
– preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom
organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
– preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
– ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
– poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
– dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje
organa.
42. člen
Sestavni del osnutka poročila in poročila kot dokončnega
akta odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so
bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni,
kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.
43. člen
(1) Ugotovitveni del mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri
temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
(2) V ugotovitvenem delu se ocenjujejo:
– zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi
sredstvi,
– učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:
– opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma
nepravilnosti,

45. člen
(1) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 pravilnika o obveznih sestavnih poročila nadzornega odbora in
njegov sestavni del.
(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek
poročila ter priporočila in predloge.
(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je
treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega
poročila.
(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v
posameznem ugotovitvenem delu.
(5) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu
poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(6) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati
odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil
in predlogov ne upošteva.
46. člen
(1) Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.
(2) Dokončno poročilo je informacija javnega značaja in
se objavi na uradni spletni strani Občine Ivančna Gorica.
47. člen
Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve: predpisov, pri katerih znesek nepravilnosti presega 4 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna, vse kršitve
zakonskih določil, ki se v zakonu o izvrševanju proračuna RS
štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti,
ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše kršitve po
kontekstu, in sicer:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki
so bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa,
če bi za njihovo izvedbo bilo potrebno izvesti tak razpis.
48. člen
(1) Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum,
da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko zahteva
uvedbo postopka pri pristojnem organu pregona.
(2) O tem obvesti občinski svet in župana.
49. člen
(1) O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih
oseb, obvešča nadzorni odbor javnost z javno predstavitvijo
končnih poročil na seji občinskega sveta, preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah.
(2) Za obveščanje je pristojen predsednik nadzornega
odbora ali od njega pooblaščen član.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Članom nadzornega odbora pripada ustrezno plačilo za
njihovo delo na osnovi vsakokratnega veljavnega akta o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in župana, članov drugih občinskih
organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih
skupnostih ter o povračilih stroškov.
51. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z
večino vseh članov nadzornega odbora in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
52. člen
Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem
postopku kot poslovnik.
53. člen
Poslovnik in spremembe poslovnika se objavijo na uradni
spletni strani Občine Ivančna Gorica.
54. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora,
ki niso določena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila
Statuta Občine Ivančna Gorica.
55. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik
Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica z dne 14. 10. 1999
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 6/1999).
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št. 317/07 in 314/09), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11
– Odl. US, 10/12 in 94/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 7. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10
– uradno prečiščeno besedilo, 55/11, 107/12) in 18. člena Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne
občine Kranj na 28. seji dne 20. 11. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 54/09) se spremeni tako, da se peti odstavek
13. člena odloka in 57. člen odloka v celoti črtata.
2. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-4/2013-15/2013-46/01
Kranj, dne 21. novembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

56. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013-1
Ivančna Gorica, dne 6. novembra 2013
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Ivančna Gorica
Magdalena Urbančič l.r.

KRANJ
3487.

Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na območju Mestne
občine Kranj

Na podlagi 3., 7., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US in 40/12 – ZUJF), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije,
A.
Konto
1
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv konta
2
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

KRŠKO
3488.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2013/II.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine
Krško na 29. seji dne 21. 11. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2013/II.
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 107/12 in 73/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni
tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

REBALANS II 2013
3
33.619.025
30.241.276
19.284.458
15.547.938
3.055.650
677.840
3.030
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71

72
73
74
78
II.
40

41

42
43
III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2013
sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-220/2013-O802
Krško, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
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10.956.818
1.531.592
8.400
25.380
59.750
9.331.697
938.660
208.050
730.610
103.036
103.036
0
2.226.707
1.149.821
1.076.886
109.346
109.346
33.300.566
9.096.817
1.710.163
262.357
6.429.454
350.200
344.643
12.905.629
389.910
7.574.570
1.078.329
3.862.820
10.709.052
10.709.052
589.069
253.815
335.254
318.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.547.525
1.547.525
–1.229.067
–1.547.525
–318.458
2.003.523
«.
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VSEBINA
3483.

3484.
3485.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 10395

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Letni program statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
10395
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober
2013
10575

OBČINE
IVANČNA GORICA

3486.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
10576

3487.

Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj
10580

3488.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2013/II.
10580

KRANJ

KRŠKO
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