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Letni program statističnih raziskovanj za 2019
(velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)

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

LETNI PROGRAM
statističnih raziskovanj za 2019
(velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike
izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci,
in sicer Banka Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Letni program statističnih raziskovanj je 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 oziroma kot vir za druga raziskovanja.
Vsako raziskovanje iz rednega dela programa je razvrščeno
v ustrezno poglavje; o vsakem raziskovanju so zapisani naslednji
podatki: ime izvajalca, zaporedna številka, naziv, namen, vsebina
podatkovnih virov, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost
poročanja podatkov, obdobje opazovanja, periodika objavljanja in
prva objava. V rubriki, v kateri vpis vsebinsko ni mogoč ali smiseln,
je vpisano »n. s.«.
V letnem programu za leto 2019 ni statističnih raziskovanj, ki
zaradi svoje večletne periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2019.
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. V razvojni
del programa so raziskovanja uvrščena, ker se za redno izvajanje
vzpostavljajo metodološki in tehnični pogoji, ker se izvajajo večje
vsebinske ali tehnične revizije obstoječih rednih raziskovanj ipd.
Poglavja so označena s številčenjem, ob upoštevanju rednih
in razvojnih raziskovanj – zadnja imajo pred številčno oznako še
črko R. Poglavja so zaokrožena vsebina področnih statistik.
Razlaga stolpcev:
Izvajalec je institucija, ki je zadolžena za izvedbo navedenega raziskovanja. Če je navedenih več institucij, so odgovornosti
med njimi določene z dogovori.

Leto XXVIII

Zaporedna številka je sestavljena na podlagi številke poglavja ter zaporedne številke raziskovanja znotraj poglavja in je
letno spremenljiva.
Naziv: vsako raziskovanje ima ime; oznaka ni obvezen podatek o raziskovanju.
Namen podaja rezultat izvajanja raziskovanja.
Vsebina podaja kratek opis in informacije o vsebini podatkovnih virov, ki so uporabljeni za raziskovanje.
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.
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 rezultati pripravijo na podlagi lastnih virov izvajalca, je vpisano
n. s. (ni smiselno).
Obdobje opazovanja je določeno glede na leto veljavnosti
Letnega programa statističnih raziskovanj. Možnosti so: mesec, četrtletje, polletje, tekoče, prejšnje, predprejšnje leto (od
1. januarja do 31. decembra), šolsko leto (od 1. septembra do
31. avgusta) 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, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Predviden zaključek (v razvojnem delu) je leto, v katerem bo
predvidoma zaključeno razvojno raziskovanje.
Prva objava: navedeno je, kdaj bodo podatki najpozneje
objavljeni. Za raziskovanja z letno (polletno, večletno) periodiko
objavljanja je datum naveden z dnevom in mesecem objave, za
raziskovanja s četrtletno in mesečno periodiko objavljanja pa v
obliki števila dni po koncu obdobja opazovanja. Tej objavi bodo
lahko sledile še objave podrobnejših ali končnih podatkov.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 940-418/2018/7
Ljubljana, dne 21. novembra 2018
EVA 2018-1522-0031
Genovefa Ružić l. r.
v. d. generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije

14 Rudarstvo in predelovalne dejavnosti
15 Energetika
16 Gradbeništvo
17 Trgovina in druge storitve
18 Finančno posredništvo
19 Turizem
20 Transport in komunikacije
21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
22 Okolje
23 Medpodročni sistemi kazalnikov
24 Registri
25 Drugo

Priloga 1
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01 Nacionalni računi
02 Regionalni računi
03 Cene
04 Prebivalstvo
05 Trg dela
06 Življenjska raven
07 Izobraževanje
08 Kultura
09 Zdravje in socialna varnost
10 Kriminaliteta
11 Poslovni subjekti
12 Ekonomski odnosi s tujino
13 Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija
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1

01.01

01.02

01.03

01.04

SURS

SURS

SURS

01

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Podatkovni viri

Administrativni viri: AJPES,
MF, FURS, ZPIZ, BS, UJP,

Administrativni viri: AJPES,
BS, MF, MNZ, FURS, UJP,
AZN, ZZZS, MKGP, ZPIZ, do
31. 5. Lastni viri SURS.

Administrativni viri: AJPES,
BS, MF, FURS, UJP, ZZZS,
ZPIZ, AZN in DRSI - 50 dni po
koncu četrtletja. Lastni viri
SURS (DAK).

Administrativni viri: AJPES,
BS, MF, MNZ, MZI-MRVL,
FURS, UJP, AZN, ZZZS,
MKGP, ZPIZ, do 31. 5. Lastni
viri SURS (DAK).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

2016, 2017

Četrtletje

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Četrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

30. 9. 2019

2

28. 6. 2019, 20.
12. 2019

2 meseca po
obdobju
opazovanja

30. 8. 2019

Prva objava

Stran

Prikaz nefinančnih transakcij in Podatki iz izkaza poslovnega
temeljnih agregatov nacionalnih izida in bilance stanja

Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davčnih evidenc,
plačilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinančni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
srečo, podatki statističnih
raziskovanj.

Podatki o osebi: podatki o
tujcih, ki delajo v Sloveniji in
sicer EMŠO, datum prijave,
država porekla in SKD
delodajalca. Podatki Poslovnega
registra Slovenije, podatki
davčnih evidenc, plačilna
bilanca, javnofinančni podatki,
podatki o poslovanju
zavarovalnic in bank, podatki iz
avtomatskega štetja prometa,
podatki iz statističnih
raziskovanj.

Podatki o osebi: EMŠO, DŠ,
registrska številka vozila,
zavarovalna podlaga, število
zaposlenih. Podatki iz izkaza
poslovnega izida in bilance
stanja ter dodatni podatki
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davčnih evidenc,
plačilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinančni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
srečo, podatki statističnih
raziskovanj.

Vsebina

75 / 26. 11. 2018 /

Letni nefinančni računi
NR-SEKTORSKI/L

Prikaz strukture proizvodnje,
proizvodnih stroškov in
dohodkov, ustvarjenih v
proizvodnem procesu, tokov
proizvodov in storitev,
proizvedenih v okviru
domačega gospodarstva, ter
tokov proizvodov in storitev s
tujino v tekočih in stalnih cenah.

Obračun bruto domačega
proizvoda po proizvodni,
izdatkovni in dohodkovni
metodi v tekočih in stalnih
cenah ter zaposlenosti.

Obračun bruto domačega
proizvoda po proizvodni,
izdatkovni in dohodkovni
metodi v tekočih in stalnih
cenah ter zaposlenosti.

Namen

Št.

Tabele ponudbe in
porabe
NR-SUT

Bruto domači proizvod
NR-BDP/ČL

Bruto domači proizvod
NR-BDP/L

Nacionalni računi

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11455

01.06

01.07

SURS

BS, SURS

Prikaz prehoda iz
javnofinančnih podatkov na
primanjkljaj in dolg sektorja
država in njegovih
podsektorjev.

Prikaz nefinančnih transakcij in
temeljnih agregatov sektorja
država in njegovih
podsektorjev.

Prikaz nefinančnih transakcij in
temeljnih agregatov nacionalnih
računov po institucionalnih
sektorjih.

računov po institucionalnih
sektorjih.

Namen

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinančni podatki,
premoženjske bilance, zaključni
računi družb in drugih
posrednih proračunskih
uporabnikov, davčne evidence,
finančna statistika in statistična
raziskovanja.

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinančni podatki,
premoženjske bilance, zaključni
računi družb in drugih
posrednih proračunskih
uporabnikov, davčne evidence,
finančna statistika in statistična
raziskovanja.

Podatki plačilne bilance,
javnofinančni podatki, davčne
evidence in podatki statističnih
raziskovanj.

gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davčnih evidenc,
plačilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinančni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
srečo, zakupnine za kmetijska
zemljišča, bilance investicijskih
skladov, podatki statističnih
raziskovanj, podatki o
izplačanih dividendah po
sektorjih prejemnikov dividend
(nefinančne družbe, finančne
družbe, država, gospodinjstva,
nepridobitne institucije, ki
opravljajo storitve za
gospodinjstva, tujina).

Vsebina

Obvezno

Obveznost
poročanja

MF (Direktorat za proračun,
Obvezno
Direktorat za zakladništvo,
Direktorat za javno premoženje,
Direktorat za javno
računovodstvo), FURS, BS,
ZPIZ, ZZZS, javni skladi, javne
agencije, KAD, DUTB, SŽ,
DSU, SDH, Zavod RS za
blagovne rezerve, 2TDK,
AJPES, MO do 15. 3. za prvo
poročanje in do 30. 6. za drugo

MF (Direktorat za proračun,
Obvezno
Direktorat za zakladništvo,
Direktorat za javno premoženje,
Direktorat za javno
računovodstvo), FURS, BS,
ZPIZ, ZZZS, javni skladi, javne
agencije, KAD, DUTB, SŽ,
DSU, SDH, Zavod RS za
blagovne rezerve, 2TDK,
AJPES, MO do 15. 3. za prvo
poročanje in do 30. 6. za drugo
poročanje. Lastni viri SURS.

Administrativni viri: BS, MF,
FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS 50 dni po koncu četrtletja.
Lastni viri SURS.

Sklad kmetijskih zemljišč,
ATVP, KDD, do 31. 5. Lastni
viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Polletna

Četrtletna

Tekoče in prejšnja Polletna
4 leta

Prejšnje leto

Četrtletje

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

3

19. 4. 2019 in 18.
10. 2019

29. 3. 2019 in 25.
9. 2019

3 mesece po
obdobju
opazovanja

Prva objava
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Poročilo o presežnem
primanjkljaju in dolgu
države
NR-EDP

Letni računi države
NR-DRŽAVA/L

Četrtletni nefinančni
računi
NR-SEKTORSKI/ČL

Naziv

Št.

01.05

Zap.št.

11456 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

SURS

SURS

BS

BS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinančni podatki,
zaključni računi družb in drugih
posrednih proračunskih
uporabnikov, davčne evidence,
finančna statistika in statistična
raziskovanja.

Vsebina

Prikaz stanj in transakcij
finančnih obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finančnih instrumentih.

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

Enote vključene v S.11, S.12 in
S.13 oz. po Sklepu BS (prag
poročanja glede na bilančno
vsoto) posredujejo podatke
AJPES do: 20. 2., 10. 5., 10. 8.,
10. 11., AJPES posreduje
zbrane podatke BS v petih
delovnih dneh po končanem
sporočanju. SURS in
administrativni viri: KDD, MF,
AJPES (letna poročila). Lastni
viri BS.

Podatki iz bilance stanja
Administrativni viri: AJPES,
gospodarskih družb, zadrug,
GURS, MO, do 31. 5. Lastni
samostojnih podjetnikov in
viri SURS.
drugih enot, register
nepremičnin, podatki o vojaških
sistemih, podatki statističnih
raziskovanj.

Stanja in transakcije finančnih
sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finančnih instrumentih in
posebej sektorja država.

Iz četrtletnih izračunani letni
Lastni viri BS.
podatki o stanjih in transakcijah
finančnih sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finančnih instrumentih.

Obvezno

Obvezno

n.s.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Stanje na koncu
prejšnjega leta

Četrtletje

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Četrtletje

Obdobje
opazovanja

Letna

Četrtletna

Letna

Letna

Letna

Četrtletna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
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4

23. 12. 2019

4 mesece po
obdobju
opazovanja

25. 4. 2019

20. 12. 2019

25. 9. 2019

3 mesece po
obdobju
opazovanja

Prva objava

Št.

Bilance stanj nefinančnih Obračun bruto in neto vrednosti
sredstev
osnovnih sredstev ter potrošnja
NR-SREDSTVA
stalnega kapitala v tekočih in
stalnih cenah ter vrednosti zalog
in zemljišč.

Administrativni viri: MF,
FURS, ZPIZ, ZZZS, UJP, do
31. 5.

Administrativni viri: BS, MF,
FURS. Zavod za blagovne
rezerve, Sklad za financiranje
razgradnje NEK, RTV
Slovenija, najkasneje 50 dni po
koncu četrtletja. Lastni viri
SURS.

poročanje. Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Bilance javnega financiranja,
Administrativni viri: MF, ZPIZ,
bilanci posebnega dela
ZZZS, UJP, AJPES, do 30. 6.
proračuna RS in občinskih
proračunov ter drugi
javnofinančni podatki,
premoženjske bilance, zaključni
računi enot sektorja država,
statistična raziskovanja.

Prikaz podrobnih kategorij
Bilance javnega financiranja,
davkov in prispevkov za
davčne evidence.
socialno varnost po podsektorjih
sektorja država.

Prikaz nefinančnih transakcij in
temeljnih agregatov sektorja
država.

Namen

Četrtletni finančni računi Prikaz stanj in transakcij
finančnih obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finančnih instrumentih.

Letni finančni računi

Izdatki države po
namenih
NR-COFOG

Davki in prispevki za
socialno varnost
NR-DAVKI

Četrtletni računi države
NR-DRŽAVA/ČL

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11457

02.01

02.02

SURS

Prikaz transakcij v računu
alokacije primarnega dohodka
in računu sekundarne razdelitve
dohodka za sektor gospodinjstev
po regijah.

Obračun bruto domačega
proizvoda, sredstev za
zaposlene in zaposlenosti po
dejavnostih in po regijah.

Podatki o osebi: EMŠO, vse
vrste dohodkov, štipendije,
občina stalnega prebivališča.
Podatki o gospodinjstvu:
id_gospodinjstva, vrednosti
hipotekarnih kreditov. Podatki
iz izkaza poslovnega izida in
bilance stanja samostojnih
podjetnikov, podatki iz davčnih
evidenc, podatki zavarovalnic,
podatki o denarnih nadomestilih
brezposelnih oseb, podatki
statističnih raziskovanj.

Podatki o osebi: EMŠO,
zavarovalna podlaga, status
aktivnosti ter matična številka,
SKD in občina delodajalca.
Podatki iz Poslovnega registra
Slovenije, podatki o
gospodarjenju z gozdovi,
davčne evidence, zaposleni po
naseljih in občinah, podatki
statističnih raziskovanj.

Podatki o osebi: EMŠO, DŠ,
registrska številka vozila.
Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davčnih evidenc,
plačilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinančni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
srečo, podatki statističnih
raziskovanj.

Podatki o osebi: EMŠO, bruto
plača, spol, starost, izobrazba,
SKD delodajalca. Podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki statističnih raziskovanj.

Vsebina

Podatkovni viri

Administrativni viri: AJPES,
FURS (dohodnina), MF, ZZZS,
ZPIZ, MDDSZ (štipendije),
ZRSZ, zavarovalnice, do 30. 6.
Lastni viri SURS (EU-SILC,
DEM-PREB/ČL).

Administrativni viri: AJPES,
FURS, MORS, Zavod za
gozdove Slovenije, do 31. 5.
Lastni viri SURS (DAK).

Administrativni viri: AJPES,
BS, MF, FURS, UJP, AZN,
ZZZS, MZI - MRVL, MKGP,
ZPIZ, do 31. 5. Lastni viri
SURS.

Administrativni viri: AJPES,
FURS (dohodnina), do 31. 5.
Lastni viri SURS (DAK).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

n.s.

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

5

22. 10. 2019

20. 12. 2019

Podatki se ne
objavijo, so vir za
izračune prispevka
Slovenije v
proračun EU.

19. 12. 2019
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Računi gospodinjstev po
regijah
NR-RACUNI-GREGIJE

Bruto domači proizvod
po regijah
NR-BDP-REGIJE

Regionalni računi

02

Izdelava statistične
dokumentacije za tehtano
povprečno stopnjo (TPS) DDV
in kategorij kompenzacij TPS.

Prikaz stroškov dela in
zaposlenosti po dejavnostih,
spolu, starosti in izobrazbi.

Namen

Št.

SURS

Letno DDV poročilo
NR-DDV/L

01.15

SURS

Stroški dela po
socioekonomskih
značilnostih
NR-STR_DELA

Naziv

01.14

Zap.št.

11458 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Proizvajalčeve cene
industrijskih proizvodov, ki so
bili proizvedeni na ozemlju
Slovenije in prodani na
domačem ali tujih trgih.

Povprečne drobnoprodajne cene
in prodane količine za
kmetijske, živilske in neživilske
proizvode ter storitve.

Izračun skupnega indeksa cen
storitev pri proizvajalcih in
indeksov cen za izbrane
storitvene dejavnosti.

Izračun indeksa uvoznih cen.

Obvezno

n.s.

Obvezno

Izbrana podjetja in poslovni
Obvezno
subjekti iz SKD področij B, C
in D, ki so po podatkih statistike
zunanje trgovine opravljali uvoz
proizvodov, do 5. v mesecu.

Administrativni viri: GURS
(ETN, REN), 65 dni po
zaključku četrtletja.

Lastni viri SURS.

Izbrani proizvajalci iz SKD
področij B, C, D in E, ki
prodajajo proizvode na
domačem (CENE-DOMA/M,
CENE-DOMA/M-DOD) in
tujih trgih (CENE-IZVOZ/M),
do 20. v mesecu.

Trgovska podjetja in druge
Obvezno
organizacije, ki razpolagajo s
podatki o drobnoprodajnih
cenah, prodanih količinah ter
podrobnih opisih proizvodov na
ravni GTIN/EAN kod, tedensko
od 1. do 30. v mesecu. Za
profitne najemnine: Internet
Media (dostopno na
http://www.nepremicnine.net),
do 18. v mesecu. Združenje
slovenskih žičničarjev - GIZ

n.s.

Obveznost
poročanja

Cene storitev pri proizvajalcih
Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
za izbrane storitvene dejavnosti. storitve iz SKD področij H, I, J,
L, M in N oz. razpolagajo s
podatki s teh področij, do 20 dni

Cene uvoženih proizvodov.

Izračun indeksov cen
Cene novih in rabljenih
stanovanjskih nepremičnin,
stanovanjskih nepremičnin.
indeksov cen stanovanjskih
nepremičnin, v katerih bivajo
lastniki in vrednostnih podatkov
o transakcijah stanovanjskih
nepremičnin.

Osnova za izračun predpisane
Mesečna in letna temeljna
obrestne mere zamudnih obresti. obrestna mera.

Izračun indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih za prodajo na
domačem in tujih trgih ter
skupnega indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih.

Izračun indeksov cen
življenjskih potrebščin (ICŽP),
harmoniziranih indeksov cen
življenjskih potrebščin (HICŽP)
in harmoniziranih indeksov cen
življenjskih potrebščin s
konstantnimi davčnimi
stopnjami (HICŽP-CT).

Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Četrtletje

Mesec

Četrtletje

Mesec

Mesec

Mesec

Predprejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Četrtletna

Mesečna

Četrtletna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Letna

Periodika
objavljanja

50 dni po
zaključku
četrtletja

6

30 dni po obdobju
opazovanja,
izjema je januar –
45 dni po
zaključku meseca

85 dni po koncu
obdobja
opazovanja

Zadnji delovni dan
v mesecu

21 dni po obdobju
opazovanja

Zadnji delovni dan
v mesecu, izjema
je januar – 6 dni
po zaključku
meseca

10. 10. 2019

Prva objava
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Cene storitev pri
proizvajalcih
CENE-STOR/ČL,
CENE-STOR/ČL-DOD

Cene uvoženih
proizvodov
CENE-UVOZ/M

Vsebina

Prikaz bruto investicij v
Podatki statističnih raziskovanj.
osnovna sredstva po dejavnostih
in po regijah.

Namen

Št.

Cene stanovanjskih
nepremičnin
CENE-STAN/ČL

Temeljna obrestna mera
TOM

Cene industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih
CENE-SKUPAJ/M

Povprečne
drobnoprodajne cene
kmetijskih, živilskih in
neživilskih proizvodov
ter storitev
CENE - DPC/M

Cene

03

03.01

Bruto investicije v
osnovna sredstva po
regijah
NR-INV-REG

Naziv

02.03

Zap.št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11459

04.01

Registrski popis
prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2018
REGISTRSKI POPIS
2018

Prebivalstvo

04

SURS

Cene najemnin
CENE A 64

03.08

SURS

Bruto domači proizvod
(BDP) na prebivalca v
standardih kupne moči in
relativne ravni cen
CENE-PKM

Naziv

Cene izdelkov in storitev
končne potrošnje (CENE-PKMP), končne nabavne cene strojev
in opreme za investicije (CENEPKM-S), cene fiktivnih
gradbenih objektov ter izbranih
ključnih gradbenih komponent
za stanovanjske zgradbe,
nestanovanjske zgradbe ter
objekte nizke gradnje (CENEPKM-G), obračunske cene in
povprečne ležalne dobe za
izbrane bolnišnične storitve oz.
posege (CENE-PKM/Z).

Vsebina

Prikaz podatkov o prebivalcih,
njihovih
gospodinjstvih/družinah ter
stanovanjskih razmerah.
Osebe: EMŠO, priimek, datum
rojstva, spol, EMŠO matere,
EMŠO očeta, EMŠO zakonca,
stalno /začasno prebivališča (do
MID hišne številke) vključno s
številko stanovanja,
državljanstvo, zakonski stan,
število živorojenih otrok,
kraj/država rojstva, kraj/država
prvega prebivališča, kraj/država
prejšnjega prebivališča, leto in
država priselitve, leto zadnje
selitve, prebivališče leto pred
popisom, izobrazba, status
aktivnosti, poklic, dejavnost,
zaposlitveni status,
institucionalni sektor,
kraj/država dela, MŠ
poslovnega subjekta, število
zaposlenih v enoti poslovnega
subjekta, vrsta pokojnine, vrsta
dohodka, trajanje
brezposelnosti, podlaga za

Izračun življenjskih stroškov oz. Mesečne najemnine za različne
določanje plač zaposlenih v
vrste nastanitev višjega
organih EU.
kakovostnega razreda v elitnih
stanovanjskih četrtih v
Ljubljani.

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

Namen
Obveznost
poročanja

Obvezno

Obvezno
Administrativni viri: MNZ
(CRP), MNZ - Evidenca
gospodinjstev, GURS – Register
nepremičnin - do 1. 4. 2019,
GURS - Evidenca trga
nepremičnin (najemni posli) do 1. 4. 2019, GURS - RPE,
FURS - dohodnina, ZPIZ prejemniki pokojnin, ZRSZ –
brezposelne osebe, ZZZS zavarovane osebe in njihovi
družinski člani, MDDSZ prejemniki socialnih transferov
in štipendij, RIC - maturanti in
nacionalno preverjanje znanja,
OZS, TZS in GZS - poklicno in
strokovno izobraževanje, MIZŠ
- CEUVIZ. Lastni viri SURS:
DEM-PREB/ČL, SEL-SOC,
SRDAP, DEM-ROJ, SEL, ŠOLŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC.

Agencije za posredovanje
nepremičnin. Dva dni v
opredeljenem mesecu.

CENE-PKM-P: Trgovine na
Obvezno
drobno in drugi poslovni
subjekti, do 30. v mesecu.
CENE-PKM-S: Podjetja proizvajalci in/ali kupci in/ali
dobavitelji strojev in opreme, do
30. 5. CENE-PKM-G: Gradbena
podjetja izbranemu zunanjemu
izvajalcu, do 15. 7. CENEPKM/Z: ZZZS in NIJZ (Podatki
o aktivnostih v splošnih
bolnišnicah (javnih in zasebnih),
do 30. 6. za prejšnje leto.

po zaključku četrtletja.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

1. 1. 2018

mesec april

Tekoče leto,
Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

7

Podatki se ne
objavijo, so vir za
izračun plač
zaposlenih v
organih EU.

6 in 12 mesecev
po obdobju
opazovanja

Prva objava

Triletna, Štiriletna 20.6. 2019

n.s.

Polletna

Periodika
objavljanja

Št.

03.07

Zap.št.

11460 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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04.02

04.03

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o rojenih in
naravnem gibanju prebivalstva
na državni in nižjih teritorialnih
ravneh.

Prikaz podatkov o številu
prebivalcev in posameznih
prebivalstvenih skupin na
državni in nižjih teritorialnih
ravneh.

Namen

Podatki o rojenem: EMŠO,
vrsta dogodka, datum in ura
rojstva, spol, ime, priimek,
prebivališče (do MID hišne št.),
kraj rojstva (do MID hišne št.),
država rojstva, državljanstvo,
vitaliteta, številka porodnišnice
in poroda, vrsta poroda, porodna
teža. Podatki o materi/očetu:
EMŠO, datum rojstva, spol,

EMŠO, datum in ura rojstva,
spol, generalni status, status
prebivališča, državljanstvo,
zakonski stan, datum
spremembe zakonskega stanu,
kraj/država rojstva,
stalno/začasno prebivališče (do
MID hišne številke vključno s
številko stanovanja), prebivanje
v tujini, datum veljavnosti
prebivališč, EMŠO matere,
EMŠO očeta, EMŠO zakonca,
tip nastanitve (izvedenka), vrsta
gospodinjstva.

zavarovanje, lastništvo
stanovanja, stanovanjsko
razmerje. Gospodinjstva:
EMŠO, zaporedna številka
gospodinjstva, število članov,
razmerje do referenčne osebe
gospodinjstva, naslov (do MID
hišne številke) vključno s
številko stanovanja. Stavbe in
deli stavb (stanovanja): ID
stavbe, ID dela stavbe
(stanovanja), leto izgradnje
stavbe, število nadstropij,
površina dela stavbe, dejanska
raba, lega v stavbi, material
nosilne konstrukcije, lokacija
oz. naslov (do MID hišne
številke) vključno s številko
dela stavbe, opremljenost z
inštalacijami (vodovod,
elektrika, kanalizacija), najem
stanovanja. Podatki o lastništvu:
EMŠO lastnika/solastnika, MŠ
podjetja, lastniški deleži.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. NIJZ
(Perinatalni informacijski
sistem) - letno, 31. 5. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC, DAK.

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
dnevu opazovanja, GURS
(RPE).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Četrtletje, Tekoče
leto, Prejšnje leto

Četrtletna, Letna

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

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

121 dni po
obdobju
opazovanja

8

121 dni po datumu
opazovanja

Prva objava

Št.

Rojeni
DEM-ROJ

Sestava prebivalstva
DEM-PREB/ČL

Naziv
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04.05

04.06

SURS

SURS

Prikaz podatkov o priznanjih in
ugotovitvah očetovstva in
posvojitvah otrok na ravni
države.

Prikaz podatkov o umrlih in
naravnem gibanju prebivalstva
na državni in nižjih teritorialnih
ravneh.

Namen

Vrsta dogodka, datum sklenitve
zakonske zveze/partnerske
zveze, EMŠO, datum rojstva,
spol, kraj/država rojstva,
državljanstvo, prebivališče (do
MID hišne št.), prejšnji
zakonski stan, vrstni red
sklenitve zakonske zveze, status
aktivnosti, izobrazba.

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

Podatki o umrli osebi: vrsta
dogodka, EMŠO, spol, datum in
ura rojstva, datum, ura, kraj in
mesto smrti, kraj/država rojstva,
prebivališče (do MID hišne št.),
zakonski stan, državljanstvo,
vzrok smrti, kdo je dal podatke
o vzroku smrti, vrsta nasilne
smrti, zunanji vzrok smrti, kraj
smrtne nesreče, kje je bila
nesreča, zdravniška oskrba,
izobrazba, status aktivnosti.
Podatki o zakoncu umrlega:
EMŠO. Podatki o materi/očetu
umrlega: EMŠO.

prebivališče (do MID hišne št.),
zakonski stan, datum
spremembe zakonskega stanu,
kraj/država rojstva,
državljanstvo, status aktivnosti,
izobrazba. Podatki o materi:
vrstni red zakonske zveze,
sprejem matere, zaporedni
porod, število rojenih otrok,
število mrtvorojenih otrok,
število umrlih otrok v anamnezi.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC.

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL.

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. NIJZ
(Prijava smrti) - letno, 31. 5.
Lastni viri SURS: DEMPREB/ČL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Četrtletje, Tekoče
leto, Prejšnje leto

Četrtletje, Tekoče
leto, Prejšnje leto

Četrtletje, Tekoče
leto, Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Četrtletna, Letna

Četrtletna, Letna

Četrtletna, Letna

Periodika
objavljanja

9

121 dni po
obdobju
opazovanja za
sklenitve
zakonskih zvez, 6.
6. 2019 za
sklenjene
partnerske zveze.

121 dni po
obdobju
opazovanja

121 dni po
obdobju
opazovanja

Prva objava
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Sklenitve zakonskih zvez Prikaz podatkov o sklenjenih
DEM-POR
zakonskih zvezah na državni in
nižjih teritorialnih ravneh.
Prikaz osnovnih letnih podatkov
o sklenjenih partnerskih zvezah.

Priznanja in ugotovitve
očetovstva, posvojitve
otrok
DEM-PRIZ

Umrli
DEM-UMR

Naziv

Št.

04.04

Zap.št.

11462 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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04.07

04.08

04.09

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Selitve
SEL

Imena in priimki ter
rojstni dnevi
DEM-IMENA

Razveze zakonskih zvez
DEM-RAZ

Naziv

Prikaz selitvenega gibanja
prebivalstva, stanja na področju
mednarodne zaščite ter
nezakonitega priseljevanja in
prebivanja v državi, na državni
in nižjih teritorialnih ravneh.

Prikaz razširjenosti imen in
priimkov prebivalcev Slovenije
vključno s statistiko rojstnih dni
prebivalcev Slovenije.

Prikaz podatkov o razvezanih
zakonskih zvezah na državni in
nižjih teritorialnih ravneh.

Namen

Podatki o selivcih: EMŠO,
datum rojstva, spol, generalni
status, status prebivališča,
kraj/država rojstva,
državljanstvo, zakonski stan,
vrsta dogodka, datum dogodka,
stalno/začasno prebivališče (do
MID hišne št.),
prejšnje/prihodnje prebivališče
(Sloveniji do MID hišne št.),
datum veljavnosti prebivališč,
namen prebivanja, EMŠO
matere, EMŠO očeta, EMŠO
zakonca . Podatki o sprejemih in
odpustih iz državljanstva RS:
EMŠO, datum rojstva, spol,
vrsta dogodka, datum dogodka,
država prejšnjega /novega
državljanstva. Podatki o
prosilcih za mednarodno
zaščito: starost, spol,
državljanstvo, leto oddaje vloge,
vrsta vloge, vrsta odločbe, vrsta
dovoljenja oz. zaščite. Podatki o
zavrnitvi vstopa v državo:
starost, spol, državljanstvo,
razlog za zavrnitev, vrsta meje.

EMŠO, ime, priimek, spol,
datum rojstva, prvo
prebivališče, zakonski stan,
statistična regija in občina
prebivališča.

Vrsta dogodka, EMŠO, priimek
in ime, datum rojstva, spol,
kraj/država rojstva, prebivališče
(do MID hišne št.),
državljanstvo, status aktivnosti,
izobrazba. okrožno sodišče,
številka zadeve, datum sklenitve
zakonske zveze, datum
pravnomočnosti sodbe
(razveze), trajanje zakonske
zveze, število otrok, rojenih v
tej zakonski zvezi, število
mladoletnih otrok iz te zakonske
zveze, komu so bili mladoletni
otroci iz te zakonske zveze
dodeljeni.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Obvezno

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - tri mesece po obdobju
opazovanja, MNZ (DUNZMN)
– 45-75 dni po koncu obdobja
opazovanja, MNZ (Policija) - 75
dni po koncu obdobja
opazovanja, MZZ - 75 dni po
koncu obdobja opazovanja,
ZRSZ - 90 dni po koncu
obdobja opazovanja. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL.

Administrativni vir: MNZ
(CRP) - tri mesece po obdobju
opazovanja. Lastni viri SURS:
DEM-PREB/ČL.

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - četrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Okrožna
sodišča - sproti ob dogodku.
Lastni viri SURS: DEMPREB/ČL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec, Četrtletje,
Tekoče leto,
Prejšnje leto

1. 1.

Četrtletje, Tekoče
leto, Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Četrtletna, Letna

Letna

Četrtletna, Letna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

10

121 dni po koncu
obdobja
opazovanja

19. 9. 2019

121 dni po
obdobju
opazovanja
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05.01

Aktivno in neaktivno
prebivalstvo
ANP

Trg dela

05

Prikaz stanja in sprememb na
trgu dela ter velikosti in
značilnostih aktivnega in
neaktivnega prebivalstva, prikaz
podatkov o usklajevanju
poklicnega in družinskega
življenja.

Prikaz socioekonomskih
značilnostih prebivalcev
Slovenije in selivcev na državni
in nižjih teritorialnih ravneh.

Namen

Vprašalnik: datum rojstva, ime
in priimek, spol, naslov
vključno s številko stanovanja,
sodelovanje, telefonska številka,
razmerje do nosilca
gospodinjstva, sorodstveno
razmerje, zakonski stan,
državljanstvo, država rojstva,
država in leto priselitve,
izobrazba, vključenost v
izobraževanje ali usposabljanje,
poklic, dejavnost oz. naziv
podjetja, status aktivnosti,

EMŠO, starost, tip nastanitve,
status aktivnosti, poklic,
dejavnost, izobrazba.

Podatki o ilegalnem prebivanju:
starost, spol, državljanstvo.
Podatki o vračanju oseb, ki so
nezakonito prebivale v državi:
starost, spol, državljanstvo.

Vsebina

Člani izbranega gospodinjstva anketiranje poteka do 14 dni po
koncu obdobja opazovanja.
Administrativna vira: MNZ
(CRP); FURS (kontrolni in
odmerni podatki dohodnine): 5.
6. prvi kontrolni podatki, 10. 12.
končni kontrolni in odmerni
podatki dohodnine za prejšnje
leto.

Administrativni viri: MNZ
(CRP), ZRSZ (Registrirane
brezposelne osebe), MDDSZ
(Prejemniki pravic iz naslova
starševskega varstva in
nadomestil, socialnega varstva
in družinskih prejemkov,
Prejemniki štipendij), ZPIZ
(Upravičenci do pokojnin in
ostalih pravic iz naslova
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja), ZZZS (Mobrazci), FURS (Dohodnina),
MIZŠ (eVŠ, CEUVIZ), RIC
(Evidence nacionalnega
preverjanja znanja, mature in
poklicne mature), GZS
(Evidenca o opravljenih
delovodskih in poslovodskih
izpitih), OZS (Register
mojstrov), TZS (Evidenca o
opravljenih poslovodskih
izpitih) - enkrat letno v skladu z
dogovori. Lastni viri SURS:
DEM-PREB/ČL, SRDAP,
DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obvezno

Obveznost
poročanja

Zadnji teden (od
ponedeljka do
nedelje) pred
dnevom
anketiranja, za
posebni sklop
vprašanj 2.
četrtletje 2019 (od
ponedeljka do
nedelje pred
dnevom
anketiranja)

1. 1. za
prebivalstvo,
prejšnje leto za
selivce

Obdobje
opazovanja

Četrtletna, Letna,
Četrtletna, Letna,
za posebni sklop
vprašanj enkratno,
za 2. četrtletje
2019

Letna

Periodika
objavljanja

11

60 dni po koncu
četrtletja, za
posebni sklop
vprašanj 31. 3.
2020

19. 12. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

SURS

Socioekonomske
značilnosti prebivalstva
in selivcev
SEL-SOC

Naziv

Št.

04.10

Zap.št.

11464 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prikaz stanja in sprememb na
trgu dela ter velikosti in
značilnosti delovno aktivnega
prebivalstva po demografskih

Namen

Podatki o zavarovancu: EMŠO,
kalibracijski faktor za kmete,
spol, starost, državljanstvo,
datum rojstva, odsotnost z dela,

odsotnost z dela, zaposlitveni
status, značilnosti
zaposlitvenega statusa,
značilnosti dela, ki ga opravlja
(prejemanje nadomestila,
delovno mesto, delovno
razmerje, delovni čas, vodenje
zaposlenih, zaposlovanje
delavcev, leto in mesec začetka
dela, število delavcev na
lokaciji, delovni čas in
opravljene ure, nadurno delo,
želeno število delovnih ur, delo
ob atipičnih urah, delo od
doma), opravljanje dodatnega
dela (zaposlitveni status,
zaposlovanje delavcev,
dejavnost oz. naziv podjetja,
poklic, opravljene ure), iskanje
dodatnega dela, delovna doba,
iskanje zaposlitve/dela,
nekdanje delo, značilnosti
nekdanjega dela (leto in mesec
zaključka, dejavnost oz. naziv
podjetja, poklic, zaposlitveni
status, zaposlovanje delavcev),
skrb za otroke ali odrasle,
prijava na zavodu in
nadomestilo za brezposelnost,
situacija pred enim letom
(status, zaposlovanje delavcev,
dejavnost oz. naziv podjetja,
kraj in država bivanja),
opravljanje prostovoljnega dela.
Dodaten sklop vprašanj v
2.četrtletju: Organizacija dela in
delovnega časa: fleksibilnost
delovnega časa, beleženje
prisotnosti in avtonomija na
delovnem mestu, delo pod
časovnim pritiskom, lokacija
delovnega mesta, potovanje na
delo. Administrativni viri:
EMŠO, dohodek iz glavne
zaposlitve.

Vsebina

Administrativni vir: MNZ
n.s.
(CRP), PRS, GURS (RPE),
MDDSZ (Prejemniki pravic iz
naslova starševskih nadomestil);

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri
Obveznost
poročanja

Zadnji dan v
mesecu za
mesečne podatke,
31. 12. za

Obdobje
opazovanja

Mesečna, Letna

Periodika
objavljanja

12

47 dni po obdobju
opazovanja za
mesečne podatke,
4. 6. 2019 za

Prva objava

Stran

Delovno aktivno
prebivalstvo
DAK

Naziv

75 / 26. 11. 2018 /

05.02

Zap.št.

Št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

11465

05.04

SURS

Prikaz števila prostih in
zasedenih delovnih mest po

Prikaz mobilnosti zaposlenih in
samozaposlenih oseb oz.
medobčinskih in medregijskih
tokov ter tokov med
posameznimi upravnimi
enotami.

značilnostih.

Namen

Podatki o zavezancu: mat. št.
posl. subj. in njegove enote,

Podatki o zavarovancu: EMŠO,
spol, datum rojstva, starost,
državljanstvo, teritorialni
podatki o stalnem in začasnem
prebivališču, datum in vrsta
dogodka, podlaga za
zavarovanje, status aktivnosti,
zavarovalni čas, izobrazba,
poklic, prvič zaposlen v
Sloveniji. Podatki o zavezancu:
matična številka poslovnega
subjekta in enote poslovnega
subjekta, teritorialni podatki
poslovnega subjekta, dejavnost,
število zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu,
institucionalni sektor.

datum dogodka, delovna doba,
prva zaposlitev, vrsta dogodka,
število vseh zaposlitev, število
zaposlenih oseb pri poslovnem
subjektu po registrski številki
zavezanca, izmensko delo,
delovno razmerje, delovni čas,
delovno mesto, zakonski stan,
teritorialni podatki o
prebivališču osebe, zavarovalna
podlaga in število zaposlenih,
status aktivnosti, izobrazba,
poklic, vrsta invalidnosti,
obdobje, vzrok odjave, poslan v
državo. Podatki o zavezancu:
registrska številka zavezanca,
matična številka poslovnega
subjekta in enote poslovnega
subjekta, indikator ukinitve
matične številke,
pravnoorganizacijska oblika in
vrsta lastnine poslovnega
subjekta, velikostni razred
poslovnega subjekta, dejavnost
poslovnega subjekta, teritorialni
podatki poslovnega subjekta,
število zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu,
institucionalni sektor.

Vsebina

Delodajalci zasebnega sektorja:
v vzorec izbrani poslovni

Lastni viri SURS: DAK.

oba do 10. v mesecu za prejšnji
mesec. NIJZ (Evidenca začasne
/ trajne odsotnosti z dela zaradi
bolezni, poškodb, nege,
spremstva in drugih vzrokov NIJZ 3), do 30. v mesecu za
prejšnji mesec. Lastni viri
SURS: SRDAP, SPRS, ANP.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

n.s.

Obveznost
poročanja

Četrtletje

31. 12. 2018

strukturne podatke

Obdobje
opazovanja

Četrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

13

70 dni po obdobju
opazovanja

21. 3. 2019

strukturne podatke

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Prosta delovna mesta
PDM

Delovne migracije
DM

Naziv

Št.

05.03

Zap.št.

11466 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Izvajalec

05.05

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Plače zaposlenih pri
pravnih osebah
ZAP/M

Naziv

Prikaz višine in gibanja
povprečnih mesečnih plač,
izplačanih pri pravnih osebah.

dejavnostih.

Namen

Podatki o plačah zaposlenih pri
pravnih osebah. Podatki z
vprašalnika: matična številka
dela poslovnega subjekta, redna
izplačila in nadomestila plač, ki
bremenijo delodajalca, zaostala
izplačila in nadomestila plač, ki
bremenijo delodajalca, izredna
izplačila (13. plače,
božičnice,…), neto plače,
število zaposlenih oseb, ki so
prejele plačo, število zaposlenih
oseb, ki so prejele izplačilo za
nadurno delo, število vseh
plačanih ur, število plačanih
nadur. Podatki iz
administrativnega vira: vrsta
kolektivne pogodbe, šifra
proračunskega uporabnika
(Z350), davčna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), EMŠO, matična številka
dela poslovnega subjekta
(Z630), šifra funkcije ali
delovnega mesta (Z370), delež
zaposlitve na delovnem mestu
(Z550); bruto in neto znesek
izplačila ter število ur za vrste
izplačil po tipih izplačil: A –

teritor. pod. posl. subj., dejav.,
indikator PRS, št. zaposl. oseb
pri posl. subj., št.zapos. s
krajšim delovnim časom, št.
odsotnih pri posl.subj., št.
detaširanih pri posl.subj., št.
zaposl. prek javnih del, instituc.
sektor. Podatki PDM: št. PDM
ter št. enakih PDM, mat. št.
posl. subj., dejav., poklic, dtm
objave PDM, rok za prijavo.
Podatki na vprašalniku: število
PDM, kontaktni podatki osebe,
ki je odgovarjala na vprašalnik.
Podatki s spletnih strani: število
PDM, naziv posl. subj., opis
delovnega mesta in pogoji za
prijavo, kontaktni podatki
osebe, ki je zadolžena za
razpisano delovno mesto.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Pravne osebe ter njihove enote v Obvezno
sestavi podatke o plačah
posredujejo AJPES do zadnjega
dne v mesecu za izplačane plače
prejšnjega meseca. AJPES
posreduje podatke o izplačanih
plačah predprejšnjega meseca
SURS-u prvič do 3. delovnega
dne v mesecu, drugič do 8.
delovnega dne v mesecu.
Administrativni vir: MJU,
AJPES (ISPAP), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. Lastni viri
SURS: DAK.

subjekti, do 30 dni po zaključku
referenčnega dneva.
Administrativni viri: ZRSZ
(Sporočilo o prostem delovnem
mestu) - za poslovne subjekte
javnega sektorja, MDDSZ
(Prejemniki pravic iz naslova
starševskih nadomestil); oba do
10. v mesecu za prejšnji mesec.
NIJZ (Evidenca začasne / trajne
odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodb, nege, spremstva in
drugih vzrokov - NIJZ 3), do
30. v mesecu za prejšnji mesec.
Spletne strani poslovnih
subjektov (mesečno) in
zaposlitvenih portalov
(tedensko). Lastni viri SURS:
DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Obdobje
opazovanja

Mesečna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

14

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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05.07

SURS

Regres za letni dopust
ZAP-REGRES

Plače zaposlenih pri
registriranih fizičnih
osebah
ZAP-RFO

Naziv

Prikaz izplačil regresa za letni
dopust pri pravnih osebah.

Prikaz povprečnih mesečnih
plač zaposlenih oseb pri
registriranih fizičnih osebah.

Namen

Podatki o izplačilih regresa za
letni dopust pri pravnih osebah,
ločeno po zaposlenih za katere
velja kolektivna pogodba in po
zaposlenih za katere ne velja
kolektivna pogodba. Šifra
proračunskega uporabnika
(Z350), EMŠO, davčna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), matična številka dela
poslovnega subjekta (Z630),
šifra funkcije ali delovnega
mesta (Z370), delež zaposlitve
na delovnem mestu (Z550);
delovna obveznost, tarifni in
plačni razred, šifra in opis
naziva, bruto in neto znesek
izplačila ter število ur za vrste
izplačil po tipih izplačil: A –
bruto plača – redno delo, B –
bruto plača – nadomestila, C –

Plače zaposlenih pri
registriranih fizičnih osebah.
Vsebina: matična številka dela
poslovnega subjekta, izplačane
bruto in neto plače, število
zaposlenih oseb, ki so prejele
plačo, nadomestila bruto plač, ki
ne bremenijo delodajalca.

bruto plača – redno delo, B –
bruto plača – nadomestila, C –
dodatki, D – delovna uspešnost,
E – bruto plača – delo prek
polnega delovnega časa, F –
bonitete, G – nadomestila v
breme delodajalca, H –
nadomestila v breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, I –
povračilo stroškov, J – drugi
dohodki iz delovnega razmerja,
K – odtegljaji, L – nadomestila
drugih izplačevalcev, M –
kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje, N – neplačana
odsotnost, O – dežurstvo, R –
dodatki za delo v tujini, S –
povračila/nadomestila v tujini, T
– odtegljaji v tujini.

Vsebina

Pravne osebe podatke
posredujejo AJPES na Obrazcu
– Izplačilo regresa za letni
dopust od prvega do zadnjega
dne v mesecu, ko je bil regres
izplačan. AJPES posreduje
podatke SURS-u do 15. v
mesecu za prejšnji mesec.
Administrativni vir: MJU,
AJPES (ISPAP) do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. FURS
(iREK, REK – 1), do 5. v
mesecu za predprejšnji mesec.

Administrativni vir: FURS
(iREK, REK-1), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. Lastni viri
SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Mesec

Mesec, Četrtletje

Obdobje
opazovanja

n.s.

Četrtletna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018

15

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga statistična
raziskovanja.

70 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

Št.

05.06

Zap.št.

11468 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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05.08

05.09

05.10

05.11

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz stanja in gibanja
dejansko opravljenih delovnih
ur.

Podatki o opravljenih delovnih
urah, plačanih urah in nadurah,
neplačanih nadurah, urah
praznikov in dela prostih dni,
urah malice, urah dopusta in
urah bolniških odsotnosti.

Bruto plača za področja
dejavnosti B-N, socialni
prispevki delodajalca, lestvica
za odmero dohodnine,
minimalna plača, otroški
dodatki, subvencije najemnin,
denarna socialna pomoč,
nadomestilo za brezposelnost.

Podatki o osebi: EMŠO, spol,
starost, poklic, izobrazba,
občina prebivališča, občina dela,
bruto plača, neto plača.

Celotni stroški dela: prejemki
zaposlenih oseb, delodajalčevi
prispevki za socialno varnost,
stroški izobraževanja, ostali
stroški dela (pri četrtletnem
indeksu stroškov dela brez
stroškov za izobraževanje in
ostalih stroškov dela) in
subvencije, dejansko opravljene
delovne ure.

dodatki, D – delovna uspešnost,
E – bruto plača – delo prek
polnega delovnega časa, F –
bonitete, G – nadomestila v
breme delodajalca; vrste
izplačil: J090 (regres) in J091
(regres nad višino, določeno z
uredbo).

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost
poročanja

Obvezno

Administrativni vir: NIJZ (NIJZ Obvezno
3), do 30. v mesecu za prejšnji
mesec. Lastni viri SURS:
ZAP/M, ZAP-RFO, ANP, ZAPSDČ, DAK.

Administrativni viri: FURS,
MF, MDDSZ, MOP, MIZŠ, do
31. 3. Lastni viri SURS:
ZAP/M.

Administrativni vir: FURS - 5.
Obvezno
6. prvi kontrolni podatki, 10. 12.
končni kontrolni in odmerni
podatki dohodnine za prejšnje
leto, iREK do 5. v mesecu za
predprejšnji mesec. Lastni viri
SURS: DAK.

Administrativni vir: AJPES
Obvezno
(Register transakcijskih
računov), do 5. v mesecu za
prejšnji mesec. UJP (vplačila
javnofinančnih prihodkov na
določene račune), dnevno.
FURS (iREK, REK – 1), do 5. v
mesecu za predprejšnji mesec.
Javni jamstveni, preživninski in
invalidski sklad Republike
Slovenije (vplačila prispevkov
za spodbujanje zaposlovanja
invalidov in izplačila nagrad za
preseganje kvote zaposlovanja
invalidov), do konca meseca za
prejšnji mesec. Lastni viri
SURS: ZAP/M, ANP, LCS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Periodika
objavljanja

Četrtletje

1. 7. prejšnjega
leta

Prejšnje leto

Četrtletna

Letna

Letna

Četrtletje, Prejšnje Četrtletna, Letna
leto

Obdobje
opazovanja

Stran

16

70 dni po obdobju
opazovanja

23. 5. 2019

19. 9. 2019

70 dni po obdobju
opazovanja
(četrtletni
indeksi), 23. 10.
2019 (letna
struktura stroškov
dela)

Prva objava

75 / 26. 11. 2018 /

Opravljene delovne ure
ZAP-DELURE

Prikaz davčne obremenitve
stroškov dela, pasti nizkih plač
in pasti brezposelnosti.

Prikaz plač po zaposlitvenih in
demografskih značilnostih
zaposlenih oseb ter značilnostih
delodajalcev, prikaz distribucije
zaposlenih glede na višino plač.

Prikaz gibanja stroškov dela po
četrtletjih ločeno za celotne
stroške dela, plače,
delodajalčeve prispevke za
socialno varnost in stroške dela
brez bonusov. Na letni ravni v
absolutnih vrednostih izražena
struktura stroškov dela.

Namen

Št.

Kazalniki spodbud za
delo

Strukturna statistika plač
ZAP-SP/L

Stroški dela
ZAP-ISD, ZAP-SD

Naziv

Uradni list Republike Slovenije
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05.13

SURS

Vpogled v strukturo plač po
različnih zaposlitvenih in
demografskih značilnostih
zaposlenih oseb in značilnostih
poslovnih subjektov oz.
njihovih enot v sestavi.

Prikaz povprečnih sprememb
realnih bruto in neto prejemkov
uslužbencev v institucionalnem
podsektorju centralne ravni
države v Sloveniji.

Namen

Podatki o lastnostih poslovnih
subjektov oz. njihovih enotah v
sestavi:matična številka,
registrska številka, velikost,
dejavnost, lokacija dela,
lastništvo, št. zaposl. oseb,
institucionalni sektor. Podatki o
zaposl. osebah: EMŠO, spol,
starost, poklic, izobrazba,
državljanstvo, prebivališče,
delovna doba, delovni čas,
delovno razmerje, vrsta
zaposlitve, vrsta kolektivne
pogodbe. Podatki o strukturi
plač in plačanih urah zaposlenih
oseb za leto opazovanja in za
reprezentativni mesec: bruto

Podatki o bruto in neto
prejemkih javnih uslužbencev v
institucionalnem podsektorju
centralne ravni države v
Sloveniji. Podatki iz
administrativnega vira: šifra
proračunskega uporabnika
(Z350), davčna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), EMŠO, šifra funkcije
ali delovnega mesta (Z370),
tarifni razred javnega
uslužbenca oz. funkcionarja
(Z390), plačni razred javnega
uslužbenca oz. funkcionarja
(Z380), delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550),
matična številka dela
poslovnega subjekta (Z630);
vrste izplačil: dodatek za
delovno dobo (C020), položajni
dodatek (C010).

Podatki iz administrativnega
vira: EMŠO, prvi dan
zadržanosti, zadnji dan za
plačnika, obdobje zadržanosti
(od – do) za polni del. čas,
obdobje zadržanosti (od – do) za
skrajšani del. čas, razlog
zadržanosti, zadnji dan za
razlog.

Vsebina

Podatkovni viri

V vzorec izbrani poslovni
subjekti oziroma njihove enote
v sestavi sporočajo podatke
AJPES najkasneje do
30.10.2019. AJPES posreduje
podatke SURS najkasneje do
31.12.2019. FURS (kontrolni in
odmerni podatki dohodnine) do
31.01. za predpreteklo leto.
Lastni viri SURS: DAK, DEMPREB/ČL.

Administrativni vir: MJU,
AJPES (ISPAP), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. Lastni viri
SURS: DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Preteklo leto,
mesec oktober
preteklega leta.

Periodika
objavljanja

Štiriletna

Marec tekočega
n.s.
leta; 1. 7. tekočega
leta

Obdobje
opazovanja

17

18 mesecev po
obdobju
opazovanja

Podatki se ne
objavijo,
uporabljajo se za
letno usklajevanje
plač (prejemkov)
in pokojnin
uradnikov v
institucijah EU.

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Struktura plače
ZAP-RSP

Plače in drugi prejemki
uradnikov Evropske
skupnosti
A65

Naziv

Št.

05.12

Zap.št.

11470 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Izvajalec

06.01

06

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Življenjski pogoji
EU-SILC

Življenjska raven

Naziv

Prikaz podatkov o življenjskih
pogojih ter dohodkih oseb in
gospodinjstev.

Namen

Vprašalnik: Izbrane osebe in
člani njihovega gospodinjstva:
datum rojstva, spol, ime in
priimek, naslov vključno s
številko stanovanja, telefonska
številka, sodelovanje, sestava
gospodinjstva, sorodstveno
razmerje, status aktivnosti,
zaposlitveni status, status na
trgu dela, delovno mesto,
poklic, izobrazba, vključenost v
izobraževanje, stanovanjske
razmere in lastnosti stanovanja,
lastništvo stanovanja in z njim
povezana posojila,
subvencionirana najemnina,
stanovanjski stroški,
razpoložljivost trajnih potrošnih
dobrin, obremenjenost s stroški
ter s posojili, zamude plačil,
otroško varstvo, denarni prenosi
med gospodinjstvi,
materialna/denarna pomoči
dobrodelnih organizacij,
pokojninsko zavarovanje,
življenjsko zavarovanje,
nadomestila iz zaposlitve,
bonitete, lastna proizvodnja, ,

plača, izplačila za nadure,
izplačila dodatkov za delo v
posebnih pogojih, izplačila za
manj kot 100% plačano
odsotnost, izplačila gibljivega in
stimulativnega dela plače,
regres, izplačila v naravi,
izplačila povračil stroškov za
prevoz na delo in z dela,
izplačila povračil stroškov za
prehrano, število plačanih ur in
nadur, število plačanih ur za
manj kot 100 % plačano
odsotnost, število dni rednega
letnega dopusta, bonitete,
akontacija dohodnine, socialni
prispevki.

Vsebina

Izbrana gospodinjstva - do
konca junija 2019.
Administrativni viri: FURS
(Dohodnina, dohodnina od
dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti), ZPIZ
(Upravičenci do pokojnin in
ostalih pravic iz naslova
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja), MNZ (CRP),
MNZ (Evidenca gospodinjstev),
MDDSZ (Prejemniki pravic iz
naslova starševskega varstva in
nadomestil, socialnega varstva
in družinskih prejemkov,
Prejemniki štipendij), MKGP
(ARSKTRP - subvencije),
ZZZS (M-obrazci), ZRSZ
(Nadomestilo za brezposelnost,
Registrirane brezposelne osebe),
AJPES (Izkaz poslovnega izida
in bilanca stanja), MZI (MRVL
– Register vozil in prometnih
listin), GURS (REN) Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC, DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poročanja

Tekoče leto,
Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

18

17. 1. 2019

Prva objava

Uradni list Republike Slovenije

11471

Izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Naziv

Namen

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obveznost
poročanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

19

Prva objava

11472 /

materialna prikrajšanost,
finančne zmožnosti, dohodek iz
kmetijske dejavnosti, mesečni
neto dohodek gospodinjstva,
zdravstveno stanje, oviranost
zaradi zdravstvenih težav,
dolgotrajna bolezen, dostopnost
do zdravstvenih storitev,
splošno zadovoljstvo z
življenjem. Dodaten sklop
vprašanj o medgeneracijskem
prenosu prikrajšanosti: sestava
gospodinjstva, ko je bila izbrana
oseba stara približno 14 let,
demografski in socioekonomski podatki o starših
izbrane osebe, ko je bila stara
približno 14 let (država rojstva,
državljanstvo, izobrazba, status
aktivnosti, poklic), materialno in
finančno stanje gospodinjstva,
ko je bila izbrana oseba stara
približno 14 let. Dodaten sklop
vprašanj o spremembi dohodkov
glede na prejšnje leto. Podatki iz
administrativnih / lastnih virov:
DŠ, EMŠO, datum rojstva, spol,
ime in priimek, naslov do ravni
MID hišne številke vključno s
številko stanovanja, podatki o
dohodkih, vrsta samozaposlitve,
dobiček oz. izguba
samozaposlenih, neobdavčeni
prejemki, socialni in družinski
prejemki, vrsta in znesek
pokojnine z dodatki, registrirana
brezposelnost, prejemki za
brezposelnost, podatki o
neposrednih plačilih v
kmetijstvu, podlaga za
zavarovanje, datum začetka in
konca zavarovanja, delovni čas,
, institucionalni sektor, število
zaposlenih v enoti, izobrazba,
dejavnost, poklic, status
aktivnosti, podatki o
štipendijah, državljanstvo,
država prvega prebivališča,
zakonski stan, leto priselitve,

Vsebina

Stran
Št.

75 / 26. 11. 2018
Uradni list Republike Slovenije

06.02

06.03

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Obveznost
poročanja

Izbrani član gospodinjstva star
16–74 let. Marec, april, maj.
Administrativni vir: MNZ

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za

Obvezno
Administrativni viri: MNZ
(CRP), MNZ (Evidenca
gospodinjstev), FURS
(kontrolni in odmerni podatki
dohodnine, davčni obračun
akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti), AJPES
(izkaz poslovnega izida in
bilanca stanja za samostojne
podjetnike), ZPIZ (pokojnine in
ostale pravice iz naslova
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja), MDDSZ (pravice
iz naslova starševskega varstva,
socialnega varstva in družinskih
prejemkov, štipendije), MKGP
(ARSKTRP - subvencije),
ZRSZ (nadomestila za primer
brezposelnosti), najpozneje do
decembra za prejšnje leto.
Lastni viri SURS:
DEM_PREB/ČL, SEL-SOC,
DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Prvo četrtletje
tekočega leta,
prejšnje leto.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Trikrat na leto

Letna

Periodika
objavljanja

20

8. 10. 2019, 7. 11.
2019, 3. 12. 2019

24. oktober 2019

Prva objava

Stran

Dostop do izbranih
informacijsko-komunikacijskih
tehnologij (interneta) v

Podatki iz administrativnih
virov: EMŠO, spol, starost, tip
prebivalca, običajno
prebivališče (do MID hišne
številke), izobrazba, status
aktivnosti, poklic, dejavnost,
identifikator gospodinjstva,
število članov gospodinjstva,
razmerje do referenčne osebe
gospodinjstva, podatki o
obdavčljivih in neobdavčljivih
dohodkih (bruto, stroški,
prispevki, davek, neto) po
vrstah dohodka (npr. plače in
drugi dohodki iz delovnega
razmerja in drugega
pogodbenega razmerja, dohodek
iz dejavnosti in kmetijske
dejavnosti, dohodek iz
premoženja, dohodki iz kapitala,
pokojnine, socialni prejemki,
starševska nadomestila,
družinski prejemki, nadomestila
za primer brezposelnosti,
štipendije, drugi prejemki),
davčna številka izplačevalca
dohodka, kontrolni podatki
dohodnine, podatki iz odmere
dohodnine (osnovni, zbirni,
podrobni podatki odmere
dohodnine, dodatni podatki o
obračunani dohodnini, dodatni
podatki o virih iz tujine, EMŠO
vzdrževanih članov, obračunane
olajšave za vzdrževane
družinske člane).

stopnja urbanizacije, podatki o
nepremičninah. Podatki o državi
rojstva in državljanstva očeta in
matere izbrane osebe, ko je bila
stara približno 14 let. Podatki o
najvišji ravni izobrazbe, ki sta jo
dosegla oče in mati izbrane
osebe, ko je bila stara približno
14 let.

Vsebina

Podatkovni viri

75 / 26. 11. 2018 /

Prikaz podatkov o uporabi
informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) pri

Prikaz podatkov o dohodkih
oseb in gospodinjstev,
zagotavljanje vhodnih podatkov
o dohodkih oseb in
gospodinjstev za druga
raziskovanja.

Namen

Št.

Uporaba informacijskokomunikacijske
tehnologije v

Dohodki prebivalstva
RAVEN-DOH

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11473

07.01

Udeleženci
predšolskega,
osnovnošolskega,
srednješolskega in
osnovnega glasbenega

Izobraževanje

07

Prikaz vključenosti prebivalstva
v formalno izobraževanje (od
vrtcev do srednjih šol in na
področju glasbenega
izobraževanja) in podatkov o

Prikaz mnenja potrošnikov o
preteklem, sedanjem in
prihodnjem stanju v
gospodinjstvih. Izračun
kazalnikov zaupanja
potrošnikov in gospodarske
klime in t.i. ravnotežij za
posamezne kazalnike

posameznikih in opremljenosti
gospodinjstev z IKT.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obveznost
poročanja

Podatki o izobraževalnem
zavodu, o izobraževalnem
programu, o udeležencu
(EMŠO, spol, datum rojstva oz.
starost, občina in država

Vprašalnik: mnenje o finančnem
položaju v gospodinjstvu in
splošni gospodarski situaciji,
gibanju cen in brezposelnosti,
varčevanju, večjih nakupih in
prenovah stanovanj ter socialno
demografske značilnosti
anketirane osebe (spol, leto
rojstva, status aktivnosti, št.
oseb, ki živi v gospodinjstvu, št.
čl. gospodinjstva, starih 16 let in
več), mesečni neto dohodek
gospodinjstva, sodelovanje.
Lastni viri SURS: EMŠO,
datum rojstva, spol, izobrazba,
poklic, delovni čas.

Administrativni viri: MIZŠ
(CEUVIZ, OR poročila,
aplikacija ŠOL-S, aplikacija
Prosta mesta, podatki o
posebnih potrebah), do 1.12. za

Izbrani član gospodinjstva, stari
od 16 do vključno 84 let, od 1.
do 15. v mesecu. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC, DAK.

Obvezno

Prostovoljno

gospodinjstvih. Vprašalnik
(CRP). Lastni viri SURS: DEM- gospodinjstva
Uporaba informacijskoPREB/ČL, DAK, SEL-SOC.
komunikacijske tehnologije
(IKT) v gospodinjstvih in pri
posameznikih): uporaba IKT pri
posameznikih, nameni uporabe
interneta, uporaba storitev euprave, obseg in omejitve pri enakupovanju, obvladovanje eveščin, varnost pri uporabi
interneta ter dostop
gospodinjstev do interneta (tip
povezave in omejitve). Osnovni
podatki o izbranem
posamezniku in gospodinjstvu:
leto rojstva, starost, spol,
sorodstvena razmerja v
gospodinjstvu, dohodek
gospodinjstva, sodelovanje.
Administrativni vir/lastni viri:
EMŠO, leto rojstva, spol,
starost, izobrazba, poklic,
delovna aktivnost.

Vsebina

Podatkovni viri

Šolsko leto
2019/2020
(vključeni v
izobraževanje),
šolsko leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Mesečna

Periodika
objavljanja

21

28. 5. 2020

5 delovnih dni
pred koncem
meseca
opazovanja

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

SURS

Mnenje potrošnikov
MP/M

gospodinjstvih in pri
posameznikih
IKT-GOSP

Naziv

Št.

06.04

Zap.št.

11474 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Izvajalec

07.02

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o študentih
višjega strokovnega in
visokošolskega dodiplomskega
in podiplomskega študija.

zaključku osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja.

izobraževanja ter tisti, ki
so zaključili
osnovnošolsko ali
srednješolsko
izobraževanje
ŠOL-DOTERC

Študenti višješolskega in
visokošolskega
izobraževanja
ŠOL-ŠTUD

Namen

Naziv

Podatki o izobraž. zavodu,
podatki o izobraž. programu
oziroma o drugem izobr.
programu (če je bil študij
dvopredmetni), podatki o
študentu (EMŠO, spol, datum
rojstva; občina in država
stalnega prebivališča, država
državljanstva, država rojstva
(prvega prebivališča), število
otrok v družini, družinski status,
dosežena izobrazba staršev,
država rojstva (prvega
prebivališča) staršev, EMŠO
otroka, datum rojstva otroka),
podatki o vključenosti
(študijsko leto, obiskovanje
programa na sedežu ali
dislocirani enoti, občina, država

stalnega prebivališča, država
državljanstva, prvo prebivališče
udeleženca in staršev, izobrazba
udeleženca in staršev), podatki o
morebitnih posebnih potrebah
udeleženca (EMŠO, ime,
priimek, spol, datum rojstva,
vrsta motnje, vrsta programa,
podatki o odločbi), podatki o
vključenosti oz. zaključku
izobraževanja (šolsko leto,
izobraževalni zavod,
izobraževalni program, status
udeleženca, način
izobraževanja, starostno
obdobje/razred/stopnja/letnik,
oddelek, datum prvega vpisa v
izobraževalni zavod, v
izobraževalni program, v
razred/stopnjo/letnik, predhodna
izobrazba, najvišji dokončani
razred v rednem izobraževanju,
datum izpisa iz zavoda oz.
programa, datum zaključka
programa oz. izobraževanja,
uspeh oz. povprečna ocena),
drugi podatki povezani z
vključenostjo udeleženca v
izobraževanje (učenje tujih
jezikov, prehrana).

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost
poročanja

Administrativni viri: DIC
Obvezno
(evidenca o opravljeni maturi in
poklicni maturi), do 31.3. za
študijsko leto 2018/2019; MIZŠ
(eVŠ, CEUVIZ), do 15. 11. za
študijsko leto 2018/2019;
CMEPIUS (evidenca študijske
mobilnosti študentov v okviru
programa Erasmus) do 30.3. za
študijsko leto 2018/2019, MNZ
(CRP). Lastni viri SURS: DEMPREB/ČL, SEL-SOC.

šolsko leto 2019/2020
(udeleženci mladina), šolsko
leto 2018/2019 (udeleženci
odrasli ter udeleženci, ki so
zaključili izobraževanje); MIZŠ
(evidenca vzgojnoizobraževalnih zavodov in
programov), do 30.10. za šolsko
leto 2019/2020; DIC (evidenca
nacionalno preverjanje znanja
ter evidenca o opravljeni maturi
in poklicni maturi), do 30.3. za
šolsko leto 2018/2019, DIC
(evidenca o opravljenih
zaključnih izpitih), do 31.3. za
šolski leti 2017/2018 in
2018/2019, GZS, TZS, OZS
(evidence o opravljenih
delovodskih, poslovodskih in
mojstrskih izpitih) do 30.3. za
šolsko leto 2018/2019; ZRSŠ
(evidenca odločb o usmerjanju
otrok in mladine s posebnimi
potrebami), do 1.12. za šolsko
leto 2019/2020, MNZ (CRP).
Lastni viri SURS: DEMPREB/ČL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Študijsko leto
2019/2020
(vpisani),
študijsko leto
2018/2019
(opravljena
matura, poklicna
matura,
mobilnost)

2018/2019
(zaključili
izobraževanje)

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

22

7. 5. 2020

Prva objava

Uradni list Republike Slovenije

11475

Diplomanti višješolskega
in visokošolskega
izobraževanja
ŠOL-DIPL-TERC

Naziv

Prikaz podatkov o diplomantih,
ki so končali dodiplomski ali
podiplomski študij na višji
strokovni šoli ali visokošolskem
zavodu.

Namen

Vprašalnik Diplomanti višjih
strokovnih šol: podatki o
diplomantu (EMŠO, ime,
priimek, spol, datum rojstva),
podatki o izobraž. zavodu,
podatki o izobraž. programu in
o drugem izobr. programu (če je
bil študij dvopredmetni).
Podatki iz administrativnih /
lastnih virov: podatki o
diplomantu (občina in država
stalnega prebivališča,
državljanstvo, država rojstva
(prvega prebivališča), podatki o
področju znanosti, število otrok
v družini, družinski status,
dosežena izobrazba staršev,
država rojstva (prvega
prebivališča) staršev, EMŠO
otroka, datum rojstva otroka),
podatki o študiju in
diplomiranju (datum

v kateri obiskuje študijski
program, letnik študija, način
študija, študij na daljavo, vrsta
vpisa, študijsko leto prvega
vpisa v ta študijski program,
študijsko leto prvega vpisa v
katerikoli visokošolski oz.
višješolski študijski program, ali
se program študentu financira iz
javnih sredstev), podatki o
predhodno doseženi izobrazbi
študenta (vrsta, leto, država
dosežene izobrazbe), najvišja že
pridobljena izobrazba študenta,
podatki o kratkoročni
mobilnosti študenta (država
visokošolskega zavoda, kjer je
bil na izmenjavi, datum začetka
in zaključka izmenjave, število
doseženih kreditnih točk, vrsta
mednarodne izmenjave),
podatki o kratkoročni
mobilnosti študentov iz tujine
(EMŠO, spol, datum rojstva,
država rojstva, državljanstvo,
podatki o kratkoročni
mobilnosti).

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost
poročanja

Višje strokovne šole, do 5. 1. v Obvezno
mesecu za pretekli mesec.
Administrativni viri: DIC
(evidenca o opravljeni maturi in
poklicni maturi), do 31. 3. za
leto 2018; MIZŠ (eVŠ,
CEUVIZ), do 31. 1. za leto
2018, MNZ (CRP). Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Tekoče leto,
prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018

23

29.5.2019 (leto
2018), 7. 5. 2020
(leto 2019)

Prva objava

Št.

07.03

Zap.št.

11476 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

07.04

07.05

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o stanju na
področju financiranja in porabe
sredstev na področju formalnega
izobraževanja.

Prikaz podatkov o zaposlenih na
področju predšolskega,
osnovnošolskega,
srednješolskega in terciarnega
izobraževanja.

Namen

Podatki o izdatkih države in
občin, 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.

Podatki o izobraževalnem
zavodu (MŠ, občina enote,
občina podjetja), zaposleni v
izobraževalnem zavodu (EMŠO,
ID, starost, starostni razred,
spol, podatki o izobrazbi in
delovnem mestu, delovni čas,
vrsta in trajanje pogodbe o
zaposlitvi, pogodba o delu,
delovno mesto, poklic, obseg
pedagoške obremenitve v
šolskem letu glede na vrsto
izobr. programa oz.
izobraževalno obdobje,
strokovni naslov, vzgojnoizobraževalni zavod zaposlitve).

diplomiranja, način 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 v katerikoli
študijski program), podatki o
predhodno doseženi izobrazbi
diplomanta (vrsta, leto, država
dosežene izobrazbe), najvišja
predhodno pridobljena
izobrazba diplomanta; podatki o
kratkoročni mobilnosti
diplomanta (države
visokošolskih zavodov, kjer je
bil diplomant na izmenjavi,
datumi začetkov in zaključkov
izmenjav, število doseženih
kreditnih točk, vrste
mednarodnih izmenjav).

Vsebina

Obveznost
poročanja

Administrativni viri: MIZŠ
Obvezno
(izdatki za izobraževanje), MF
(konsolidirana realizacija
proračunov občin), MDDSZ
(otroški dodatek upravičencev,
vključenih v formalno
izobraževanje), MZI
(subvencioniran prevoz dijakov
in študentov), AJPES (zaključni
računi), do 30. 9. Lastni viri
SURS.

Administrativni viri: MJU
Obvezno
(ISPAP), MIZŠ (Centralna
evidenca zaposlenih na področju
vzgoje in izobraževanja), do
30.9., MIZŠ (eVŠ - evidenca
izvajalcev visokošolske
dejavnosti; CEUVIZ - Evidenca
vzgojno-izobraževalnih
zavodov), do 10.12. Lastni viri
SURS: SRDAP.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Letna

stanje na 1.1. 2019 Letna

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

24

12. 12. 2019

28. 6. 2019

Prva objava

Št.

Izdatki za formalno
izobraževanje
ŠOL-FIN

Kadri v formalnem
izobraževanju
ŠOL-KADRI

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11477

09.01

Kazalniki pričakovanega Prikaz kazalnikov, ki kažejo
trajanja zdravja
stopnjo razvoja države, saj na
njihov izračun vplivajo podatki
o smrtnosti novorojenčkov, o
življenjskem standardu in stilu
ter doseženi stopnji izobrazbe,
kakor tudi o stopnji razvoja
zdravstva in medicine.

Zdravje in socialna
varnost

09

Prikaz podatkov na področju
dejavnosti muzejev in galerij.

Prikaz podatkov na področju
dejavnosti kulturnih domov,
poklicnih gledališč, oper,
orkestrov, zborov in
producentov oz. izvajalcev, ki
delujejo v javnem interesu.

Namen

Podatkovni viri

Kulturni domovi, profesionalna
gledališča, opere, orkestri, zbori
in producenti oz. izvajalci, ki
delujejo v javnem interesu na
področju kulture, do 10.5.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o posamezniku (spol,
starost, država rojstva,
državljanstvo, država
prebivališča, najvišja dosežena
izobrazba, formalni zakonski
stan, dejanski zakonski stan, tip
gospodinjstva, status aktivnosti,
status v zaposlitvi, poklic,
dejavnost, regija prebivališča,
stopnja urbanizacije, neto
mesečni dohodek gospodinjstva,
dohodek na člana gospodinjstva,

SURS (Anketa o življenjskih
pogojih), do 30. 9. Lastni viri
NIJZ (zbirka podatkov o umrlih
osebah).

Vprašalnik Muzejska in
Muzeji in galerije, do 10.5.
galerijska dejavnost: status
organizacije, muzejski predmeti
in gradivo galerij, način
pridobivanja predmetov oz.
gradiv, ocenjena vrednost
pridobljenih oz. odkupljenih
predmetov, razstave, število
obiskovalcev, vstopnice,
gostovanja, vzgojnoizobraževalna dejavnost, število
zaposlenih po delovnem času,
število zunanjih sodelavcev, viri
financiranja in stroški, dodatne
dejavnosti, prostori, dostop za
gibalno in senzorno ovirane
osebe.

Vprašalnik Odrska dejavnost:
izvedena dela, prireditve, število
obiskovalcev in vstopnice,
gostovanja, festivali, vzgojno
izobraževalna dejavnost, število
zaposlenih po delovnem času,
število zunanjih sodelavcev, viri
financiranja in stroški, dodatne
dejavnosti, prostori, dostop za
gibalno in senzorno ovirane
osebe.

Vsebina

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto,
Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

25

31. 5. 2019

14. 8. 2019

14. 8. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

NIJZ

Muzeji in galerije
KU-MZ

08.02

SURS

Odrska dejavnost
KU-ODER

Kultura

Naziv

Št.

08.01

08

Zap.št.

11478 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

09.02

09.03

NIJZ

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz zdravstvenega stanja in
determinant zdravja.

Prikaz stanja na področju
umrljivosti in vzrokov smrti
celotne populacije in
posameznih populacijskih
skupin.

Namen

Podatki o obolelih (EMŠO,
spol, starost, zakonski stan,
izobrazba, poklic, dejavnost
zaposlitve) in obolevnosti po
posameznih diagnozah; zaščita
pred pandemijami in
prenosljivimi boleznimi;
podatki o uživanju alkohola in
drog.

Značilnosti v zvezi s
pokojnikom (EMŠO, spol,
starost, zakonski stan,
izobrazba, poklic, dejavnost
zaposlitve, datum smrti, ura
smrti, kraj smrti, mesto smrti),
občina bivanja, regija,
značilnosti o smrti, vključno z
osnovnim vzrokom smrti.

dohodek na ekvivalentnega
člana gospodinjstva, doseganje
praga revščine, kvintilni razred
gospodinjstva, število
elementov, za katere je
gospodinjstvo prikrajšano),
podatki o splošnem
zdravstvenem stanju, obsegu
dolgotrajnih zdravstvenih težav
in oviranosti pri vsakodnevnih
aktivnostih zaradi zdravstvenih
težav. Podatki o gospodinjstvu
(število članov gospodinjstva,
ekvivalentno število članov
gospodinjstva). Podatki o proxy
respondentu, ki je odgovarjal v
imenu izbrane osebe
(identifikator, spol, starost,
razmerje do osebe, najvišja
dosežena izobrazba, formalni
zakonski stan, dejanski zakonski
stan, status aktivnosti).
Metodološki podatki (uteži,
način anketiranja, verjetnost
izbora enote v vzorec, primaren
stratum, primarne in sekundarne
vzorčne enote - PSU in SSU,
zaporedje izbora PSU).

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poročanja

SURS (podatki o uvozu in
Obvezno
izvozu alkoholnih pijač, o
industrijsko proizvedenih
alkoholnih pijačah in ocena o
kmetijski predelavi alkoholnih
pijač; podatki o porabi
alkoholnih izdelkov iz Ankete o
porabi v gospodinjstvih), do 30.
6. in 31. 10. Lastni viri NIJZ
(raziskava o alkoholu, tobaku in
drugih drogah, zbirka podatkov

SURS (DEM-PREB/ČL, SELSOC), do 30. 6. Upravljavci
osnovne medicinske
dokumentacije in izvajalci
obdukcij sprotno. Lastni viri
NIJZ (zbirka podatkov o umrlih
osebah).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

26

30. 9. 2019

30. 9. 2019

Prva objava

Št.

Zdravstveno stanje in
determinante zdravja

Vzroki smrti

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11479

09.05

09.06

09.07

NIJZ

NIJZ

NIJZ

Zagotavljanje kazalnikov
zdravja in zdravstvenega varstva
s poudarkom na razlikah glede
na regijo in občino ter glede na
socialnoekonomski položaj in
spolno-starostno strukturo
prebivalstva.

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

Prikaz stanja na področju
bolnišničnih obravnav.

Prikaz stanja na področju
zdravstvenega varstva
prebivalcev na področju
ambulantnih obravnav na
primarni ravni ter specialističnih
ambulantnih obravnav.

Namen

Podatki iz športnovzgojnega
kartona (telesni fitnes otrok in
prekomerna hranjenost otrok),
podatki o pomoči na domu in
številu postelj v stanovanjskih
skupnostih po občinah, podatki
o razvitosti občin ter

Obveznost
poročanja

SURS, MZ – Uprava RS za
Obvezno
varstvo pred sevanji, MNZ –
Policija, Onkološki Inštitut
Ljubljana, Fakulteta za šport UL
(športnovzgojni kartoni), ZZZS
(posegi in pregledi v ambulantni
dejavnosti), Zdravniška

Obvezno

SURS (DEM-PREB/ČL, SELObvezno
SOC), do 30. 6. Lastni viri NIJZ
(zbirka podatkov o bolnišničnih
obravnavah).

SURS (podatki o številu
Obvezno
učencev v 1., 3., 6. in 8. razredu
osnovne šole po občinah, ločeno
za prilagojen program), do 15.
11. Lastni viri NIJZ (zbirka
podatkov o zunajbolnišničnih
obravnavah).

o umrlih osebah, zbirka
podatkov o zdravljenih
uživalcih drog).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o izdanih receptih po
ZZZS, do 28. 2. in 31. 8.
posameznikih (številka lekarne,
številka zdravstvenega
zavarovanja, spol, mesec in leto
rojstva, razlog obravnave,
številka zdravnika, identifikacija
zdravila, količina izdanih
zdravil na recept, enota mere,
vrednost izdanih zdravil), datum
izdaje zdravila. Podatki o
zdravstvenem stanju in vzroku
smrti.

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

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

Vsebina

Podatkovni viri

2013-2017

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

27

10.4. 2019

30. 9. 2019

30. 9. 2019

16. 12. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Kazalniki zdravja in
zdravstvenega varstva

Lekarniška dejavnost in
poraba ambulantno
predpisanih zdravil

Zdravstveno varstvo
prebivalcev v okviru
bolnišničnih obravnav

Zdravstveno varstvo
prebivalcev v okviru
ambulantnih obravnav na
primarni ravni in
specialistično
ambulantnih obravnav

Naziv

Št.

09.04

Zap.št.

11480 /

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

09.08

09.09

NIJZ

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Zagotavljanje podatkov za
spremljanje zdravstvenega
stanja in zdravstvenega varstva
prebivalcev Slovenije.

Prikaz stanja na področju
izvajalcev zdravstvene
dejavnosti.

Namen

SURS: podatki o anketirancu
(ime in priimek, EMŠO, spol,
starost, naslov, občina bivališča,
tel. št., zakonski stan, izobrazba,
poklic, delovna aktivnost,
dohodek gospodinjstva,
dejavnost zaposlitve, država in
regija bivanja, državljanstvo,
država rojstva osebe, matere in
očeta, naslov (ulica s hišno

Podatki o javno zdravstvenih
zavodih po strokah, o javnih
bolnišnicah po oddelkih in
obstoječih posteljah, številu
zasebnih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti; podatki o človeških
virih na področju zdravstva (vsi
zaposleni po izobrazbi,
zdravniki in zobozdravniki
specialisti in specializanti po
vrsti specializacije, datum
diplome, šola in smer
izobraževanja za zdravnike,
diplomirane medicinske sestre,
diplomirane babice in
farmacevte). Status aktivnosti
zdravstvenega delavca (EMŠO,
status registrirano brezposelne
osebe in obdobja brezposelnosti,
status upokojenca in datum
upokojitve).

izhodiščnih kazalnikih.

Vsebina

Obveznost
poročanja

SURS (vzorec prebivalcev glede
na definicijo v anketi-vzorčni
okvirji in adresarji za
anketiranje oseb in
gospodinjstev), DEMPREB/ČL, SEL-SOC, do 1. 3.
2019 oziroma en mesec pred
izvedbo zbiranja podatkov in
terenske faze ankete. Izbrana
oseba, stara od 15 let in več, v

Obvezno za
SURS,
prostovoljno za
izbrane osebe

Obvezno
ZRSZ (podatki o registrirano
brezposelnih osebah), ZPIZ
(podatki o upokojevanju
zdravstvenih delavcev), do 30.9.
Lastni viri NIJZ (Register
izvajalcev in zdravstvenih
delavcev v zdravstvenem
varstvu).

zbornica Slovenije (migracije
zdravniškega kadra), Inštitut RS
za socialno varstvo (postelje v
stanovanjskih skupnostih,
pomoč na domu), Skupnost
socialnih zavodov Slovenije
(postelje v domovih za starejše),
MF (kazalniki razvitosti občin),
Klinika Golnik (Register
tuberkuloze), do 30. 6. Lastni
viri NIJZ (zbirka podatkov o
umrlih osebah, zbirka podatkov
o hospitalizacijah, zbirka
podatkov o zunajbolnišničnih
obravnavah, zbirka podatkov o
absentizmu, zbirka podatkov o
izdanih zdravilih).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Letna

Petletna
Kadarkoli do
dneva anketiranja,
zadnjih 12
mesecev;. za
nekatere
spremenljivke
zadnjih 30 dni
pred dnevom
anketiranja.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

28

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Prva objava

Št.

Zdravje in zdravstveno
varstvo
EHIS

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11481

Prikaz in analiziranje vzrokov
začasne in trajne odsotnosti z
dela; predlaganje ukrepov.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o poškodovani oz.
oboleli osebi (EMŠO, spol,
starost, zakonski stan,

SURS (DEM-PREB/ČL, SELSOC). Administrativni viri:
AJPES, ZZZS, IRSD (celotna

številko, poštna številka, ime
času izvedbe terenske faze.
pošte, številka stanovanja, šifra
naselja, ime naselja, šifra
anketnega okoliša, ime
anketnega okoliša, šifra mestne
četrti, ime mestne četrti, šifra
občine, ime občine, šifra
statistične regije, ime statistične
regije), velikost naselja, stopnja
urbanizacije, utež verjetnosti
izbora, stratum, podatki o
gospodinjstvu – število članov
gospodinjstva, tip
gospodinjstva, število članov
gospodinjstva po starostnih
skupinah); vprašalnik: sociodemografski podatki (izobrazba,
zaposlitev, zakonski stan,
država rojstva, državljanstvo,
dohodek gospodinjstva),
sodelovanje, podatki o splošnem
zdravstvenem stanju in
dolgotrajnih zdravstvenih
težavah, boleznih in bolezenskih
stanjih, ustnem zdravju,
nezgodnih poškodbah, boleznih
in delu, odsotnosti z dela,
gibalnih in čutilnih funkcijah,
skrbi zase, gospodinjskih
aktivnostih, telesnih bolečinah,
duševnem zdravju, sprejemih v
bolnišnico, obiskih pri
zdravnikih in drugih
zdravstvenih strokovnjakih,
jemanju zdravil, cepljenju,
krvnem tlaku, holesterolu,
krvnemu sladkorju,
mamografiji, brisu materničnega
vratu, prisotnosti krvi v blatu,
višini in teži, telesni aktivnosti,
sedečem vedenju, uživanju
sadja in zelenjave,
prehranjevalnih navadah,
kajenju in uživanju alkohola,
socialni opori, neformalni negi
ali pomoči.

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poročanja

SURS, AJPES,
IRSD: prejšnje
leto; ZPIZ: 2010-

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

29

30. 9. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Nezgode pri delu in
poklicne bolezni

Naziv

Št.

09.10

Zap.št.

11482 /

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

NIJZ

Izvajalec

09.11

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Odsotnost z dela
(bolniški stalež)

Naziv

Prikaz in analiziranje vzrokov
začasne in trajne odsotnosti z
dela.

Namen

Podatki o delavcih in drugih
osebah, pri katerih nastane
odsotnost z dela, invalidnost ali
telesna okvara (EMŠO, spol,
občina bivanja, starost, zakonski
stan, izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve), podatki o
podjetju - zavezancu (registrska
in matična številka zavezanca,
šifra dejavnosti), in številu
primerov in dni bolniškega
staleža, indeksu bolniškega
staleža, številu poškodb pri
delu, drugih aktivnosti v
medicini dela, prometa in športa
ter podatki o invalidnosti (opis
delovnega mesta, šifra diagnoze
za glavno bolezen in za druge
bolezni, ki so vzrok
invalidnosti, ocena invalidnosti,
datum nastanka in vzrok
nastanka invalidnosti, oznaka za

SURS (DEM-PREB/ČL, SELSOC). AJPES, ZPIZ (evidenca
ocen delovne zmožnosti in
telesnih okvar). Vsi do 30. 6.
Lastni viri NIJZ (zbirka
podatkov o absentizmu).

baza prijavljenih nezgod). ZPIZ
(evidenca ocen delovne
zmožnosti in telesnih okvar).
Vsi do 30. 6. Lastni viri NIJZ
(zbirka podatkov o poškodbah
pri delu).

izobrazba, šifra poklica in opis
delovnega mesta,
državljanstvo), podatki o
poškodbi in nezgodi oz. bolezni
(diagnoza, dnevi odsotnosti z
dela zaradi zdravljenja
poškodbe, podatki o značilnosti
nezgode, potek dogodkov,
okoliščine nezgode), podatki o
invalidnosti (šifra diagnoze za
glavno bolezen in za druge
bolezni, ki so vzrok
invalidnosti, ocena invalidnosti,
datum nastanka in vzrok
nastanka invalidnosti, oznaka za
prometno nesrečo, oznaka po
seznamu poklicnih bolezni),
podatki o telesnih okvarah
(datum in vzrok nastanka TO,
razdelek po seznamu TO,
odstotek TO, šifra diagnoze za
bolezen oziroma poškodbo, ki je
vzrok TO, skupen odstotek
telesnih okvar), podatki o
podjetju – zavezancu (registrska
in matična številka zavezanca,
šifra dejavnosti podjetja).

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Obvezno

Obveznost
poročanja

SURS, AJPES:
prejšnje leto;
ZPIZ: 2010-2018

2018

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran
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15. 5. 2019

Prva objava
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09.13

09.14

SURS

SURS

Prikaz gibanja izdatkov za
dolgotrajno oskrbo za merjenje
učinkovitosti in dolgoročne
javnofinančne vzdržnosti ter
prikaz števila prejemnikov
dolgotrajne oskrbe.

Podrobna razčlenitev sistema
socialne zaščite v Sloveniji in
prikaz različnih podatkov za
analizo le-tega.

Prikaz izdatkov za različne
zdravstvene storitve in
medicinsko blago. Spremljanje
stanja in razvoja na področju
zdravstvenega varstva.

Namen

Izdatki za dolgotrajno oskrbo:
namen izdatkov, način izvajanja
dolgotrajne oskrbe, vir
financiranja, matična številka
izvajalca. Prejemniki: EMŠO,
starost, spol.

Prejemniki: EMŠO, vrsta in
znesek pokojnine, druge pravice
iz naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, vrsta
in znesek socialnih in
družinskih prejemkov, vrsta in
znesek nadomestila za primer
brezposelnosti. Agregirani
podatki o obveznem in
prostovoljnem zdravstvenem
zavarovanju, o številu
upravičencev in izplačanih
zneskih pokojnin Sklada
obrtnikov in podjetnikov, o
izplačanih zneskih po vrstah
pomoči tujcem in azilantom, o
izdatkih iz naslova aktivne
politike zaposlovanja, o izdatkih
za različne storitve CSD-jev, o
izplačanih zneskih za pravice iz
naslova vojnih zakonov.

Izdatki za zdravstvo: vrsta
zdravstvene obravnave, matična
štrevilka in dejavnost izvajalcev
zdravstvenih storitev, viri
financiranja zdravstva.

prometno nesrečo, oznaka po
seznamu poklicnih bolezni) in
podatki o telesnih okvarah
(datum in vzrok nastanka TO,
razdelek po seznamu TO,
odstotek TO, šifra diagnoze za
bolezen oziroma poškodbo, ki je
vzrok TO, skupen odstotek
telesnih okvar).

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost
poročanja

Administrativni viri: ZZZS
Obvezno
(izvajalci zdravstvenih storitev),
NIJZ, institucionalni plačniki
zdravstvenih storitev,
zdravstvene zavarovalnice, MF,
MZ, MDDSZ, ZPIZ, SSZS,
IRSSV - najkasneje oktober za

Obvezno
Administrativni viri: ZPIZ
(Upravičenci do pokojnin in
ostalih pravic iz naslova
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja), MDDSZ
(Prejemniki pravic iz naslova
starševskega varstva in
nadomestil, socialnega varstva
in družinskih prejemkov), ZRSZ
(Prejemniki pravic iz naslova
brezposelnosti) in drugi
izvajalci programov socialne
zaščite (MNZ, ZZZS,
zavarovalnice, SOP, IRSSV,
SSZS, izvajalci dodatnega
pokojninskega zavarovanja), do
1. 11. Lastni viri SURS: ZAPISD, ZAP-SD, SHA, DO.

Obvezno
Administrativni viri: ZZZS
(izvajalci zdravstvenih storitev),
NIJZ, institucionalni plačniki
zdravstvenih storitev,
zdravstvene zavarovalnice, MF,
MZ, MDDSZ, MNZ, IRSSV,
MORS, SSZS, URI-SOČA najkasneje oktober za prejšnje
leto. Lastni viri SURS: NRBDP-L, ESSPROS, DO.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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december 2020

julij 2020

junij 2020
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Dolgotrajna oskrba
DO

Evropski sistem
integrirane statistike
socialne zaščite
ESSPROS

Izdatki in viri
financiranja
zdravstvenega varstva
SHA

Naziv

Št.

09.12

Zap.št.

11484 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

10.01

10.02

SURS

10

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o obtoženih in
obsojenih fizičnih in pravnih
osebah.

Prikaz podatkov o ovadenih
fizičnih in pravnih osebah.

Namen

Podatki o storilcu-pravni osebi
(matična številka, datum prvega
vpisa v PRS, SKD dejavnost,
lastnina, sektor, občina pravne
osebe), podatki o storilcu-fizični
osebi (EMŠO, spol, leto rojstva,
občina stalnega in začasnega
bivališča, država stalnega
prebivališča, državljanstvo,
aktivnost, izobrazba), o
kaznivem dejanju po kazenskem
zakoniku, sostorilstvu, priporu,
datumu storitve kaznivega
dejanja, steku, vrsti sodne
odločbe, določeni kazenski
sankciji (glavni in morebitni
stranski), morebitnem
varnostnem ukrepu in trajanju

Podatki o storilcu-pravni osebi
(matična številka, stroškovni
nosilec, ID zadeve, datum
prvega vpisa v PRS, SKD
dejavnost), podatki o storilcufizični osebi (EMŠO, spol,
datum in leto rojstva, občina
stalnega bivanja, občina
začasnega bivanja, država
prvega prebivališča, država
stalnega bivanja, državljanstvo,
aktivnost, izobrazba), o
kaznivem dejanju po kazenskem
zakoniku, tipu kaznivega
dejanja, datumu in občini
storitve kaznivega dejanja, vrsti
storilca, vrsti osebe, vložniku
ovadbe, načinu vložitve ovadbe,
skupini dogodka, vrsti odločbe,
razlogu zavrženja in trajanju
postopka. Za neznane storilce le
podatki o šifri kaznivega
dejanja, vložniku ovadbe in vrsti
odločbe.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Administrativni viri: Vrhovno
sodišče RS (informatiziran
kazenski vpisnik), do 15.3.
Lastni viri SURS: SPR/L,
DEM-PREB/ČL, SEL-SOC.

Obvezno

Administrativni viri: Vrhovno
Obvezno
državno tožilstvo (elektronska
evidenca), do 1.3. Lastni viri
SURS: SPR/L, DEM-PREB/ČL,
SEL-SOC.

prejšnje leto. Lastni viri SURS:
SHA, ESSPROS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran
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7. 6. 2019

7. 6. 2019

Prva objava

Št.

Obtožene in obsojene
osebe
KRIM-SOD

Ovadene osebe
KRIM-TOŽ

Kriminaliteta

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11485

11.02

11.03

11.04

SURS

SURS

SURS

Demografija podjetij
SPR-DEM/L

Prikaz demografskih statusnih
sprememb vseh podjetij.

Prikaz investicijske dejavnosti
pri neposrednih investitorjih za
prikaz investicijske dejavnosti
gospodarstva.

Prikaz strukture prihodka v
sektorju poslovnih storitev.

Spremljanje rezultatov
poslovanja podjetij in lokalnih
enot.

Namen

Podatki o demografskih
statusnih spremembah podjetij

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 plačane in neplačane
investicije, investicije v nova in
rabljena OOS in NS po lokaciji
in namenu.

Prihodki od prodaje ter njihova
podrobnejša členitev za izbrane
storitvene dejavnosti.

Prihodki in njihova členitev
glede na dejavnost, odhodki,
stroški in njihova členitev,
dodana vrednost, vrednost
proizvodnje,, zaposlenost,
investicije, zaloge. vrednost
proizvodnje, marže, dodana
vrednost, zaloge, plače,

postopka.

Vsebina

Podatkovni viri

Administrativna vira: AJPES
(PRS) - tekoče prevzemanje ,

Izbrani poslovni subjekti in tuje
podružnice iz vseh področij po
SKD 2008: poslovni subjekti in
tuje podružnice z 20 in več
zaposlenimi (INV-1 in INV-2),
do 9. 5., poslovni subjekti in
tuje podružnice z manj kot 20
zaposlenimi (INV-1), do 30. 6.
Administrativna vira: FURS
(DDV), do 15. v mesecu za
predprejšnji mesec, AJPES
(letna poročila), do 31. 5.

Poslovni subjekti in tuje
podružnice, ki opravljajo
poslovne storitve v okviru
izbranih storitvenih dejavnosti,
posredujejo podatke AJPES do
1. 10., AJPES posreduje
podatke SURS do 30. 11.
Administrativni viri: AJPES
(letna poročila), do 31. 5.,
FURS (davčni obračun
akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, bilanca
stanja, izkaz poslovnega izida,
do 30. 6. in DDV do 15. v
mesecu za predprejšnji mesec).
Lastni viri SURS.

Administrativni viri: AJPES
(letna poročila), do 31. 5.,
FURS (Davčni obračun
akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, Bilanca
stanja, Izkaz poslovnega izida,
DDPO, do 30. 5. in DDV, do
15. v mesecu za predprejšnji
mesec), UJP (vplačila
javnofinančnih prihodkov na
določene račune) po dogovoru.
Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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18. 6. 2020

19. 12. 2019

21. 3. 2020

27. 06. 2019
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Investicije v osnovna
sredstva
INV

Poslovne storitve
SSP-PS/L

Poslovanje podjetij
SSP/L

Poslovni subjekti

Naziv

Št.

11.01

11

Zap.št.

11486 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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11.05

11.06

11.07

11.08

BS, SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Podatkovni viri

FURS (DDV), do 15. v mesecu
za predprejšnji mesec. Lastni
viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Ocena trenutnega in
pričakovanega gibanja glavnih
ekonomskih kazalnikov
(proizvodnja, naročila, zaloge,
cene, zaposlovanje,

Digitalizacija podjetij.
Vprašalnik Uporaba
informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) v podjetjih:
dostop do fiksnega (načini
dostopa, hitrost prenosa
podatkov) in mobilnega
interneta, zaposlovanje
strokovnjakov za IKT in
izobraževanje za pridobitev
veščin iz IKT, opremljenost
podjetij s spletno stranjo,
uporaba družbenih medijev (po
tipu in namenu), uporaba ERP
in CRM, varnost pri uporabi
IKT, obseg in omejitve pri etrgovanju, lastno razvita
programska oprema. Lastni viri:
število oseb, ki delajo, dejavnost
podjetja, prihodek.

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

Obvezno

Obveznost
poročanja

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice s
področja predelovalnih
dejavnosti, gradbeništva,

Izbrani poslovni subjekti iz
dejavnosti od področja C do N
ter dejavnosti popravila
računalnikov in izdelkov za
široko rabo (95.1), do 5.3.
Lastna vira: SPRS, SSP/L.

Prostovoljno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti in tuje Obvezno
podružnice iz vseh področij
dejavnosti SKD 2008
posredujejo AJPES podatke do
31. 1., 30. 4., 31. 7., 31. 10.,
AJPES posreduje podatke
SURS in BS do 15 dni po zgoraj
navedenih rokih.
Administrativni viri: FURS
(DDV), do 15. v mesecu za
predprejšnji mesec, AJPES
(letna poročila), do 31. 5. in UJP
(vplačila javnofinančnih
prihodkov na določene račune)
po dogovoru. Lastni viri SURS.

Podatki o hitrorastočih podjetjih Administrativni vir: AJPES
glede na rast števila zaposlenih (PRS) - tekoče prevzemanje.
oseb.
Lastni viri SURS.

ter podatki o lokaciji in
dejavnosti podjetij.

Vsebina

Letna

Periodika
objavljanja

Do 15. v mesecu
za tekoči mesec

Prvo četrtletje
tekočega leta,
prejšnje leto.

8. 10. 2019, 7. 11.
2019, 3. 12. 2019

77 dni po obdobju
opazovanja, 4.
četrtletje 90 dni po
obdobju
opazovanja

23. 12. 2019

Prva objava

Stran

34

Mesečna,
5 delovnih dni
četrtletna, polletna pred koncem
meseca
opazovanja

Trikrat na leto

Četrtletje, prejšnje Četrtletna
leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

75 / 26. 11. 2018 /

Prikaz informacij o trenutnih
stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov in ocena njihovega
gibanja v naslednjih mesecih ter
spremljanje informacij o

Prikaz podatkov o uporabi
informacijsko-komunikacijske
tehnologije v podjetjih in obseg
elektronskega trgovanja.

Prikaz četrtletnega poslovanja
poslovnih subjektov.

Spremljanje hitrorastočih
podjetij glede na rast števila
zaposlenih oseb.

Namen

Št.

Poslovne tendence
PT

Uporaba informacijskokomunikacijske
tehnologije v podjetjih
IKT-PODJ

Četrtletno poslovanje
poslovnih subjektov
POSL-P/ČL

Hitrorastoča podjetja
SPR-DEM-HRP/L

Naziv

Uradni list Republike Slovenije
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12.02

BS

Prikaz podatkov o transakcijah
med rezidenti in nerezidenti.

Prikaz mednarodnih blagovnih
tokov (izvoz in uvoz blaga) z
drugimi državami ter
spremljanje strukture in
koncentracije blagovne menjave
po značilnostih izvoznih in
uvoznih podjetij.

investiranju. Na podlagi zbranih
odgovorov se izračunavajo:
kazalnik zaupanja v
predelovalnih dejavnostih,
trgovini na drobno,
gradbeništvu, storitvenih
dejavnosti in kazalnik
gospodarske klime ter t.i.
ravnotežja za posamezne
kazalnike.

Namen

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obveznost
poročanja

Obvezno

Podjetja, katerih vrednost
Obvezno
blagovne menjave z državami
članicami EU je v prejšnjem
koledarskem letu oz. v obdobju
od januarja tekočega leta do
zadnjega opazovanega obdobja
tekočega leta presegla višino
nacionalno določenega
vključitvenega praga. Rok za
posredovanje podatkov FURSu: do 15. v mesecu za prejšnji
mesec. SURS prevzame podatke
od FURS-a do 5. v mesecu za
predprejšnji mesec.
Administrativni viri: FURS
(obračun davka na dodano
vrednost in podatki iz sistema
VIES), do 15. v mesecu za
predprejšnji mesec, FURS (EUL
- izbor podatkov iz carinskih
deklaracij), do 25. v mesecu za
prejšnji mesec, AJPES (PRS),
do 15. v mesecu.

Podatki za izračun
Lastni viri BS, AJPES, FURS,
sistematičnega prikaza podatkov SURS, KDD.

Ključne spremenljivke so:
fakturna in statistična vrednost,
neto masa, količina v dodatni
merski enoti, država namena,
država porekla, država odpreme,
šifra blaga po Kombinirani
nomenklaturi, vrsta posla, vrsta
transporta, pogoji dobave, lega
kraja, tok blaga, identifikacijska
št. za DDV poročevalske enote
ali tretje osebe-deklaranta in
partnerja. V okviru Ekstrastata
še carinski postopek in drugi
izbrani podatki iz enotne
upravne listine (EUL).

povpraševanje, zagotovljena
trgovine na drobno ter
proizvodnja, omejitveni
storitvenih dejavnosti, do 15. v
dejavniki, ustreznost
mesecu.
zmogljivosti glede na
povpraševanje, izkoriščenost
zmogljivosti, konkurenčni
položaj, investicijska vlaganja v
osnovna sredstva, struktura
investicij, poslovno stanje,
vplivi dejavnikov na investicije,
obsega gradbenih del,
zagotovljeno delo, prodaja,
skupna nabava) v predelovalnih
dejavnostih, v gradbeništvu, v
trgovini na drobno, v storitvenih
dejavnostih ter investicijska
vlaganja v predelovalnih
dejavnostih.

Vsebina

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Mesečna

Mesečna

Periodika
objavljanja

35

2 meseca po
obdobju

40 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Plačilna bilanca

Menjava blaga s tujino
INTRASTAT,
EKSTRASTAT

Ekonomski odnosi s
tujino

Naziv

Št.

12.01

12

Zap.št.

11488 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

BS

BS

BS

BS

SURS

BS

BS

Zap.št.

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Poslovanje poslovnih
subjektov s tujino

Podatki o transakcijah in stanjih
za razčlenitev neposrednih
naložb v tujini in tujih
neposrednih naložb v Sloveniji
razcepljeno po državah in
dejavnostih.

Podatki postavk plačilne
bilance, razčlenjeni po državah
partnericah.

o transakcijah med rezidenti in
nerezidenti v določenem
obdobju

Vsebina

Lastni viri BS, AJPES, FURS,
SURS.

AKOS do 25. dne v mesecu po
koncu obdobja opazovanja.
Lastni viri BS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Priprava agregatov za
posamezne produkte statistike
ekonomskih odnosov s tujino.

Razčlenitev podatkov o izvozu
in uvozu storitev in partnerskih
državah.

Prikaz rezultatov poslovanja
tujih notranje povezanih
podjetij.

Zagotavljanje kazalnikov
poslovanja podjetij v tujini, ki
so pod nadzorom slovenskih
podjetij.

Prikaz podatkov o stanju imetij
in obveznostih do nerezidentov.

Lastni viri BS, AJPES, FURS,
SURS, KDD.
n.s.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Poslovne terjatve/obveznosti in
finančne naložbe/obveznostih
do nerezidentov (KRD),
storitvena menjava in del
blagovne menjave, ter
tekoči/kapitalski transferi z
nerezidenti (BST), neposredne
kapitalske naložbe med
rezidenti in nerezidenti (SN,
SN-T), podatki o plačilih
(prilivi/odlivi), ki jih banke in
hranilnice opravijo zase in za
stranke v odnosu s tujino.

Podatki za izračun razčlenitve
po vrstah storitev in partnerskih
državah partnericah.

Obvezno

Izbrana podjetja - do 20. v
Obvezno
mesecu za prejšnji mesec (KRD
in BST). Podjetja nebančni
sektor, do 20. v mesecu za
prejšnji mesec (KRD). Banke in
podjetja: mesečno - do 20. v
mesecu za prejšnji mesec (BST,
SN-T); letno (SN) - do 20. 4. za
prejšnje leto. Administrativni
vir: FURS (obrazca DDV-O in
RP-O), AJPES (letna poročila),
do 30. 4. Banke in hranilnice, ki
opravljajo plačilni promet s

Lastni viri BS, AJPES, FURS,
SURS.

Podatki o kapitalskih naložbah, Administrativni vir: BS (podatki Obvezno
podatki o lastništvu in državi
o kapitalskih naložbah), do 10.
nadzora ter podatki o
6. Lastni viri SURS.
poslovanju poslovnih subjektov.

Podatki za izračun nekaterih
Lastni viri BS.
kazalnikov poslovanja podjetij v
tujini, ki so pod nadzorom
slovenskih podjetij.

Podatki za izračun stanja imetij
in obveznosti do tujine.

Prikaz agregatov o dolžniških
Podatki o dolžniških imetjih in
Lastni viri BS, AJPES, FURS,
imetjih in obveznostih do tujine, obveznostih do tujine, potrebnih SURS, KDD.
za razčlenitev po metodologiji
'2013 External Debt Guide'.

Prikaz podatkov o transakcijah
in stanjih neposrednih naložb v
tujini in tujih neposrednih
naložb v Sloveniji po državah in
dejavnostih

Prikaz razčlenjenih podatkov
postavk plačilne bilance po
državah partnericah.

Namen

Letna

Letna

Letna

Četrtletna

Mesečna

Letna

Letna

Mesec, tekoče leto n.s.

Tekoče leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Četrtletje

Mesec

Prejšnje leto

Četrtletje

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

36

Podatki se ne
objavijo, so vir za
statistike
ekonomskih
odnosov s tujino.

9 mesecev po
obdobju
opazovanja

28.8.2020

2 leti po obdobju
opazovanja

3 mesece po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

28.6.2019

12.4.2019

opazovanja

Prva objava

Št.

Mednarodna trgovina s
storitvami

Tuja notranja povezana
podjetja
SSP-FATS/L

Tuja zunanja povezana
podjetja

Stanje mednarodnih
naložb

Bruto zunanji dolg

Neposredne naložbe s
tujino glede na smer
naložbe

Geografska razdelitev
plačilne bilance po
državah in ekonomskih
grupacijah

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11489

13.01

13.02

SURS

Raziskovalno-razvojna
dejavnost pri izvajalcih
R-RD-IZV

Državna proračunska
sredstva za raziskovalnorazvojno dejavnost
R-RD-D

Raziskovanje in razvoj,
znanost in tehnologija

13

SURS

Poročilo o poslih z
vrednostnimi papirji
VRP

Naziv

Prikaz stanja na področju RRD
v poslovnem sektorju, državnem
sektorju, visokošolskem
sektorju in zasebnem
nepridobitnem sektorju.

Prikaz stanja o obsegu
načrtovanih in realiziranih
namenskih državnih
proračunskih sredstev za RRD.

Statistike ekonomskih odnosov
s tujino, statistika finančnih
trgov, statistika finančnih
računov.

Namen

Vprašalnik Raziskovalnorazvojna dejavnost pri
izvajalcih: podatki o zaposlenih
v RRD (spol, poklic, raven
izobrazbe, starost,
državljanstvo), podatki o
raziskovalnih delih/projektih in
bruto izdatkih za RRD (viri
financiranja, vrsta porabe,
dejavnost izvajalcev RRD,
področje znanosti, vrsta
raziskovanja, dejavnost
projekta). Podatki iz
administrativnih / lastnih virov:
podatki o podjetjih, ki so imela
notranji RRD, število
zaposlenih.

Podatki o višini realiziranih
državnih proračunskih sredstvih
za RRD (po sektorjih, vrsti
podpore, področjih znanosti,
družbeno-ekonomskih ciljih),
načrtovanih državnih
proračunskih sredstvih (po
družbeno-ekonomskih ciljih) ter
realizirana državna proračunska
sredstva za izvajanje
nadnacionalnih raziskav (po
vrsti podpore).

Stanja in transakcije z
vrednostnimi papirji v
poslovanju s tujino.

Vsebina

Podatkovni viri

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z RRD, vključno z
zasebnimi raziskovalci, do 30.
4.; Administrativni viri: FURS
(DDPO), do 30. 4., MF
(prejemniki državne pomoči za
RR), do 30. 5., ARRS (Register
zasebnih raziskovalcev), do 30.
4., AJPES (PRS, zaključni
računi). Lastni viri SURS.

Vsa ministrstva in druge
ustanove, ki razpolagajo z
namenskimi državnimi
proračunskimi sredstvi za RRD,
do 30. 6.

Banke, borznoposredniške
družbe, zavarovalnice,
pokojninske družbe, družbe za
upravljanje, investicijske
družbe, vzajemni skladi,
vzajemni pokojninski skladi,
KAD, SDH in Sklad za
razgradnjo NEK ter izdajatelji
dolžniških vrednostnih papirjev
v tujini, do 10. v mesecu za
prejšnji mesec.

tujino do 10. delovnega dne za
podatke predhodnega meseca.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Tekoče leto,
Prejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

n.s.

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018
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5. 11. 2019

27. 9. 2019

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

Št.

12.11

Zap.št.

11490 /

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Podatkovni viri

Proizvodnja električne energije Poslovni subjekti, katerih
v HE, TE (iz posameznih goriv), osnovna dejavnost je
NEK, sončnih in vetrnih
proizvodnja električne energije,

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

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo z industrijsko
dejavnostjo, do 20. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo, do 22. 2.

Poslovni subjekti, ki imajo vsaj
10 zaposlenih in se po SKD
2008 uvrščajo v področja B, C,
D, E, H, J, K in v oddelke 46,
71, 72 in 73, do 30. 9. AJPES
(PRS, zaključni računi), do 30.
5. Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Mesec

Mesec

Prejšnje leto

Prejšnja tri leta.

Obdobje
opazovanja

Letna

n.s.

Mesečna

Letna

Dvoletna

Periodika
objavljanja

38

15. 5. 2019

Podatki se ne
objavijo, so vir za
obračun
kmetijskih bilanc.

40 dni po obdobju
opazovanja

20. 6. 2019

april 2020

Prva objava

Stran

Proizvodnja električne in Prikaz podatkov o proizvodnji
toplotne energije ter
in oddaji električne in toplotne
energetske naprave
energije v elektrarnah; prikaz

Podatki o proizvodnji živilskih
proizvodov, o živilskih
proizvodih porabljenih v
nadaljnji predelavi, o količini
zalog ter o prodaji živil in
pijače.

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

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

Vprašalnik Inovacijska
dejavnost v industriji in izbranih
storitvenih dejavnostih: splošni
podatki o podjetju, strategija
podjetja, pretok znanja,
inovacijska aktivnost v podjetju
(inovacije proizvoda, inovacije
postopka, razvoj in stroški
inovacij, viri financiranja,
javno-finančna podpora
inovacijske aktivnosti,
sodelovanje pri inovacijski
dejavnosti in oviralni dejavniki
pri inovacijski aktivnosti).
Podatki iz administrativnih /
lastnih virov: število zaposlenih,
prihodek od prodaje.

Vsebina

75 / 26. 11. 2018 /

15.01

Energetika

15

Podatkovni vir za izdelavo
kmetijskih bilanc.

Mesečno spremljanje
industrijske proizvodnje,
prihodka od prodaje in zalog v
industrijskih podjetjih na
območju Slovenije.

Prikaz stanja, sprememb in
razvoja na področju industrije
kot celote ter po dejavnostih in
po proizvodih.

Spremljanje inovacijske
dejavnosti za podporo
načrtovanja spremljanja in
izvajanja inovacijske politike na
nacionalni ravni in na ravni EU.

Namen

Št.

SURS

Proizvodnja živilskih
proizvodov
IND-15/M

14.03

SURS

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

14.02

SURS

Industrijska proizvodnja
IND/L

Rudarstvo in
predelovalne dejavnosti

14

14.01

Inovacijska dejavnost v
industriji in izbranih
storitvenih dejavnostih
INOV

Naziv

13.03

Zap.št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
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15.03

15.04

15.05

15.06

15.07

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Prikaz podatkov o trgovini in
porabi naftnih proizvodov.

Prikaz podatkov o distribuciji
električne energije.

Prikaz podatkov o prenosu
električne energije.

Prikaz podatkov o proizvodnji,
prodaji in porabi toplotne
energije po sektorjih.

Prikaz podatkov o proizvodnji,
porabi in prodaji električne in
toplotne energije pri
samoproizvajalcih; prikaz
tehničnih podatkov o
energetskih napravah.

Prikaz podatkov o obnovljivih
virih energije.

tehničnih podatkov o
energetskih napravah.

Namen

do 28. 2.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

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 utekočinjenega
naftnega plina v prometu.

Poraba električne energije in
goriv za ogrevanje in pogon ter
podatki o prevzemu električne
energije v distribucijsko
omrežje in dobavi električne
energije odjemalcem v RS.

Nabava in oddaja električne
energije na ravni prenosnega
omrežja; uvoz in izvoz.

Vprašalnik E3-TOP/L in
administrativni vir: Proizvodnja
toplotne energije po vrstah
goriva; prodaja toplotne energije
po sektorjih.

Proizvodnja električne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah in
termoelektrarnah (iz
posameznih goriv); sončnih in
vetrnih elektrarnah; proizvodnja
toplotne energije; vrste, število
in moči strojev, ki poganjajo
generatorje.

Obvezno

Obveznost
poročanja

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti, ki
trgujejo z naftnimi proizvodi;
administrativni vir: MZI
(Enotna energetska baza
podatkov), do 28. 2.

Obvezno

Poslovni subjekti za distribucijo Obvezno
električne energije;
administrativni vir: MZI, do 30.
9.

Poslovni subjekti za prenos
električne energije, do 28. 2.

Poslovni subjekti, ki proizvajajo Obvezno
in distribuirajo toplotno
energijo, do 28. 2.
Administrativni vir: Agencija za
energijo, do 15. 5.

Poslovni subjekti, ki poleg svoje Obvezno
osnovne dejavnosti proizvajajo
tudi električno energijo za lastne
potrebe in prodajo, do 28. 2.

Podatki o obnovljivih virih
Administrativni viri: MZI, IJS,
energije: lesna biomasa, bioplin, Geološki zavod Slovenije, do
vetrna energija, sončna energija, 30. 9.
geotermalna energija itd.

elektrarnah na generatorju in
pragu; proizvodnja toplotne
energije iz posameznih goriv v
TE; vrste in moči elektrarn;
vrste, število in moči strojev, ki
poganjajo generatorje.

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

39

15. 5. 2019

10. 10. 2019

15. 5. 2019

10. 10. 2019

15. 5. 2019

10. 10. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Prodaja naftnih
proizvodov
E8-NPT/L

Prevzem in oddaja
električne energije na
distribucijskem omrežju
E5-EED/L

Prevzem in oddaja
električne energije na
prenosnem omrežju
E4-EEP/L

Proizvodnja in prodaja
toplotne energije
E3-TOP/L

Proizvodnja električne in
toplotne energije pri
samoproizvajalcih ter
energetske naprave
E2-SP/L

Obnovljivi viri energije

E1-EE/L

Naziv

Št.

15.02

Zap.št.

11492 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

15.08

15.09

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o porabi
posameznih energentov v
predelovalnih dejavnostih in
gradbeništvu.

Prikaz podatkov o proizvodnji
premoga; prikaz podatkov o
produktivnosti.

Prikaz podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in
utekočinjenim naftnim plinom;
poraba električne energije.

Namen

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti za prenos
električne energije, do 10. v
mesecu.

Proizvodnja, uvoz in izvoz po
Rafinerija, do 10. v mesecu.
državah, lastna poraba in zaloge

Administrativni vir: MZI, 50
dni po obdobju opazovanja.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki poleg svoje Obvezno
osnovne dejavnosti proizvajajo
tudi električno energijo za lastne
potrebe in prodajo, do 10. v
mesecu.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja električne energije,
do 10. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti s
področja industrije, rudarstva in
gradbeništva, do 15. 3.

Karakteristični podatki o
Poslovni subjekti za prenos
pretoku na vstopnih in izstopnih zemeljskega plina, do 10. v
točkah prenosnega omrežja
mesecu.
zemeljskega plina.
Podatki o prevzemu električne
energije v distribucijsko
omrežje (sončne elektrarne,
vetrne elektrarne, mHe).

Obvezno

Poslovni subjekti s področja
Obvezno
pridobivanja rjavega premoga in
lignita, do 28. 2.

Poslovni subjekti za oskrbo z
zemeljskim plinom in
utekočinjenim naftnim plinom,
do 28. 2.

Obveznost
poročanja

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

40

25 dni po obdobju
opazovanja

55 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

10. 10. 2019

15. 5. 2019

15. 5. 2019

Prva objava

Stran

Proizvodnja in oskrba s
Prikaz podatkov o delovanju
surovo nafto, zemeljskim rafinerije.

Prikaz podatkov o prevzemu
električne energije iz
obnovljivih virov v
distribucijsko omrežje.

Prikaz podatkov o pretoku
zemeljskega plina.

Nabava in oddaja električne
energije na ravni prenosnega
omrežja; uvoz in izvoz.

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

75 / 26. 11. 2018 /

Distribucija električne
energije
E5-EED/M

Pretoki zemeljskega
plina

Prikaz gibanja količinskih
podatkov o prenosu električne
energije.

Proizvodnja električne energije
na generatorju in pragu
elektrarne v hidroelektrarnah,
termoelektrarnah, sončnih in
vetrnih elektrarnah; proizvodnja
toplotne energije.

Proizvodnja električne energije
v HE, TE (iz posameznih goriv),
NEK, sončnih in vetrnih
elektrarnah na generatorju in
pragu; proizvodnja jedrske
toplotne energije v reaktorju;
proizvodnja toplotne energije.

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

Proizvodnja, prodaja in izvoz
rjavega premoga in lignita;
lastna poraba; kurilnost,
vrednost žvepla.

Uvoz, nakup, lastna poraba in
izgube zemeljskega plina;
prodaja zemeljskega plina po
sektorjih; uvoz, izvoz, nakup,
lastna poraba utekočinjenega
naftnega plina; prodaja
utekočinjenega naftnega plina
po sektorjih; poraba električne
energije.

Vsebina

Št.

Prenos električne
energije
E4-EEP/M

Proizvodnja električne in Prikaz gibanja proizvodnje in
toplotne energije pri
oddaje električne energije,
samoproizvajalcih
porabe in zalog goriv.
E2-SP/M

Proizvodnja električne in Prikaz gibanja proizvodnje in
toplotne energije
oddaje električne energije,
E1-EE/M
porabe in zalog goriv v
termoelektrarnah.

Poraba energije, goriv in
izbranih naftnih
proizvodov
E-PE/L

Pridobivanje in prodaja
premoga
E11-TG/L

Trgovina s plini
E9-PL/L

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11493

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Prikaz podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in
utekočinjenim naftnim plinom.

Prikaz gibanja v trgovini z
naftnimi proizvodi.

Prikaz podatkov o proizvodnji
naftnih proizvodov.

Namen

Prikaz podatkov o proizvodnji
premoga.

Biogoriva v prometu

Cene zemeljskega plina
E-CPL

Cene električne energije
E-CEE

Prikaz podatkov o biogorivih in
njihovem izvoru.

Prikaz cen zemeljskega plina.

Prikaz cen električne energije.

Poslovni subjekti za oskrbo z
zemeljskim plinom in
utekočinjenim naftnim plinom,
do 10. v mesecu.

Podatki o količinah biogoriv,
primešanih gorivom danim na
trg za uporabo v prometu ter

Cene zemeljskega plina za
velikostne razrede v
gospodinjstvih in
negospodinjstvih.

Cene električne energije za
velikostne razrede v
gospodinjstvih in
negospodinjstvih.

Obvezno

Obvezno

Administrativni vir: MZI, do
30.4.

Administrativni vir: MZI Direktorat za energijo (EPOS).
31. 1., 30. 4., 31. 7., 31. 10.

Administrativni vir: MZI Direktorat za energijo (EPOS).
31. 1., 30. 4., 31. 7. in 31. 10.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti s področja
Obvezno
pridobivanja rjavega premoga in
lignita, do 10. v mesecu.

Podatki o stanju varnostnih
Administrativna vira: MGRT,
zalog naftnih derivatov (začetne Zavod RS za blagovne rezerve,
in končne zaloge).
do 15. v mesecu.

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

Obvezno

Obveznost
poročanja

Izbrani poslovni subjekti, ki
Obvezno
trgujejo z naftnimi proizvodi, do
10. v mesecu.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja naftnih derivatov,
do 10. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Nabava, prodaja po sektorjih,
Izbrani poslovni subjekti, ki
uvoz in izvoz po državah;
trgujejo s trdnimi gorivi, do 10.
zaloge, kurilnost in vsebnost
v mesecu.
žvepla trdnih goriv (črni 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
utekočinjenega naftnega plina.

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

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

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

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Četrtletje

Četrtletje

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Četrtletna

Četrtletna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Periodika
objavljanja

41

15. 5. 2019

65 dni po obdobju
opazovanja

65 dni po obdobju
opazovanja

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

25 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Varnostne zaloge naftnih Prikaz zalog naftnih derivatov.
derivatov

Pridobivanje, prodaja in
zaloge premoga
E11-TG/M

Trgovina s trdnimi gorivi Prikaz podatkov o trgovini s
E10-TGT/M
trdnimi gorivi.

Oskrba s plini
E9-PL/M

Trgovina z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/M

Proizvodnja naftnih
proizvodov
E7-NP/M

plinom, petrokemičnimi
surovinami, aditivi in
drugimi ogljikovodiki
E6-NAF/M

Naziv

Št.

15.17

Zap.št.

11494 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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16.02

16.03

16.04

16.05

SURS

SURS

SURS

SURS

Ocena gradnje stavb in
stanovanj
GRAD-STAVBE

Izračun ocene dokončanih in
nedokončanih stavb in
stanovanj.

Prikaz gibanja gradbenih
stroškov, ki nastanejo v
gradbenem podjetju pri gradnji
novih stanovanj.

Prikaz gibanja izdanih
gradbenih dovoljenj in
značilnosti stavb.

Prikaz gibanja gradbene
dejavnosti in novih naročil.

Prikaz vrednosti opravljenih
gradbenih del in vrednosti
organiziranja izvedbe stavbnih
projektov.

Poraba energije in goriv v
gospodinjstvih (zasebnih
stanovanjih) za ogrevanje
stanovanj, segrevanje vode in
kuhanje. Opremljenost
stanovanj z gospodinjskimi
električnimi napravami ter
njihovi energijski razredi.
Ugotavljanje strukture porabe
energije in goriv v
gospodinjstvih glede na vir in
namen.

Namen

Število in površina dokončanih
in nedokončanih stavb in
stanovanj po investitorju, vrsti
gradbenih del, klasifikaciji vrst
objektov (CC-SI); število sob v
dokončanih stanovanjih.

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

Lokacija, število in površina
stavb in stanovanj v stavbi po
investitorju, vrsti gradbenih del
in klasifikaciji vrst objektov
(CC-SI); število sob v
stanovanju.

Podatki o vrednosti opravljenih
gradbenih del in storitev
organizacije izvedbe stavbnih
projektov ter pogodb in drugih
oblik naročil.

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

Porabe energije in goriv v
gospodinjstvih (glede na vir in
namen).

njihovem izvoru.

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Prostovoljno za
gospodinjstva,
obvezno za
poslovne subjekte
in administrativne
vire

Obveznost
poročanja

Lastni viri SURS.

Lastni viri SURS.

n.s.

n.s.

Administrativni viri: pristojni
Obvezno
upravni organi (UE) in MOP, do
5. v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
izvajajo gradbena dela, do 20. v
mesecu.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
izvajajo gradbena dela, do 5. 4.

Član izbranega zasebnega
Stanovanja, do 30. 11. Rezultati
izračuna modela Inštituta Jožef
Stefan, 20. 9. Lastni viri SURSa.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Prejšnje leto

Četrtletje

Mesec

Mesec

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Četrtletna

Mesečna

Mesečna

Letna

Štiriletna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

42

14. 6. 2019

60 dni po obdobju
opazovanja

20 dni po obdobju
opazovanja

45 dni po obdobju
opazovanja

26. 7. 2019

10. 10. 2020

Prva objava

Št.

Gradbeni stroški za nova
stanovanja
GRAD-STROŠKI/ČL

Gradbena dovoljenja za
stavbe
GRAD-GD/M

Gradbena dejavnost in
nova naročila
GRAD/M

Vrednost opravljenih
gradbenih del
GRAD/L

Gradbeništvo

16

16.01

Poraba energije in goriv
v gospodinjstvih
APEGG

Naziv

15.26

Zap.št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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18

18.01

Finančno posredništvo

17.04

SURS

Podatki denarnih
finančnih posrednikov

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

Podatki o prihodku od prodaje.

Podatki o prihodku od prodaje
blaga in materiala po blagovnih
skupinah in vrstah kupcev v
trgovini na drobno in na debelo,
podatki o prihodku od
posredništva pri prodaji blaga
ter podatki o spletni trgovini.

Vsebina

Zagotavljanje podatkov bilanc
stanja, podatkov o kreditih,
obrestnih mer in tokov iz bilanc

Podatki iz bilance stanja
denarnih finančnih posrednikov
(vključno s podatki za sistem

Prikaz gibanja prihodka v
Podatki o prihodku od prodaje.
poslovnih in drugih storitvenih
dejavnostih ter izračun indeksov
obsega storitvenih dejavnosti.

Prikaz gibanja poslovanja
trgovine na drobno, trgovine z
motornimi vozili in popravil
motornih vozil ter izračun
indeksov obsega storitvenih
dejavnosti.

Prikaz gibanja poslovanja v
trgovini na debelo in
posredništvu ter izračun
indeksov obsega storitvenih
dejavnosti.

Prikaz prihodka od prodaje
podjetij v dejavnosti trgovine (s
poudarkom na razdelitvi
prihodka po blagovnih
skupinah).

Namen

Podatkovni viri

Denarne finančne institucije
(S.122), do 10. delovnega dne
po obdobju opazovanja. Lastni

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo s storitvenimi
dejavnostmi, do 20. v mesecu.
Administrativni vir: FURS
(obračun davka na dodano
vrednost, obr. DDV-O), do 16.
v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo
trgovine na drobno, trgovine z
motornimi vozili in popravili
motornih vozil, do 8. v mesecu.
Administrativni vir: FURS
(obračun davka na dodano
vrednost, obr. DDV-O), do 16.
v mesecu (za prejšnji mesec).

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo
trgovine na debelo in
posredništva, do 8. v mesecu.
Administrativni vir: FURS
(obračun davka na dodano
vrednost, obr. DDV-O), do 16.
v mesecu.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
se ukvarjajo s trgovinsko
dejavnostjo, do 16. 4.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Mesečna

Letna

Periodika
objavljanja

43

Zadnji dan v
mesecu po
obdobju

60 dni po obdobju
opazovanja

31 dni po obdobju
opazovanja

60 dni po obdobju
opazovanja

18. 7. 2019

Prva objava
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BS

Poslovne in druge
storitvene dejavnosti
STOR/M

17.03

SURS

Trgovina na debelo
TRG-D/M

17.02

SURS

Trgovina
TRG/L

Trgovina in druge
storitve

Naziv

Št.

17.01

17

Zap.št.

11496 /
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Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

18.07

BS

BS

SURS

BS

SURS

Zap.št.

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Lizing podjetja
NR-lizing

Vsebina

Prikaz podatkov podjetij
registriranih za dejavnost
lizinga.

Zagotavljanje statističnih
agregatov zavarovalnic.

Prikaz podatkov o zavarovalnih
premijah in odškodninah po
poslovnih subjektih.

Zagotavljanje podatkov lizing
družb za statistiko finančnih
računov.

Zagotavljanje podatkov
statistike plačil.

Zagotavljanje podatkov
investicijskih skladov.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Obvezno

AZN po spreminjajočih se rokih Obvezno
ECB.

Zavarovalnice, do 30. 4.

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

Izdajatelji instrumentov in
ponudniki plačilnih storitev
(banke in nefinančna podjetja),
do 10. delovnega dne po koncu
obdobju opazovanja, ob
spremembah in ob izdaji kartic.

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

viri BS (S.121). Za podatke
obrestnih mer in za sistem
minimalnih obveznih rezerv so
obvezniki poročanja le kreditne
institucije.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Lizing podjetja. Bruto promet
Podjetja, registrirana za
po vrstah lizinga/prodaje ter po dejavnost lizinga, do 15. 4.
vrstah lizingojemalcev/
kreditojemalcev (po dejavnostih
in sektorjih); bruto promet
poslov z osebnimi vozili po
vrstah lizinga/prodaje ter po
vrstah lizingojemalcev/

Podatki: o stanjih sredstev in
obveznosti zavarovalnih družb,
o tehničnih rezervacijah in o
obračunanih premijah,
odškodninskih zahtevkih in
plačanih provizijah.

Podatki o bruto zavarovalnih
premijah in odškodninah po
zavarovalnih vrstah ter
poslovnih subjektih.

Podatki iz bilance stanja, izkaza
uspeha in analitičnih evidenc.

Podatki o izdajanju in uporabi
plačilnih kartic, čekov,
elektronskega denarja, dvigih in
pologih na bančnem okencu,
denarnih nakazilih, uporabi ter
lokacijah bankomatov, POS
terminalov ter terminalov za
uporabo elektronskega denarja,
uporabi storitev elektronskega
bančništva, uporabi drugih
sodobnih tržnih poti ter prenosih
sredstev.

Podatki o stanjih in tokovih v
bilancah investicijskih skladov.

denarnih finančnih posrednikov. minimalnih obveznih rezerv) in
obrestne mere.

Namen

Mesečna

Prejšnje leto

Četrtletje (delno
leto)

Prejšnje leto

Četrtletje

n.s.

Četrtletna

Letna

Četrtletna

Četrtletje, za
Četrtletna
elektronski denar mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

44

Podatki se ne
objavijo, so vir za
obračun
makroekonomskih
agregatov

Četrtletje po
obdobju
opazovanja.

29. 8. 2019

4 mesece po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

opazovanja
(bilanca stanja),
28. delovni dan po
obdobju
opazovanja
(obrestne mere).

Prva objava

Št.

Podatki zavarovalnih
družb

Zavarovalnice
NR-ZAV

Finančno posredništvo
družb, ki se ukvarjajo z
najemom (lizing)

Statistika plačil

Podatki investicijskih
skladov

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11497

SURS

Prihodi in prenočitve
turistov
TU/M

Turizem

19

19.01

Pokojninski skladi

Naziv

Prikaz temeljnih kazalnikov o
delovanju slovenskega turizma.

Zagotavljanje podatkov o
poslovanju pokojninskih
skladov.

Namen

Administrativna vira (RNO in
eTurizem): podatki o
nastanitvenih obratih (NO),
njihovih značilnostih in njihovih
nastanitvenih zmogljivostih ter
izvajalcih nastanitvene
dejavnosti (matična številka
izvajalca, davčna številka
izvajalca, naziv izvajalca, sedež
in naslov izvajalca, kontaktni
podatki izvajalca, ID
nastanitvenega obrata, naziv
NO, datum vpisa v register,
naslov NO, status poročanja,
vrsta in kategorija obrata);
podatki o statusu NO; podatki o
zmogljivosti NO (število
nedeljivih enot, število prodanih
nedeljivih nastanitvenih enot,
število ležišč skupaj, število
stalnih in pomožnih ležišč, ali
obrat omogoča dostop in
nastanitev za gibalno ovirane
osebe ter koliko dni v mesecu je
bil nastanitveni obrat odprt za
nastanitev turistov); kontaktni
podatki NO, dodatna ponudba in
druga ponudba nastanitvenega
obrata. Spremljanje prihodov in
prenočitev turistov (števila in
značilnosti) v nastanitvenih
obratih. Značilnosti turista:
zaporedna številka prijave gosta
v nastanitvenem obratu,

Podatki o stanjih sredstev,
stanjih obveznosti in o številu
članov pokojninskih shem.

kreditojemalcev (po dejavnostih
in sektorjih); stanje terjatev
(posojil) po sektorjih in vrstah;
prihodki od obresti po sektorjih
in vrstah.

Vsebina

Obvezno

Obveznost
poročanja

Poslovni subjekti in zasebni
Obvezno
sobodajalci, ki nudijo ali
posredujejo nastanitvene
zmogljivosti turistom.
Sporočanje prijave in odjava
gosta v 12. urah od prihoda
gosta, za mesečne podatke do
10. v mesecu. Administrativna
vira: AJPES – Register
nastanitvenih obratov (polni
zajem), stanje na dan
(omogočen dnevni prevzem).
AJPES – eTurizem (dnevni
podatki o prijavah gostov in
mesečni podatki o nastanitvenih
obratih do 15. v mesecu – polni
zajem).

AZN in ATVP po
spreminjajočih se rokih ECB
(začetek s četrtletnimi podatki
tretjega četrtletja 2019 in z
letnimi podatki za leto 2018).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec, prejšnje
leto

Četrtletje (delno
leto)

Obdobje
opazovanja

Mesečna, letna

Četrtletna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018

45

30 dni po obdobju
opazovanja za
mesečne podatke,
1. 3. 2019 za letne
podatke

2020

Prva objava

Št.

18.08

Zap.št.

11498 /

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

19.02

19.03

19.04

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Tuji turisti
TU-TURISTI

Prikaz osnovnih podatkov o
tujih turistih, o njihovih
značilnostih prihoda in bivanja
v Sloveniji ter o njihovih
izdatkih.

Prikaz delovanja potovalnih
agencij in organizatorjev
potovanj.

Prikaz potovalnih navad
domačega prebivalstva; analiza
potrošnje na turističnih
potovanjih.

Namen

Vprašalnik Tuji turisti: podatki
o značilnostih prihoda in
bivanja tujega turista v Sloveniji
(glavni razlog, način
organizacije potovanja, čas
odločitve, vir informacij o
Sloveniji); izdatki, ki so jih

Podatki o številu in prenočitvah
domačih turistov po Sloveniji in
po drugih državah ter po
mesecih, o tujskem turističnem
prometu (z delitvijo po državah
njihovega prebivališča in po
državah, kamor so potovali) ter
o številu domačih izletnikov po
državah vključno s Slovenijo ter
po mesecih.

Vprašalnik Turistična potovanja
domačega prebivalstva:
prebivalci, ki so ali niso šli na
turistično potovanje v Slovenijo
ali tujino, na izlet v tujino.
Značilnosti turističnih potovanj
domačega prebivalstva: osnovni
razlog, destinacija, trajanje,
način prevoza, vrsta nastanitve,
izdatki po različnih postavkah.
Značilnosti enodnevnih izletov
(destinacija, razlog, izdatki).
Razlogi za neudeležbo na
zasebnih potovanjih. Osnovni
podatki o izbranem
posamezniku in gospodinjstvu
(spol, leto rojstva, zaposlitveni
status, število članov
gospodinjstva, mesečni neto
dohodek gospodinjstva,
sodelovanje). Administrativni
vir/lastni viri: EMŠO, leto
rojstva, spol, starost, izobrazba,
zaposlitveni status (status
aktivnosti).

državljanstvo, spol, datum
rojstva, datum prihoda, datum
odhoda, višina polne turistične
takse, razlog oprostitve ali
delnega plačila turistične takse.

Vsebina

Prostovoljno

Obveznost
poročanja

Naključno izbrani tuji turisti v
izbranih nastanitvenih obratih.
Administrativna vira: Banka
Slovenije (podatki transakcij
bančnih kartic nerezidentov –
do 30. 6. 2020 ), AKOS
(podatki mobilnih operaterjev,

Prostovoljno za
tuje turiste,
obvezno za
administrativni
vir.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, do 1. 4.
2019.

Izbrani posameznik, star 15 let
ali več. Prvi štirje tedni po
četrtletju. Administrativni vir:
MNZ (CRP). Lastni viri SURS:
DEM-PREB/ČL, DAK, SELSOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

april–maj 2019,
julij–avgust 2019,
september–
oktober 2019,
december 2019–
januar 2020

Prejšnje leto

Četrtletje

Obdobje
opazovanja

večletna

Letna

Četrtletna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

46

4 mesece in pol po
opazovanem
obdobju.

23. 9. 2019

90 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

Št.

Potovalne agencije
TU-AGEN

Turistična potovanja
domačega prebivalstva
TU-ČAP

Naziv

Uradni list Republike Slovenije
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20.01

Elektronske
komunikacijske storitve
KO-TEL/ČL

Transport in
komunikacije

20

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

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za prikaz prometnih tokovih
tujih potnikov v Republiki
Sloveniji.

Namen

Priključki na fiksni lokaciji po
tehnologiji, končni uporabniki
mobilnih storitev (naročniki,
predplačniki). Dostop do
interneta – priključki po
tehnologiji. Domači 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.

Vprašalnik Tuji potniki: podatki
o vrsti potniških vozil (osebno
vozilo, avtobus, motorno kolo,
kolo), podatki o strukturi vozil
(ločeno na domača, tuja) in
zasedenosti vozil po vrstah
vozil. Podatki o števnem mestu
in uri štetja. Administrativni vir:
podatki števcev prometa (šifra
mejnega prehoda, datum, ura,
podatki o številu vozil – izstop
in vstop).

Administrativni vir: AKOS,
Podatki o razvoju trga
elektronskih komunikacij (RTK
– Register telekomunikacij), 70
dni po koncu opazovanega
obdobja.

Podatki o potniških vozilih se
zberejo z opazovanjem na
izbranih mejnih prehodih oz.
lokacijah v bližini izbranih
mejnih prehodov .
Administrativni vir: MZI –
DRSI, do konca tekočega
meseca za pretekli mesec.

ki zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja in/ali
izvajajo javne komunikacijske
storitve – do 30. 6. 2020).
Lastni viri SURS: TU/M
(podatki o nastanitvenih obratih
in številu gostov).

imeli za potovanje v Slovenijo
in med bivanjem v Sloveniji
(tudi struktura potrošnje); ocena
bivanja v Sloveniji.
Sociodemografske značilnosti
tujih turistov (spol, starost,
država prebivališča, status
aktivnosti). Administrativna
vira: podatki transakcij bančnih
kartic nerezidentov, podatki
mobilnih operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja in/ali
izvajajo javne komunikacijske
storitve (anonimizirani in
agregirani podatki o mobilnih
klicih, prejetih/poslanih SMS-ih
ter trajanju podatkovnih sej tujih
potnikov, turistov in izletnikov).

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Obvezno

Obvezno za
administrativni
vir.

Obveznost
poročanja

Četrtletje

Periodika
objavljanja

Četrtletna

15. 4.–15. 5. 2019, n.s.
15. 7. –15. 8.
2019. 15. 12.
2019–15. 1. 2020

Obdobje
opazovanja

47

80 dni po obdobju
opazovanja

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga statistična
raziskovanja.

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

SURS

Tuji potniki
TU-POTNIKI

Naziv

Št.

19.05

Zap.št.

11500 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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20.02

20.03

20.04

20.05

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Obveznost
poročanja

Izbrani poslovni subjekti

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in blaga.
Osnovni podatki do 10. 4. 2019;
podrobnejši podatki o
blagovnem prevozu in nesrečah
do 20. 5. 2019; podrobnejši
podatki o potniškem prevozu do
20. 8. 2019.

Poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in blaga: 10.
6. 2019, 10. 9. 2019, 10. 12.
2019, 10. 3. 2020.

Administrativni vir: AKOS,
Podatki o razvoju trga
elektronskih komunikacij (RTK
– Register telekomunikacij), do
30. 8.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Teden

Prejšnje leto

Mesec

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Četrtletna

Letna

Četrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

48

105 dni po koncu

12. 7. 2019 in
18.10. 2019

75 dni po obdobju
opazovanja

27. 9. 2018

Prva objava

Stran

Vprašalnik Cestni blagovni

Dolžina železniške mreže;
inventarno stanje vlečnih vozil
in vagonov; notranji in
mednarodni prevoz potnikov –
število potnikov 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 in
količina prepeljanega blaga;
delo vlečnih vozil; poraba
goriva in maziva; prihodki;
zaposlene osebe; prometne
nezgode.

Notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga – število
potnikov in potniški kilometri,
tone in tonski kilometri (po
mesecih).

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
sporočil, prenos podatkov,
infrastruktura (telefonski
priključki, priključki na internet,
število zakupljenih vodov,
uporabniki mobilnega omrežja).

Število odposlanih SMS in
MMS, prenos podatkov. Vse
(razen podatkov o gostovanju)
ločeno na zasebne in poslovne
uporabnike.

Vsebina

Podatkovni viri

75 / 26. 11. 2018 /

Prikaz podatkov o dejavnosti

Prikaz stanja in razvoja
železniške infrastrukture,
železniškega voznega parka,
železniškega prevoza potnikov
in blaga na ozemlju Slovenije,
prometnih nesreč na
železniškem omrežju ter prikaz
poslovanja železniških podjetij.

Prikaz podatkov o železniškem
prevozu potnikov in blaga na
ozemlju Slovenije.

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

Namen

Št.

Cestni blagovni prevoz

Železniški prevoz
TR-ŽEL/L

Železniški prevoz
TR-ŽEL/ČL

Poslovanje podjetij
telekomunikacijskega
sektorja
KO-TEL/L

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11501

20.07

20.08

20.09

SURS

SURS

SURS

Registrirana cestna
motorna vozila in
prikolice
TR-CES-V/L

Prikaz stanja registriranih
cestnih motornih vozil in
(pol)prikolic v Sloveniji.

Prikaz stanja prvih registracij
cestnih motornih vozil in
(pol)prikolic v Sloveniji.

Prikaz obsega in strukture
cestnega javnega linijskega
prevoza potnikov.

Prikaz gibanja obsega prevoza z
avtobusi (v mestnem,
medkrajevnem in mednarodnem
cestnem prevozu potnikov na
javnih linijah).

cestnega blagovnega prevoza
(javnega in za lastne potrebe).

Namen

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poročanja

Administrativni vir: MZI
(MRVL), do 10. v mesecu.

Obvezno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo s cestnim javnim
linijskim prevozom potnikov,
do 31. 3. 2019. Administrativni
vir: MZI (centralna
informatizirana zbirka) do 31. 3.
2019.

Izbrani poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s cestnim javnim
linijskim prevozom potnikov,
do 15. v mesecu.
Administrativni vir: MZI
(centralna informatizirana
zbirka) do 15. v mesecu.

(pravne in fizične osebe), ki
imajo v lasti, najemu ali
upravljanju vsaj eno tovorno
motorno vozilo z nosilnostjo
2.000 kg ali več (8. dan po
zaključku izbranega tedna).
Administrativna vira: MZI
(MRVL), do 10. v mesecu za
prejšnji mesec; AJPES (PRS).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o vseh in prvič (skupaj, Administrativni vir: MZI
nova, stara) registriranih cestnih (MRVL), do 10. 1. 2019.
motornih vozilih in
(pol)prikolicah, vključno z
registrsko številko – podatkovni
nizi glede na: nosilnost, vrsto
goriva, prostornino motorja,

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

Poslovni subjekti: javne
avtobusne linije in poraba
goriva; število potnikov in
potniških kilometrov po
razdaljah in vrstah prevoza;
prihodki podjetja.
Administrativni vir: javne
avtobusne linije; število
potnikov in potniških
kilometrov po razdaljah in
vrstah prevoza.

Poslovni subjekti in
administrativni vir: število
prevoženih kilometrov,
prepeljanih potnikov in
opravljenih potniških
kilometrov v mestnem,
medkrajevnem in mednarodnem
cestnem javnem potniškem
linijskem prevozu.

prevoz: podatki o cestnem
tovornem motornem vozilu
(tehnične značilnosti, poraba
goriva, obratovanje); podatki o
vožnjah (število, količina
prepeljanega blaga po vrstah,
oblika tovora, relacije glede na
začetek in končni cilj notranjih
in mednarodnih prevozov).
Administrativna vira: MRVL
(EMŠO, DŠ, registrska številka
vozila), PRS (matična številka
podjetja, naslov poslovnega
subjekta).

Vsebina

31. 12.

Mesec

Prejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Mesečna

Letna

Mesečna

Periodika
objavljanja

49

23. 5. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

21. 6. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

četrtletja

Prva objava
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Prvič registrirana cestna
motorna vozila in
prikolice
TR-CES-V/M

Cestni javni linijski
prevoz
TR-CES-P/L

Potniki v cestnem
javnem linijskem
prevozu
TR-CES-P/M

TR-CES-B/T

Naziv

Št.

20.06

Zap.št.

11502 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o prometu letal,
potnikov in blaga na slovenskih
letališčih ter poslovanja
slovenskih letališč.

Število komercialnih in vseh
letov; promet potnikov in blaga;
prihodki; število zaposlenih
oseb.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z letališkim prometom
potnikov in blaga, do 20. 3.
2019.

Izbrani poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z letališkim prometom
potnikov in blaga, do 10. v
mesecu.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z zračnim prevozom
potnikov in blaga, do 20. 3.
2019.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z zračnim prevozom
potnikov in blaga, do 10. v
mesecu.

Poslovni subjekti, ki opravljajo
pomorski prevoz potnikov in
blaga, do 10. 4. 2019.

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s pomorskim
prevozom potnikov in blaga, do
10. v mesecu.

Administrativni vir: URSP
(informacijski sistem SI SSN za
spremljanje in nadzor
pomorskega prometa), do 5. v
mesecu.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Mesec

Prejšnje leto

Mesec

Prejšnje leto

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Mesečna

Letna

Mesečna

Letna

Mesečna

Mesečna

Periodika
objavljanja

Stran

50

19. 4. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

19. 4. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Letališki promet
TR-LET/L

Število letal po vrstah in
zmogljivostih; linije in omrežje;
notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga ter
izkoriščenost potniških mest
oziroma nosilnosti letal; delo
letal; nabava in poraba goriva;
število zaposlenih oseb;
prihodki.

Delo letal; notranji in
mednarodni prevoz potnikov in
blaga – število potnikov in
potniški kilometri, tone in
tonski kilometri.

Prihodki in odhodki poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo s
pomorskim prevozom, v
Sloveniji in v tujini.

Stanje prevoznih sredstev konec
meseca; prevožena pot ladij;
notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga – število
potnikov in potniške milje, tone
in tonske milje.

Promet ladij po številu; bruto in
neto tonaža ter skupna
nosilnost; promet ladij po
vrstah, zastavah in državah
priplutja in odplutja; promet
potnikov po pristaniščih
vkrcanja in izkrcanja; promet
blaga po pristaniščih nalaganja
in razlaganja, izvor in ponor
blaga, vrsta blaga, vrsta tovora
in vrsta prometa.

starost vozila, število sedežev.

Vsebina

Prikaz podatkov o prometu letal, Promet letal po vrstah prometa;
potnikov in blaga na slovenskih promet potnikov in blaga na
letališčih.
letališčih.

Prikaz inventarnega stanja letal,
letalskega prevoza potnikov in
blaga ter spremljanje poslovanja
podjetij, ki se ukvarjajo z
zračnim prevozom.

Prikaz podatkov o zračnem
prevozu potnikov in blaga.

Prikaz podatkov o poslovanju
podjetij, ki se ukvarjajo s
pomorskim prevozom.

Prikaz podatkov o pomorskem
prevozu potnikov in blaga.

Prikaz podatkov o prometu
ladij, potnikov in blaga v
slovenskih pristaniščih.

Namen

Št.

Letališki promet
TR-LET/M

Zračni prevoz
TR-ZRA/L

Zračni prevoz
TR-ZRA/M

Pomorski prevoz
TR-POM/L

Pomorski prevoz
TR-POM/M

Pristaniški promet
TR-PRI/M

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11503

21.01

21.02

21.03

SURS

SURS

Gozdni računi

Prikaz dohodkovnih in

Spremljanje in prikaz
ekonomskega položaja
kmetijstva.

Merjenje vpliva kmetijstva na
okolje.

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o površini in cenah

Statistični podatki, ki se
neposredno ali posredno
nanašajo na kmetijsko dejavnost
v Sloveniji, podatki o
subvencijah, podatki o
kmetijskih gospodarstvih,
najemnine kmetijskih zemljišč,
obračun DDV, napovedi oz.
odmere dohodka iz dejavnosti,
trošarine, vplačila in
razporeditve javnih prihodkov,
letna poročila podjetij.

Obvezno

Obveznost
poročanja

Administrativni viri: ZGS,

Obvezno

Administrativni viri: ARSKTRP Obvezno
(podatki o subvencijah), do 15.
9. MKGP (RKG), Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov
(najemnine kmetijskih
zemljišč), FURS (obračun
DDV, napovedi oz. odmere
dohodka iz dejavnosti,
trošarine), MF-UJP (vplačila in
razporeditve javnih prihodkov B2), AJPES (letna poročila), do
31. 5. Lastni viri SURS.

Obvezno

Obvezno
Administrativna vira: MZI
(MRVL), MZI – DRSI (števci
prometa, podatki o prometnem
delu) – do 1. 1. 2019. Drugi viri:
MZI (nacionalni prometni
model, Anketa po
gospodinjstvih o prometnih
navadah prebivalcev na nivoju
Republike Slovenije), MOP in
IJS (podatki iz modela
Izboljšanje modelskih podatkov
o rabi energije v prometu ter
ocen o vplivu tranzitnega
prometa) – do 1. 1. 2019. Lastni
viri SURS: TR-MOB, TR-CESB/T, TR-CES-P/M, TR-CESP/L, TR-CES-V/M, TRCES/V/L.

Podatki o bruto bilanci dušika in Administrativni viri: MKGP,
fosforja v kmetijskih zemljiščih, MOP, ARSO, KIS – po potrebi.
Podatki o porabi glavnih
Lastni viri SURS.
rastlinskih hranil v kmetijstvu.

Podatki o registriranih vozilih v
RS, podatki iz števcev prometa,
podatki o prometnem delu (po
vrstah cest in vrstah vozil),
podatki iz nacionalnega
prometnega modela, podatki o
prevoženih kilometrih po tipih
vozil, starosti in tipu goriva,
podatki iz modela Izboljšanje
modelskih podatkov o rabi
energije v prometu ter ocen o
vplivu tranzitnega prometa,
podatki statističnih raziskovanj.

Število potniških vozil po vrstah Administrativni vir: MNZ –
in število potnikov preko
Policija, do 10. v mesecu.
cestnih mejnih prehodov na
meji s Hrvaško. Spremljanje
prometa potnikov na
železniških, pomorskih in
letaliških mejnih prehodih.

Vsebina

Prejšnje leto

Tekoče leto

Prejšnja leta

Predprejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Trikrat letno

Letna

Letna

Mesečna

Periodika
objavljanja

51

16. 9. 2019

5. 12. 2019 (realni
dohodek, prva
ocena), januar
2020 (realni
dohodek, druga
ocena), september
2020 (ekonomski
računi za
kmetijstvo)

28. 2. 2019

17. 4. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Ekonomski računi za
kmetijstvo
ERK

Kmetijsko-okoljski
kazalniki
KME-KOK

Kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo

21

Prikaz podatkov o opravljenih
voznih kilometrih v Sloveniji
registriranih cestnih vozil po
vrstah in starosti vozil ter
opravljenih voznih kilometrih
na območju Slovenije (domačih
in tujih vozil po vrstah cest) in v
tujini.

Prikaz podatkov o prehodih
potnikov na mejnih prehodih.

Namen

Št.

SURS

Obseg cestnega prometa
– vozni kilometri
TR-VKM

20.18

SURS

Mejni prehodi
TR-MEJ/M

Naziv

20.17

Zap.št.

11504 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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21.04

21.05

21.06

21.07

21.08

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Doseženi pridelki
zgodnjih posevkov in
zgodnjega sadja ter
pričakovani pridelki
pomembnejših poznih
posevkov
KME-ZGK-P/L KMEZGK-K/L

Posejane površine
KME - JUN

Bilanca za vino
KME-BIL-VINO/L

Bilanci preskrbe za
živinorejo
KME-BIL-ŽIV/L

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

GR

Naziv

Prikaz podatkov o pridelkih
zgodnjih posevkov in zgodnjega
sadja ter pričakovanih pridelkih
pomembnejših poznih
posevkov.

Prikaz podatkov o
posejanih/posajenih površinah.

Prikaz podatkov o proizvodnji
in potrošnji vina.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Standardizirane informacije o
pridelavi in porabi za
posamezen rastlinski pridelek
ali skupino rastlinskih
pridelkov.

Izbrana kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo: junij in julij.
Administrativni vir: MKGP (in
ARSKTRP): podatki vlog za
neposredna plačila v kmetijstvu,
podatki RKG; podatki o
pridelavi konoplje in vrtnega
maka. V različnih terminih od
maja do oktobra.

Administrativna vira: KIS,
MKGP, do 30. 10. in 10. 12.
Lastni viri SURS.

Doseženi pridelki zgodnjih
Kmetijska podjetja, Kmetijska
posevkov in zgodnjega sadja za: svetovalna služba pri KGZS, do
strna žita (pšenica in pira,
15. 8.
ječmen, rž, oves, tritikale, sirek
za zrnje), zgodnji krompir,
krmni grah in oljna ogrščica;
zgodnje sadje: marelice, češnje,
višnje, jagode, jagodičje.
Pričakovani pridelki
pomembnejših poznih posevkov
za: koruza za zrnje, silažna
koruza, pozni in semenski
krompir. Pospravljene površine
zemljišč, posejanih oz.
posajenih v določenem letu z
zgodnjimi posevki in zgodnjimi
sadnimi vrstami. Pričakovane
pospravljene površine s
pomembnejšimi poznimi
posevki.

Vprašalnik Posejane površine in
administrativni vir: Površine
posevkov na njivah in površine
trajnih travnikov in pašnikov.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime
in priimek ter naslov,
KMG_MID identifikator.

Standardizirane informacije o
pridelavi in porabi vina.

Administrativni vir: KIS, do 30.
5. in 28. 10. Lastni viri SURS.

Administrativni vir: KIS, do 30.
5. in 28. 10. Lastni viri SURS.

gozdnih zemljišč, zalogah lesa, MKGP, GIS, MF, SiDG, GURS
proizvodnji sortimentov, poseku do 31. 8. Lastni viri SURS.
lesa, proizvodnji lesnih
proizvodov, cenah lesa na panju
ter odkupnih cenah sortimentov.

Vsebina

Prikaz tržnih gibanj na področju Standardizirane informacije o
reje živine in prireje živalskih
prireji in porabi mesa ali
proizvodov.
živalskih proizvodov.

Prikaz tržnih gibanj rastlinskih
pridelkov in ugotavljanje
samooskrbe države ter prikaz
preskrbe izbranih pridelkov
(žita, oljnice).

okoljskih kazalnikov za
gozdarstvo in gozdne vire.

Namen

Prejšnje in
predprejšnje
vinsko leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Prvih sedem
mesecev tekočega
leta (stanje na dan
31. 7.)

1. 6.
Obvezno za
poslov. subjekte in
admin. vire;
prostovoljno za
družinske kmetije

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

52

26. 9. 2019

26. 9. 2019

28. 1. 2020

11. 6. 2019

11. 6. 2019

Prva objava

Uradni list Republike Slovenije

11505

21.09

21.10

21.11

SURS

SURS

Zap.št.

Prikaz števila živine, zakola
domačih živali na kmetijskih
gospodarstvih, prireje mleka in
jajc ter prikaz nekaterih
podatkov rastlinske proizvodnje,
ki niso zajeti v drugih
raziskovanjih, prikaz nekaterih
drugih podatkov s področja
kmetijstva.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vprašalnik Število živine in
posejane površine v jesenski
setvi ter administrativni viri:
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
spremljanje živinoreje in

Vprašalnik Doseženi pridelkih
poznih posevkov, sadja in
grozdja ter administrativni viri:
Doseženi pridelki poznih
posevkov, zelenjadnic, trajnih
travnikov in pašnikov, poznega
sadja in grozdja za vse njivske
posevke razen strnih žit, oljne
ogrščice, krmnega graha in
zgodnjega krompirja, jabolka,
hruške, breskve in nektarine,
češplje in slive, orehi in drugo
sadje, grozdje: bele in rdeče
sorte. Pospravljene površine
zemljišč, posejanih oz.
posajenih v določenem letu s
poznimi posevki,
zelenjadnicami, trajnih
travnikov in pašnikov, poznimi
sadnimi vrstami in grozdjem.
Osebni podatki: KMG_MID.
Z vzorcem izbrana kmetijska
gospodarstva. Administrativni
vir: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
(MKGP); Uprava Republike
Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR); Centralni register
govedi (CRG), do 15. 1. (stanje
1. 12.).

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS, do
20. 11. MKGP (Evidenca
pridelka hmelja), do 15.03.

Pričakovani pridelki
Kmetijska podjetja, Kmetijska
pomembnejših poznih
svetovalna služba pri KGZS, do
posevkov, sadja in grozdja za:
15. 9.
koruza za zrnje, koruza za
silažo, hmelj, buče za olje,
pozni krompir, sončnice, lahko
pa tudi druge pozne poljščine,
jabolka, hruške, breskve in
nektarine, češplje in slive, lahko
pa tudi druge vrste poznega
sadja. S tem raziskovanjem
ugotavljamo tudi pričakovane
pospravljene površine s
pomembnejšimi poznimi
poljščinami, sadjem in
grozdjem.

Vsebina

Podatkovni viri

Tekoče leto
(stanje na dan 10.
11.)

Prvih devet
mesecev tekočega
leta (stanje na dan
5. 9.)

Obdobje
opazovanja

Obvezno za
1. 12. in obdobje
poslov. subjekte in 12 mesecev pred
admin. vire;
tem
prostovoljno za
družinske kmetije

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

53

Februar 2020

Marec 2020

28. 10. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Živinoreja in posejane
površine v jesenski setvi
KME-DEC

Prikaz podatkov o pridelkih
poznih posevkov, zelenjadnic,
trajnih travnikov in pašnikov,
poznega sadja in grozdja.

Prikaz podatkov o pridelkih
pomembnejših poznih posevkov
ter poznega sadja in grozdja, ki
se v tem letu pričakujejo.

Namen

Št.

Doseženi pridelki poznih
posevkov, sadja in
grozdja
KME-POZK-P/L, KMEPOZK-K/L

Pričakovani pridelki
poznih posevkov, sadja
in grozdja
KME-POZP-P/L, KMEPOZP-K/L

Naziv

11506 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

21.12

21.13

21.14

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz stanja kakovosti in
količine mleka in mlečnih
proizvodov.

Prikaz podatkov o zakolu živine
v klavnicah po vrstah in
kategorijah, masi zaklane živine
ter zakolu živine iz uvoza.

Prikaz podatkov živinoreje
(prirast živine po vrstah živine,
prireja mesa, mleka, jajc, volne
in medu; ocena zakola živine
izven klavnic).

Namen

Podatki o kakovosti in količini
mleka in mlečnih proizvodih.
Osebni podatki: KMG_MID
identifikator kmetijskega
gospodarstva.

Vprašalnik Zakol živine v
klavnicah ter administrativni
viri: Število zaklane živine po
vrstah in kategorijah, masa
zaklane živine ter zakol živine
iz uvoza.

Podatki o številu živali, zakolu
živine v klavnicah, prireji
živalskih proizvodov, drugi
podatki o živinoreji. Osebni
podatki: KMG_MID
identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva.

kmetijske rastlinske pridelave.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime
in priimek ter naslov;
KMG_MID identifikacijska
številka kmetijskega
gospodarstva.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Obvezno

Administrativni viri:
Obvezno
Gospodarska zbornica Slovenije
– Zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij (GZS –
ZKŽP), ARSKTRP (kvotni
podatki o oddaji in neposredni
prodaji mleka in mlečnih
proizvodov), podatki, ki se
zbirajo na podlagi Pravilnika o
tržno informacijskem sistemu za
trg mleka in mlečnih izdelkov;
Biotehniška fakulteta, do 25. v
mesecu in do 31. 5. letno

Vse registrirane klavnice v RS.
Administrativni viri:
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
(MKGP); Uprava Republike
Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR); Centralni register
govedi (CRG), do 6. v mesecu.

Administrativni viri:
Obvezno
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP)
-Uprava Republike Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin (UVHVVR)Centralni register govedi (CRG)
in Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP) - podatki o
proizvodnji in označevanju
valilnih jajc in en dan starih
piščancev - večkrat letno.
Biotehniška fakulteta,
Čebelarska zveza Slovenije april in julij. Lastni viri SURS:
KME-DEC, KME-ZAKOL.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec, Prejšnje
leto

Mesec, prejšnje
leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Mesečna, Letna,
Triletna

Mesečna, letna

Letna

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

54

30 dni po obdobju
opazovanja

60 dni po obdobju
opazovanja

14. 5. 2019

Prva objava

Št.

Mleko in mlečni izdelki
KME-MLEKO

Zakol živine v klavnicah
KME- ZAKOL/M

Obračun živalske prireje
KME-ŽIV/L

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11507

21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Prikaz količin, vrednosti in
povprečnih cen odkupljenih
kmetijskih pridelkov od
zasebnih pridelovalcev in/ali
kmetijskih pridelkov pri
podjetjih, ki prodajajo kmetijske
pridelke iz lastne pridelave.

Prikaz gibanja cen proizvodov
in storitev za tekočo porabo in
investicije v kmetijstvu.

Prikaz podatkov o povprečni
ceni in zakupnini njiv ter
trajnega travinja.

Prikaz podatkov o prodaji
pesticidov (brez biocidov).

Prikaz podatkov o porabi
mineralnih gnojil v kmetijstvu.

Prikaz podatkov o porabi
reprodukcijskega materiala,
energije in mineralnih gnojil v
kmetijskih podjetjih.

Namen

Vprašalnika Odkup kmetijskih
pridelkov in Prodaja kmetijskih
pridelkov: količina in vrednost
odkupljenih kmetijskih
pridelkov po pridelkih in
skupinah pridelkov od zasebnih
pridelovalcev kmetijskih
pridelkov; prodaja kmetijskih
pridelkov v količini in vrednosti
po pridelkih in skupinah
pridelkov podjetij, ki prodajajo
pridelke iz lastne pridelave.
Administrativni viri: mesečni
podatki o oddaji mleka po
odkupovalcih, cene rib in ribjih

Cene proizvodov in storitev za
tekočo porabo in investicije v
kmetijstvu.

Cene kmetijskih zemljišč (njiv
ter trajnega travinja) in
zakupnine za kmetijska
zemljišča.

Podatki o domači prodaji
pesticidov (brez biocidov) po
skupinah in po aktivnih snoveh.

Uvoz mineralnih gnojil za
potrebe kmetijske dejavnosti po
vrstah in vsebnosti rastlinskih
hranil v gnojilih.

Poraba energije in mineralnih
gnojil v kmetijski proizvodnji.

Vsebina

Podatkovni viri

Mesec, četrtletje,
prejšnje leto

Poslovni subjekti, ki odkupujejo Obvezno
kmetijske pridelke od zasebnih
pridelovalcev, do 15. v mesecu
za prejšnji mesec. Poslovni
subjekti, ki prodajajo pridelke iz
lastne pridelave, do 15. v
mesecu za prejšnji mesec.
Administrativni viri: ARSKTRP
(mesečni podatki o oddaji mleka
po odkupovalcih), do 28. v
mesecu za prejšnji mesec,
MKGP (cene rib in ribjih
proizvodov), do 31. 5. za
prejšnje leto.

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Mesec, četrtletje,
prejšnje leto

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Izbrani poslovni subjekti, ki na Obvezno
slovenskem trgu ponujajo
proizvode in storitve za
kmetijsko pridelavo,
elektrodistribucijska podjetja,
Veterinarska zbornica Slovenije.
Vsi do 7. v mesecu za prejšnji
mesec. Lastni viri SURS.

Administrativni viri: GURS,
MKGP, SKZG RS. V različnih
obdobjih v letu 2019.

Administrativni vir: UVHVVR
(Evidenca o prodaji FFS), do
31. 5.

Poslovni subjekti, ki uvažajo ali
izvažajo mineralna gnojila, do
7. 3. Lastni viri SURS.

Kmetijska podjetja, do 24. 4.

poročanje za prejšnje leto.
Mlekarne, do 25. v mesecu in
do 31. 5. letno poročanje za
prejšnje leto. Lastni viri SURS:
KME-DEC, KME-ODK/M,
KME-PRO/M, IND-15/M,
INTRASTAT, EKSTRASTAT.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Mesečna, letna

Mesečna, letna

Letna

Letna

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

55

45 dni po obdobju
opazovanja

45 dni po obdobju
opazovanja

26.9.2019

12. 9. 2019

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

21. 8. 2019

Prva objava

75 / 26. 11. 2018

Odkup in prodaja
kmetijskih pridelkov
KME-ODK/M, KMEPRO/M

Cene inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

Cene in zakupnine
kmetijskih zemljišč
KME-ZEM/L

Prodaja pesticidov
KME-PEST/P

Uvoz mineralnih gnojil
KME-UMG

Poraba reprodukcijskega
materiala v kmetijski
proizvodnji
KME-PMG

Naziv

Št.

21.15

Zap.št.

11508 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

21.21

21.22

21.23

21.24

21.25

21.26

21.27

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz podatkov o vzreji vodnih
organizmov v morju in
kopenskih vodah ter
prostočasnem in športnem
ribolovu.

Prikaz podatkov o morskem
gospodarskem ribolovu.

Prikaz stanja v gospodarskih
dejavnostih ribištva glede
števila in strukture delovno
aktivnih oseb ter proizvodnih
zmogljivosti v morskem
gospodarskem ribolovu in
akvakulturi.

Prikaz količin, vrednosti in
povprečnih cen odkupljenega
lesa iz gozdov v zasebni lasti.

Prikaz količin, vrednosti in
povprečnih cen kmetijskih
pridelkov prodanih iz lastne
pridelave na živilskih trgih.

Namen

Opremljenost s stroji, poraba
Poslovni subjekti, ki izvajajo
energije in struktura opravljenih gozdna dela, do 21. 3.
delovnih ur, sečnja, prevoz in

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Mesec, prejšnje
leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Mesečna, letna

Letna

56

12. 9. 2019

27. 9. 2019

28. 8. 2019

28. 6. 2019

29. 8. 2019

45 dni po obdobju
opazovanja

12. 3. 2019

Prva objava

Stran

Prikaz stanja v gozdarski
dejavnosti pri poslovnih
subjektih.

Gojitvena in varstvena dela v
Administrativna vira: Zavod za
gozdu, posek po lastništvu
gozdove Slovenije in MKGP,
gozdov in vrstah dreves, redne
do 31. 5.
ter sanitarne sečnje, proizvodnja
gozdnih sortimentov v vseh
gozdovih, gozdne prometnice,
ločeno po lastništvu gozdov.
Opožarjena površina po vrstah
gozdov, vzroki požarov, izguba
lesne mase; ločeno po lastništvu
gozdov. Struktura odstrela po
ekoloških enotah, ocena
številčnosti vrst.

Ribogojstvo: prireja tržnih rib in Administrativna vira: MKGP in
mladic in odkupne cene rib ter
Zavod za ribištvo Slovenije, do
drugi podatki, potrebni za
31. 7.
spremljanje ribogojstva. Športni
ribolov v kopenskih vodah in
prostočasni na morju, po vrstah
ulovljenih vodnih organizmov.

Obvezno

Administrativna vira: InfoRib in Obvezno
Centralni register objektov
akvakulture in komercialnih
ribnikov (MKGP), do 15. 7.
Lastni viri SURS: SRDAP.

Poslovni subjekti, ki odkupujejo Obvezno
les od zasebnih lastnikov
gozdov, do 15. v mesecu za
prejšnji mesec.

Ulov in iztovor ribjih
Administrativna vira: MKGP
proizvodov (morski gospodarski (InfoRib), 30. 3. in ZZRS, do
ribolov).
31. 5.

Podatki o delovno aktivnih
osebah v morskem
gospodarskem ribolovu in
akvakulturi (ime in priimek,
naslov in davčna številka), o
ribiških plovilih ter o
proizvodnih zmogljivostih v
akvakulturi.

Količina in vrednost
odkupljenega lesa iz gozdov v
zasebni lasti.

Obveznost
poročanja

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve v zvezi z uporabo
prodajnega prostora na tržnicah,
do 10. 1. za prejšnje leto.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /

Gozdarska dejavnost
GOZD-MEHAN/L

proizvodov.
Prodaja kmetijskih pridelkov iz
lastne pridelave na živilskih
trgih v količini in vrednosti po
pridelkih in skupinah pridelkov.

Vsebina

Podatkovni viri

Št.

Gospodarjenje z gozdovi Prikaz podatkov o
GOZD-GOSP/L
gospodarjenju z gozdovi,
gozdnih požarih, zdravstvenem
stanju gozdov in spremljanje
upravljanja populacij divjih
živali.

Vzreja vodnih
organizmov, prostočasni
in športni ribolov
RIB-SLV/L

Morsko ribištvo
RIB-MOR

Delovno aktivne osebe in
proizvodne zmogljivosti
v ribištvu
RIB-MOR/L

Odkup lesa
KME-LES/M

Prodaja kmetijskih
pridelkov iz lastne
pridelave na živilskih
trgih
KME-TRGI/L

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11509

22.01

22.02

22.03

22.04

SURS

SURS

SURS

Spremljanje in preračun
podatkov o emisijah, ki jih v
zrak oddajajo poslovni subjekti
iz proizvodnih in storitvenih
dejavnosti ter gospodinjstva.

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

Prikaz podatkov o ekološkem
kmetijstvu
(pridelave/predelave).

Namen

Podatki o emisijah toplogrednih
plinov in onesnaževal ter
statistična raziskovanja s
področja prometa in energetike.

Vprašalnik Popis tržnega
vrtnarstva in administrativni vir:
površine zelenjadnic, zelišč,
jagod, gojenih gob in cvetja ter
okrasnih rastlin ter nekateri
drugi podatki o tržni vrtnarski
proizvodnji. Osebni podatki:
KMG_MID identifikator
kmetijskega gospodarstva.

Število ekoloških kmetijskih
gospodarstev (s certifikatom, v
preusmeritvi), kmetijska
zemljišča v uporabi po skupinah
zemljiških kategorij, število
živali po vrstah, število vodnih
organizmov, količine
pomembnejših rastlinskih
pridelkov, količine proizvodov
živalskega izvora.

dodelava gozdnih lesnih
sortimentov.

Vsebina

Računi izdatkov za
varstvo okolja
EPEA

Računi snovnih tokov
MFA

Spremljanje in preračun
podatkov o izdatkih in
investicijah, namenjenih za
varstvo okolja, prikazanih po

Prikaz podatkov snovnih tokov
ter izračun kazalnikov NVS
(neposredni vnos snovi), DPS
(domača poraba snovi), FTB
(fizična trgovska bilanca) in
snovna produktivnost.

Podatkovni viri

Večji transportni poslovni
subjekti in poslovni subjekti z
dejavnostjo prodaje goriv
končnim uporabnikom, do 30.
6. Lastni viri SURS.

Administrativni vir: ARSO
(poročili IPCC/UNFCCC in
CLRTAP), do 15. 5. Lastni viri
SURS.

Kmetijska gospodarstva s tržno
vrtnarsko pridelavo.
Administrativni vir: MKGP (in
ARSKTRP): podatki vlog za
neposredna plačila v kmetijstvu,
podatki RKG. V različnih
terminih od maja do oktobra.

Lastni viri SURS.

Podatki o pridobivanju in porabi Administrativni viri: ARSO,
naravnih virov ter podatki o
Geološki zavod Slovenije,
uvozu in izvozu snovi.
Zavod za gozdove RS, DRSI,
od 1. 3. do 31. 12. Lastni viri
SURS.
Podatki o izdatkih za storitve v
zvezi z varstvom okolja.

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

n.s.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Predprejšnje leto

Obvezno za
Tekoče leto
poslov. subjekte in
admin. vire;
prostovoljno za
družinske kmetije

Administrativni vir: MKGP
Obvezno
(Evidenca ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev),
do konca aprila.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Letna

Letna

Letna

Letna

Triletna

Letno

Periodika
objavljanja

57

17. 10. 2019

19. 12. 2019

26.9.2019

12. 9. 2019

Maj 2020

27. 6. 2019

Prva objava
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Računi fizičnega pretoka Prikaz energetskih tokov v
Podatki o proizvodnji, prodaji,
energije
povezavi z gospodarskimi
porabi, uvozu in izvozu
PEFA
dejavnostmi rezidenčnih enot po različnih vrst energentov.
SKD dejavnostih in
gospodinjstvih.

Računi emisij v zrak
NAMEA

Okolje

22

SURS

Popis vrtnarstva
POPIS-VRT/3L

21.29

SURS

Ekološko kmetijstvo
EK

Naziv

Št.

21.28

Zap.št.

11510 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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22.05

22.06

22.07

22.08

22.09

22.10

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Administrativni vir: ARSO
(baza IS-Odpadki), do 10. 4.

Administrativni vir: ARSO
(baza IS-Odpadki), do 10. 4.

Administrativni viri: ARSO,
MF, DRSI, FURS, do 31. 5.
Lastni viri SURS.

Podatki o številu in kapacitetah
naprav za predelavo in
odstranjevanje odpadkov, s
poudarkom na številu, vrstah in
zmogljivostih odlagališč.

Administrativni vir: ARSO
(OVD), do 30. 4.

Količine in vrste prevzetih
Administrativni vir: ARSO
odpadkov iz Slovenije in tujine (baza IS-Odpadki), do 10. 4.
ter zaloge iz prejšnjih let. Načini
ravnanja s prevzetimi odpadki
(skladiščenje, predelava,
odstranjevanje ter oddaja
drugim na območju Slovenije in
v tujino) z opredelitvijo
postopkov predelave (R)
oziroma odstranjevanja (D),
vključno z ravnanjem z odpadno
hrano.

Vrste in količine odpadkov,
zbranih od drugih (na ravni
Slovenije in občin) ter načini
ravnanja z zbranimi odpadki
(predhodno skladiščenje,
oddano drugim v nadaljnje
ravnanje na območju Slovenije,
izvoz v druge države EU ali v
države izven območja EU).

Vrste in količine, pri izvirnem
povzročitelju skladiščenih
odpadkov ter izvožene količine
odpadkov.

Podatki o različnih vrstah
okoljskih davkov (energetske,
prometne, na rabo naravnih
virov in onesnaženja).

Podatki o vrednosti proizvodnje, Lastni viri SURS.
dodani vrednosti, izvozu ter
zaposlovanju v sektorju, ki se
ukvarja z okoljskimi
dejavnostmi.

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

n.s.

Obveznost
poročanja

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Stran

58

2. 7. 2020

09. 10. 2019

09. 10. 2019

09. 10. 2019

24. 9. 2019

21.11. 2019

Prva objava
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Prikaz podatkov o napravah za
ravnanje z odpadki in njihovih
kapacitetah.

Prikaz količin in vrst obdelanih
odpadkov ter načinov njihove
obdelave
(predelave/odstranjevanja).
Zajeti so tudi uvoz in izvoz
odpadkov, namenjenih za
predelavo oz. odstranjevanje ter
ravnanje z odpadno hrano.

Prikaz vrst in količin od drugih
imetnikov zbranih (prevzetih oz.
prepuščenih) odpadkov
vključno s komunalnimi
odpadki in odpadno hrano na
nacionalnem in občinskem
nivoju. Spremljanje nadaljnjega
ravnanja in izvoz odpadkov.

Prikaz vrst in količin odpadkov,
nastalih v poslovnem subjektu
pri proizvodnih in storitvenih
procesih, načinov ravnanja z
njimi ter priprava statistik
odpadne hrane.

Prikaz podatkov o okoljskih
davkih.

Prikaz podatkov rezidenčnih
enot v gospodarstvu, ki se
ukvarjajo z okoljskimi
dejavnostmi, tako po okoljskih
domenah kakor tudi po
dejavnostih SKD.

različnih proizvajalcih
okoljevarstvenih storitev.

Namen

Št.

Infrastruktura za
ravnanje z odpadki

Obdelava odpadkov
ODP-obdelava

Zbiranje odpadkov
ODP-zbiranje

Nastajanje odpadkov
ODP-nastajanje

Davki v zvezi z
varstvom okolja

Računi sektorja
okoljskega blaga in
storitev
EGSS

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

11511

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22.17

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

Izdatki za varstvo okolja
sektorja država

Izdatki za varstvo okolja
pri izvajalcih javnih
služb varstva okolja
OKI-S

Prikaz podatkov o okoljskih
izdatkih v sektorju država.

Prikaz podatkov o okoljskih
izdatkih specializiranih
izvajalcev po panogah
dejavnosti in po namenu.

Prikaz podatkov o okoljskih
izdatkih po panogah dejavnosti
in po namenu.

Prikaz podatkov namakalnih
sistemov in količine vode,
porabljene za namakanje.

Prikaz podatkov o prečiščeni in
neprečiščeni odpadni vodi iz
kanalizacijskih sistemov.

Administrativni vir: MOP (baza
IJSVO), do 29. 7.

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), do 10. 5.

Podatki o investicijah in tekočih Lastni viri SURS.
izdatkih za varstvo okolja po

Investicije, tekoči izdatki za
varstvo okolja in prihodki od
aktivnosti v zvezi z varstvom
okolja pri specializiranih
izvajalcih.

Izbrane pravne osebe (01 - 99
po SKD 2008, razen panog 36,
37, 38, 39 in 81.2900 in fizične
osebe ter drugi investitorji, do
10. 5.

Površine zemljišč namakalnih
Upravljavci namakalnih
sistemov; voda za namakanje po sistemov, do 27. 2.
vrstah vodnih virov; količina
načrpane in porabljene vode za
namakanje; površina namakanih
zemljišč; namakanje po vrstah
kmetijskih in drugih zemljišč ter
po vrstah namakanih kultur.

Spremljanje odpadnih vod po
Administrativni vir: MOP (baza
viru onesnaževanja, po stopnjah IJSVO), do 17. 6.
čiščenja, po mestu izpusta ter
podatkov o kanalizaciji (dolžina
omrežja, vrsta sistema, število
priključkov)

Podatki o investicijah, tekočih
izdatkih za varstvo okolja in
prihodkih od aktivnosti v zvezi
z varstvom okolja po panogah
dejavnosti investitorja in
okoljskih namenih.

Obveznost
poročanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti s
Obvezno
področja rudarstva,
predelovalnih dejavnosti, oskrbe
z elektriko, plinom in vodo, do
9. 4.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

59

24.10.2019

9. 1. 2020

9. 1. 2020

16. 5. 2019

8. 8. 2019

16. 10. 2019

25. 9. 2019

Prva objava
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Izdatki za varstvo okolja
OKI

Namakanje zemljišč
VOD-N

Javna kanalizacija
VOD-K

Količina načrpane in dobavljene
vode glede na vodni vir in
hidrografsko območje; uporaba
sveže, ponovno uporabljene in
recirkulacijske vode glede na
namen; prečiščevanje in
izpuščanje odpadne vode glede
na mesto izpusta, vrsto
industrijske čistilne naprave in
hidrografsko območje.

Vsebina

Prikaz podatkov o zagotavljanju Količine zajete vode po vodnih
in porabi pitne vode.
virih, količine distribuirane
pitne vode po končnih
uporabnikih ter količine izgub,
podatki o vodovodnih sistemih
(dolžina, število priključkov).

Prikaz stanja izkoriščanja
vodnih virov, uporabe vode ter
odvajanja in prečiščevanja
odplak v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih,
oskrbi z elektriko in oskrbi z
vodo.

Namen

Št.

Javni vodovod
VOD-V

Izkoriščanje voda v
industriji
VOD-UVI

Naziv

11512 /

SURS

Izvajalec
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24.01

24.02

SURS

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za poslovne in socialne
statistike, statistiko cen in
nacionalnih računov, kmetijskih
in drugih medpodročnih statistik
kot tudi za pripravo vzorčnega
okvirja in adresarjev za
raziskovanja, v katera so
vključeni poslovni subjekti..

Spremljanje ciljev trajnostnega
razvoja za Slovenijo.

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

Podatki o pismenosti učencev,
biokemijski potrebi po kisiku v
rekah, nitratih v podzemni vodi,
fosfatih v rekah, indeksu
izkoriščanja vode, številu
prošenj za azil, financiranju
projektov in izvajanju aktivnosti
za blaženje podnebnih
sprememb, deležu kopališč
kopalnih voda z odlično
kakovostjo, uradni razvojni
pomoči kot deležu bruto
nacionalnega dohodka ter raznih
statističnih raziskovanj.

Obveznost
poročanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Različno
razpoložljive
časovne vrste.

Različno
razpoložljive
časovne vrste
podatkov

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

60

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

20.12.2019

24.4.2019

Prva objava

Stran

Administrativni viri: AJPES
(PRS in sodni register) - tekoče
prevzemanje, KDD (register

Poslovni subjekti, do 30. 11.
Administrativna vira: AJPES
(PRS - tekoče prevzemanje,
letna poročila, do 31. 5.), FURS
(obračun davka od dohodka iz
dejavnosti, do 30. 6., obračun
davka na dodano vrednost mesečno). Lastni viri SURS.

Administrativni viri: ARSO,
MOP, MZZ, MNZ, Pedagoški
inštitut do 1.12. Lastni viri
SURS.

Administrativni viri: ARSO,
Obvezno
MOP, NIJZ, do 31.3. Lastni viri
SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

75 / 26. 11. 2018 /

Statistični register skupin Zagotavljanje vhodnih podatkov Podatki o večnacionalnih in
podjetij
za poslovne statistike in
rezidenčnih skupinah podjetij
SPR-RSP
Evropski register skupin
(vrsta skupine, število

Statistični poslovni
register
SPRS

Registri

24

panogah dejavnosti in po
namenu v sektorju država.

Vsebina

Spremljanje skladnosti razvoja z Podatki o izpustih toplogrednih
načeli trajnosti.
plinov, koncentraciji delcev
PM10, razpoložljivih
sladkovodnih virih, deležu
prebivalstva priključenega na
čistilne naprave, deležu
neskladnih vzorcev zaradi
onesnaženosti pitne vode z
E.coli ter raznih statističnih
raziskovanj.

Namen

Št.

SURS

Kazalniki ciljev
trajnostnega razvoja
SDG

23.02

SURS

Kazalniki zelene rasti
GGI

Medpodročni sistemi
kazalnikov

Naziv

23.01

23

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
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24.04

SURS

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za stanovanjske, gradbene in
socialne statistike, statistiko cen
in nacionalnih računov,
različnih analitičnih baz kot tudi
za pripravo vzorcev.

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za socialne statistike, statistiko
nacionalnih računov, poslovne
statistike, statistični poslovni
register in pripravo adresarjev.

podjetij (EGR).

Namen

Stavbe in deli stavb: ID stavbe,
ID dela stavbe, leto izgradnje,
površina, dejanska raba, lega v
stavbi, material nosilne
konstrukcije, lokacija, naslov
(do MID hišne številke)
vključno s številko dela stavbe,
opremljenost z inštalacijami
(vodovod, elektrika,
kanalizacija), vrednost, podatki,
povezani z vrednotenjem

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, zav. čas, izobrazba,
poklic, poslan v državo (za
detaš. delavce), prvič zaposlen v
Sloveniji, 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. čas
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
pričetka/prenehanja zavezanosti
za plačev. prispevkov, vzrok
odjave zavez., dejav., splošni
del. čas, dajalec podatkov, šifra
države naslova.

zaposlenih, glavna dejavnost
ipd.).

Vsebina

Administrativni viri: GURS
(REN), četrtletno in po potrebi
zgodovinski podatki.

Zavezanci (pravne in fizične
osebe) vložijo prijavo,
spremembo ali odjavo v roku 8
dni. ZZZS posreduje podatke
SURS do 3. v mesecu za
prejšnji 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 prejšnje leto. Lastni viri
SURS: ŠOL-DIPL_TERC,
ŠOL-DOTERC.

nematerializiranih vrednostnih
papirjev), do 30. 3., BS
(kapitalske naložbe), do 10. 6.
Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poročanja

Četrtletje

Zadnji dan v
mesecu.

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

61

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

raziskovanja.

Prva objava
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Baza nepremičnin
SREN

Statistični register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

Naziv

Št.

24.03

Zap.št.

11514 /
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Izvajalec
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Stran
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Priprava adresarjev za
poslovna raziskovanja

Drugo

25

25.01

Statistični register
kmetijskih gospodarstev
SRKG

Naziv

24.05

Zap.št.

Združevanje različnih
administrativnih in statističnih
virov v podatkovne baze,
potrebne za upravljanje procesa
zbiranja za poslovna
raziskovanja. Merjenje
obremenitev poročevalskih enot,
komuniciranje s poročevalskimi
enotami pri poslovnih
raziskovanjih.

Zagotavljanje podatkov za
pripravo vzorčnih okvirjev in
adresarjev s področja
kmetijstva.

Namen

Priprava adresarjev za poslovna
raziskovanja: dejavnost,
velikost, naslov podjetja,
kontaktni podatki, potrebni za
komuniciranje (e-naslov,
telefon, ime in priimek osebe, ki
izpolnjuje statistični vprašalnik)
in drugi podatki o značilnostih
podjetij in njihovih enot.

Podatki o kmetijskih
gospodarstvih v R Sloveniji
(družinske kmetije, kmetijska
podjetja, ki ustrezajo statistični
definiciji kmetijskega
gospodarstva). Vsebina: osebni
podatki o nosilcu kmetijskega
gospodarstva (gospodarju oz
direktorju): ime in priimek,
EMŠO, telefon, elektronski
naslov in naslov; osnovni
podatki o kmetijski proizvodnji
in administrativni (KMG_MID)
identifikator kmetijskega
gospodarstva.

(modeli, cone). Parcele: ID
parcele, površina, boniteta, raba,
vrednost in podatki povezani z
vrednotenjem. Podatki o
lastništvu: EMŠO
lastnika/solastnika, MŠ podjetja,
lastniški deleži.

Vsebina

Obveznost
poročanja

Administrativni viri: AJPES
(PRS). Lastni viri SURS
(SRKG, SPRS). Podjetje,
pooblaščeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naročnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za poslovne subjekte in Podjetje
pooblaščeno za izdajo
Poslovnega informatorja
Republike Slovenije posreduje
podatke o telefonskih številkah,
e- in url naslovih poslovnih
subjektov. Rok: vsako četrtletje
ali pogosteje, glede na sklenjene
dogovore. Spletne strani

Obdobje
opazovanja

Četrtletje

Obvezno.
n.s.
Poslovni subjekti
kontaktne podatke
sporočajo
prostovoljno.

Obvezno
Administrativni viri: MKGP
(RKG, PRP), ARSKTRP
(Podatki iz vloge za neposredna
plačila), GURS (RPE), MNZ
(CRP), AJPES (PRS, Podatki iz
izkaza poslovnega izida in
bilance stanja ter dodatni
podatki gospodarskih družb,
zadrug, samostojnih
podjetnikov). Podjetje,
pooblaščeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naročnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za kmetijska gospodarstva. Roki
so določeni glede na sklenjene
dogovore. Lastni viri SURS:
KME-DEC, KME-JUN, POPISVRT, KME-PMG/DK, SPRS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

62

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

Prva objava
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Priprava vzorčnih
okvirov in adresarjev za
anketiranje oseb in
gospodinjstev

Naziv

Združevanje različnih
administrativnih in statističnih
virov v vzorčne okvire za izbor
vzorcev oseb in gospodinjstev
in za upravljanje procesa
zbiranja podatkov od oseb in
gospodinjstev. Izboljšanje
kakovosti podatkov in
racionalizacije postopkov
izbora, analizo neodgovora,
uteževanja, izračunavanja mer
natančnosti in komuniciranja s
poročevalskimi enotami pri
anketah oseb in gospodinjstev.

Namen

Vzorčni okvir za anketiranje
oseb in gospodinjstev: EMŠO,
ime in priimek izbrane osebe,
naslov izbrane osebe, telefonsko
številko in e-naslov izbrane
osebe, ter druge podatke o
demografskih značilnostih oseb
oz. gospodinjstev (spol, datum
rojstva, starost, zakonski stan,
aktivnost, izobrazba, dohodek,
državljanstvo, država rojstva, tip
naselja, vzorčna enota, status
prebivalca, status prebivališča).
Adresar oseb in gospodinjstev:
ime in priimek izbrane osebe,
naslov izbrane osebe, številka
stanovanja, telefonska številka
in e-naslov izbrane osebe.

Vsebina

Administrativni viri: MNZ
(CRP, register gospodinjstev),
GURS (RPE, REN), FURS
(Dohodnina). Podjetje,
pooblaščeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naročnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za fizične osebe. Rok: glede na
sklenjene dogovore. Lastni viri
SURS: DEM-PREB/ČL, SELSOC.

poslovnih subjektov: podatki o
telefonskih številkah in enaslovih. Poslovni subjekti: ime
in priimek, telefon in e-naslov
osebe, ki je posredovala
podatke. Rok: ob izpolnjevanju
vprašalnika.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poročanja

Glede na
sklenjene
dogovore in roke
izpolnjevanja
anket.

Obdobje
opazovanja

n.s.

Periodika
objavljanja

75 / 26. 11. 2018

63

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

Št.

25.02

Zap.št.

11516 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R.01 Nacionalni računi
R.03 Cene
R.05 Trg dela
R.06 Življenjska raven
R.07 Izobraževanje
R.08 Kultura
R.09 Zdravje in socialna varnost
R.15 Energetika
R.18 Finančno posredništvo
R.19 Turizem
R.20 Transport in komunikacije
R.21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
R.22 Okolje

Kazalo

Letni program statističnih raziskovanj 2019 – RAZVOJNI DEL

Priloga 2

Uradni list Republike Slovenije
Št.

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

11517
1

R.05.01

Možnost uporabe obrazca za
obračun davčnih odtegljajev
od dohodkov iz delovnega
razmerja v obstoječih
raziskovanjih
iREK

Trg dela

R05
Preučitev možnosti uporabe
podatkov, zbranih z obrazcem v
obstoječih statističnih
raziskovanjih.

Izračun indeksov cen
proizvajalcev v gradbeništvu.

Podatki z zbirnega dela obrazca
(REK-1): podatki o podjetju
(izplačevalcu), vključno z davčno
številko in matično številko,
podatki o dokumentu, podatki o
vrsti dohodka, zbirni podatki o
izplačanih dohodkih, osnovah za
prispevke, davčnem odtegljaju in
prispevkih za socialno varnost.
Podatki z individualnega dela
obrazca (iREK): podatki o
davčnem zavezancu, vključno z
EMŠO in rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti

Cene proizvodov in storitev pri
proizvajalcih v gradbeništvu.

Letne transakcije vseh vrst
nepremičnin.

Vsebina - Podatki iz izkaza
poslovnega izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz registra vozil, podatki
iz davčnih evidenc, plačilne
bilance, podatki o poslovanju
zavarovalnic in bank,
javnofinančni podatki, podatki iz
prirejanja iger na srečo,
zakupnine za kmetijska zemljišča,
bilance investicijskih skladov,
podatki statističnih raziskovanj in
SRDAP ter evidence o socialnih
podjetjih.

Vsebina

Obvezno

Obvezno

Obveznost poročanja

Administrativni viri: FURS
Obvezno
(REK-1 in iREK) do 5. v
mesecu za predprejšnji
mesec. NIJZ (NIJZ 3), do
30. v mesecu za prejšnji
mesec. MJU, AJPES
(ISPAP), do 5. delovnega
dne v mesecu za predprejšnji
mesec. Lastni viri SURS:
ZAP/M, ZAP-RFO, DAK,
SPRS.

Gradbena podjetja in drugi
Obvezno
posl. subjekti, ki razpolagajo
s podatki o cenah in drugimi
informacijami v
gradbeništvu.

GURS

AJPES, MF, FURS, ZPIZ,
BS, UJP, Sklad kmetijskih
zemljišč, ATVP, MGRT, do
31. 5. Lastni viri SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec, 2009-2018

Četrtletje

Četrtletje

Leto

Obdobje opazovanja

2019

2019

2019

2019

2

Predviden zaključek

75 / 26. 11. 2018

SURS

Cene proizvajalcev v
gradbeništvu

R.03.02

SURS

Zagotavljanje informacije o
prispevku sektorja socialne
ekonomije k celotnemu
gospodarstvu; priprava računa
proizvodnje, račun distribucije
dohodka in podatkov o
zaposlenosti.

Namen

Cene poslovnih nepremičnin Izračun indeksov cen poslovnih
nepremičnin.

R.03.01

Cene

R03

SURS

Satelitski računi za socialno
ekonomijo

Nacionalni računi

Naziv

Št.

R.01.01

R01

Zap.št.

11518 /

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R.06.01

R.06.02

SURS

R06

Zap.št.

Prikaz strukture porabe časa

Prikaz porazdelitve dohodka,
potrošnje in premoženja glede na
tip gospodinjstva.

Namen

Vprašalnik: sodelovanje v
raziskavi, datum rojstva, spol,
ime in priimek, naslov do ravni
MID hišne številke vključno s
številko stanovanja, razmerje do
izbrane osebe, vključenost v

Podatki o osebi (EMŠO, starost,
spol, izobrazba, državljanstvo,
prvo prebivališče, status
aktivnosti, poklic, dejavnost,
velikost in tip gospodinjstva) in
njenih stanovanjskih pogojih,
podatki o dohodkih, potrošnji,
lastništvu nepremičnin in vozil,
finančnem premoženju.

dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davčnem
odtegljaju in prispevkih za
socialno varnost (sklop A oz. P),
podatki, potrebni za oblikovanje
prijave o osnovah ter sprememb
teh podatkov za osebe v
delovnem razmerju (sklop M),
dodatni podatki o dohodkih iz
delovnega razmerja (sklop B).
Podatki iz administrativnega vira
NIJZ 3: EMŠO, prvi dan
zadržanosti, zadnji dan za
plačnika, obdobje zadržanosti (od
– do) za polni del. čas, obdobje
zadržanosti (od – do) za skrajšani
del. čas, razlog zadržanosti,
zadnji dan za razlog. Podatki iz
administrativnega vira ISPAP:
šifra proračunskega uporabnika
(Z350), davčna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), EMŠO, matična številka
dela poslovnega subjekta (Z630),
šifra funkcije ali delovnega mesta
(Z370), delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550); bruto in
neto znesek izplačila ter število ur
za vrste izplačil po tipih izplačil.

Vsebina

Izbrane osebe in člani
njihovega gospodinjstva – v
letu 2019. Administrativni
viri: FURS (Dohodnina),
MNZ (CRP), MDDSZ
(Prejemniki pravic iz

Administrativni viri: GURS
(REN), MZI (MRVL –
Register vozil in prometnih
listin), BS (HFCS Raziskava o finančnih
sredstvih in porabi
gospodinjstev). Lastni viri
SURS: EU-SILC, APG,
DEM-PREB/ČL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za admin.
vire; prostovoljno za
gospodinjstva

n.s.

Obveznost poročanja

Tekoče leto

2012-2017

Obdobje opazovanja

2019

2019

3

Predviden zaključek

75 / 26. 11. 2018 /

Poraba časa
APČ

Porazdelitev dohodka,
potrošnje in premoženja
ICW

Življenjska raven

Naziv

Št.

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11519

SURS

R.08.01

Satelitski računi za kulturo

Kultura

R08

Administrativni viri: MIZŠ,
MF, MDDSZ, MZI idr.
ministrstva, ACS, CPI, PI,
CMEPIUS , AJPES, BS,
FURS. Lastni viri SURS.

naslova starševskega varstva
in nadomestil, socialnega
varstva in družinskih
prejemkov, štipendije),
ZRSZ (Nadomestilo za
brezposelnost), ZPIZ
(prejemniki pokojnin).
Lastni viri SURS: DEMPREB/ČL, SEL-SOC, DAK.

izobraževanje, status aktivnosti,
zaposlitveni status, poklic,
delovno mesto, dejavnost, pot v
šolo/službo, zdravstveno stanje,
dolgotrajna bolezen, oviranost
zaradi zdravstvenih težav,
splošno zadovoljstvo z življenjem
in prostim časom, podatki o
stanovanjskih razmerah,
lastnostih in lastništvu
stanovanja, razpoložljivost trajnih
potrošnih dobrin, mesečni neto
dohodek gospodinjstva, poraba
časa po aktivnostih. Podatki iz
administrativnih / lastnih virov:
EMŠO, EMŠO staršev, naslov do
ravni MID hišne številke
vključno s številko stanovanja,
višina razpoložljivih sredstev
(dohodkov) po virih: iz
zaposlitve, samozaposlitve,
pokojnine, socialni in družinski
prejemki, prejemki za
brezposelnost, štipendije, dohodki
iz premoženja in kapitala,
izobrazba, dejavnost, poklic,
državljanstvo, država rojstva,
zakonski stan, stopnja
urbanizacije.

Administrativne evidence
relevantnih resornih institucij,
statistična raziskovanja, zaključni
računi in bilance gospodarskih
družb ter organizacij, podatki
davčnih služb o poslovanju
fizičnih oseb, davčne evidence,
finančna statistika, plačilna
bilanca.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Zagotavljanje celovite
Administrativne evidence
Administrativni viri: MK,
informacije o prispevku
relevantnih resornih institucij,
MF, MIZŠ, JSKD, NUK,
kulturnega in kreativnega sektorja statistična raziskovanja, zaključni SFC, JAK, AKOS, AJPES,

Zagotavljanje celovite
informacije o prispevku
izobraževalnega sektorja k
nacionalni ekonomiji (set računov
in tabel, ocena ključnih makro
ekonomskih kazalnikov).

Namen

Obvezno

Obvezno

Obveznost poročanja

2016-2018

Predprejšnje leto

Obdobje opazovanja

2020

2021

4

Predviden zaključek

75 / 26. 11. 2018

Satelitski računi za
izobraževanje

Izobraževanje

Naziv

Št.

R.07.01

R07

Zap.št.

11520 /

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R.09.01

R.09.02

NIJZ

R09

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Zagotavljanje kazalnikov
sladkorne bolezni , ocene števila
oseb s sladkorno boleznijo,
značilnosti porazdelitve in
trendov, analize neenakosti pri sl.
bolezni po socialnih
determinantah, razvoj
farmakoepidemioloških analiz na
področju sladkorne bolezni,
nadgraditev metodologije in

Prikaz neenakosti v zdravju glede
na različne sociodemografske
značilnosti, socioekonomske
kazalnike in teritorialni vidik.

k nacionalni ekonomiji (set
računov in tabel, ocena ključnih
makro ekonomskih kazalnikov).

Namen

Podatki o prejemnikih zdravil in
medicinskih pripomočkov pri
slad. bol.: EMŠO, št. zdrav.
zavarov., spol, mesec in leto
rojstva, šol. izob., obč. stal. in
zač. bival., št. lekarne, št.
zdravnika, datum izdaje zdravila
ali med.teh. pripom., ident.
zdravila, količina in vrednost
izdanih zdravil na recept, enota

Podatki o zdravstvenem stanju in
determinantah zdravja po
različnih sociodemografskih in
socioekonomskih značilnostih
prebivalcev: EMŠO, stopnja
dosežene izobrazbe, aktivnost,
dejavnost zaposlitve, država
prvega prebivališča, poklic, bruto
dohodek na člana gospodinjstva,
zakonski stan, teritorij, tip
družine, velikost gospodinjstva,
EMŠO staršev, HS MID
običajnega prebivališča. Podatki
o zdravju, zdravstvenem stanju in
uporabi zdravstvenega sistema:
absentizem (trajanje in vzrok),
hospitalizacija (trajanje, glavna in
spremljajoče diagnoze, opravljene
storitve), umrljivost (starost v
času smrti, glavni vzrok smrti,
zunanji vzrok smrti), perinatalni
podatki (število otrok, način
poroda, spremstvo očeta), podatki
o presejanosti v programu SVIT
(vključitev osebe, izid
presejanja), podatki o izdanih
zdravilih (ATC koda zdravila,
količina, leto izdaje zdravila).

računi in bilance gospodarskih
družb ter organizacij, podatki
davčnih služb o poslovanju
fizičnih oseb, davčne evidence,
finančna statistika, plačilna
bilanca.

Vsebina

Obveznost poročanja

ZZZS (zbirka podatkov o
Obvezno
izdanih zdravilih na recept in
zbirka podatkov o
medicinskih pripomočkih),
do 28. 2. in 31. 8. Slovensko
nefrološko društvo (podatki
o dializnem zdravljenju
zaradi diabetične ledvične
bolezni), Slovenija
transplant (podatki o

Obvezno
SURS (DEM-PREB/ČL,
SEL-SOC), do 30. 6. Lastni
viri NIJZ (zbirka podatkov o
umrlih osebah, zbirka
podatkov o hospitalizacijah,
zbirka podatkov o
zunajbolnišničnih
obravnavah, zbirka podatkov
o absentizmu, zbirka
podatkov o izdanih
zdravilih).

BS, FURS. Lastni viri
SURS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto in
predpreteklo leto za
dohodek

Obdobje opazovanja

2019

2020

5

Predviden zaključek

Št.

Spremljanje obvladovanja
sladkorne bolezni

Neenakosti v zdravju

Zdravje in socialna varnost

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

75 / 26. 11. 2018 /
Stran

11521

Analiza zdravstvenega stanja
ciljne populacije in ocena
učinkov programa: doseganje
ciljne populacije, kakovost
presejanja in vseh izvedenih
postopkov, odkrite patologije,
vrednotenje učinka programa.

zajema podatkov za izračun
bremena bolezni.

Namen

Značilnosti odzivnikov in
neodzivnikov v Program Svit
(podatki o geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
spremenljivkah pacientov:
EMŠO, starost, mesec in leto
rojstva, država rojstva, šol. izob.,
obč.stal. in zač. bivališča,
aktivnost, poklic, zakonski stan).
Dopolnitev podatkov o najdbah
pri preiskovancih znotraj
programa Svit in osebah z
odkritim rakom debelega črevesa
in danke izven programa Svit:
EMŠO, datum preiskave, vrsta

mere. Pacienti na dializnem
nadomestnem zdravljenju:
EMŠO, št. zdrav. zavarov., obč.
stal. in zač. bival., šol. izob., tip
dialize, trajanje slad. bolezni, leto
nastopa slad. bolezni, leto nastopa
kronične ledvične odpovedi, leto
prehoda na dializo, leto
transplantacije. Prejemniki ledvic:
EMŠO, št. zdrav. zavarov., obč.
stal. in zač. bival., šol. izob,
glavna in spremljajoča diagnoza,
zaplet, datum operacije in
zaključka epizode. Hospitalizirani
pacienti zaradi žilnih postopkov
in amputacij pri sl. bol.: EMŠO,
št. zdr. zavar., spol, mesec in leto
roj., obč. stal. in zač biv., regija
biv., izob., ident. izvajalca, vrsta
in tip obravnave, vrsta zdrav.
dejavnosti, premestitev iz, stanje
/napotitev, glavna in dodatne
diagnoze, kode postopkov KTDP,
koda SPP, vrednost SPP uteži,
datum operacije, začetka in
zaključka epizode in bolnišnične
obravnave. Podatki o invalidski
upokojitvi zaradi sladkorne
bolezni: EMŠO, št. zdr. zav, spol,
mesec in leto roj., šol. izob., obč.
stal. in zač. bival., kategorija
invalidnosti, diagnoza, datum
odločbe.

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost poročanja

Obvezno
SURS (DEM-PREB/ČL,
SEL-SOC), Onkološki
inštitut Ljubljana - Register
raka RS (podatki o vseh
prijavljenih primerih raka
debelega črevesa in danke),
splošne bolnišnice, UKC LJ,
UKC MB, izven-bolnišnične
gastroenterološke ambulante,
družinski zdravniki (izvidi),
do decembra tekočega leta.

transplantacijah zaradi
diabetične ledvične bolezni),
ZPIZ (podatki o invalidskem
upokojevanju zaradi
sladkorne bolezni), SURS
(DEM-PREB/ČL, SELSOC), do 30. 3. in 31. 8.
Lastni viri NIJZ (zbirka
podatkov o umrlih osebah,
zbirka podatkov o
hospitalizacijah, zbirka
podatkov o
zunajbolnišničnih
obravnavah, zbirka podatkov
o absentizmu, zbirka
podatkov o izdanih
zdravilih).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Tekoče leto

Obdobje opazovanja

2020

6

Predviden zaključek

75 / 26. 11. 2018

Spremljanje Državnega
programa presejanja in
zgodnjega odkrivanja raka
na debelem črevesu in danki
(Program Svit)

Naziv

Št.

R.09.03

Zap.št.

11522 /

NIJZ

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R.09.04

Zap.št.

Kohortna študija
zdravstvenega stanja
prebivalcev glede na
okoljska tveganja

Naziv

Prikaz zdravstvenega stanja in
zdravstvenega varstva
prebivalcev Slovenije glede na
okoljska tveganja. Validacijska
študija – primerjava anketnih in
administrativnih virov podatkov.

Namen

Podatki o osebi (EMŠO, spol,
starost, zak. stan, izobrazba,
poklic, del. aktivnost, dejavnost
zaposlitve, dohodki, država
rojstva osebe, matere in očeta,
člani gospodinjstva), splošnem
zdrav. stanju in dolgotrajnih
zdrav. težavah, boleznih in
bolezenskih stanjih, nezgodnih
poškodbah, boleznih in delu,

kolonoskopije, izvajalec in
ustanova izvajanja
preiskave/posega, izvid
kolonoskopije, diagnoza po
MKB, dodatni posegi ob
kolonoskopiji vključno 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), bioptična
številka, vrsta in število vzorcev,
histopatološki izvid s TN (ali
TNM) stadijem v primeru
karcinoma (z vsemi podatki v
skladu s priporočili), ocena
regresije tumorja v primeru
resekcije po neoadjuvantni
radioterapiji in/ali kemoterapiji,
datum napotitve k onkologu,
datum začetka onkološkega
zdravljenja, način 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

Obveznost poročanja

Lastni viri NIJZ (zbirka
Obvezno
podatkov o hospitalizacijah,
zbirka podatkov o
zunajbolnišničnih
obravnavah, zbirka podatkov
o absentizmu, zbirka
podatkov o izdanih
zdravilih).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

2014-2018

Obdobje opazovanja

2020

7

Predviden zaključek

Št.

NIJZ

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
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R.09.06

R.09.07

NIJZ

NIJZ

Ocena pojava problematične
uporabe drog, spremljanje pojava
v okolju, ocena potreb za različne
ciljne skupine.

Namen

Razvoj, nadgradnja in
zagotavljanje kazalnikov
zdravstvenega varstva otrok in
mladostnikov obravnav s
poudarkom na razlikah glede na
območje, izvajalce,
socialnoekonomski položaj.

Podatki o izvajalcih. Podatki o
kadrovskih virih v zdravstvenem
varstvu otrok in mladostnikov
(zaposleni po izobrazbi, zdravniki
specialisti in specializanti po vrsti
specializacije, DMS, psihologi,
klinični psihologi, logopedi…) po
izvajalcu in lokaciji. Podatki o
številu in starostni strukturi
opredeljenih oseb in glavarinskih

Podatki o prebivalcih Slovenije
(EMŠO, spol, starost, zakonski
stan, MID bivališča, X in Y
koordinata bivališča, čas bivanja
na naslovu) in o umrljivosti
prebivalcev glede na geografsko
lokacijo z namenom priprave
okoljskih zdravstvenih
kazalnikov.

Podatki o osebi (ime in priimek,
SOUNDEX, STIGMA šifra,
datum rojstva, EMŠO, spol,
državljanstvo, vrste uporabljenih
drog, način uporabe drog, vrsta
stika, vključenost v druge
programe, obravnave, podatki o
zdravljenju v CPZOPD (NIJZ
14), podatki o izdanih zdravilih
(NIJZ 64), podatki o bolnišničnih
obravnavah (NIJZ 8) in
zunajbolnišničnih obravnavah
(NIJZ 2), podatki o umrlih osebah
(NIJZ 46)).

odsotnosti z dela, gibalnih in
čutilnih funkcijah, skrbi zase,
gospodinjskih aktivnostih,
telesnih bolečinah, duševnem
zdravju, sprejemih v bolnišnico,
obiskih pri zdravnikih in drugih
zdravstvenih strokovnjakih,
jemanju zdravil, cepljenju,
krvnem tlaku, holesterolu,
krvnemu sladkorju, mamografiji,
brisu materničnega vratu,
prisotnosti krvi v blatu,
dejavnikih tveganja socialni
opori, okoljskih dejavnikih.

Vsebina

ZZZS, ZZS, SURS,
MDDZS, MIZŠ, Fakulteta
za šport UL (športnovzgojni
kartoni), Inštitut RS za
socialno varstvo, MF
(kazalniki razvitosti občin),
do 30. 3. in 31. 8. Lastni viri
NIJZ (Register izvajalcev in
zdravstvenih delavcev v
zdravstveni dejavnosti).

ARSO, MOP, SURS (DEMPREB/ČL, SEL-SOC sociodemografski podatki,
vezani na določeno
geografsko lokacijo), UKC Onkološki inštitut (Register
raka RS), po dogovoru.
Lastni viri NIJZ (zbirka
podatkov o umrlih osebah).

Programi zmanjševanja
škode (nizkopražni
programi): podatki o
frekvenci in vrsti stika
uporabnikov drog, vrsta
stika, uporaba drog, do 30.6.
Lastni viri NIJZ (zbirka
podatkov o umrlih osebah,
zbirka podatkov o
zdravljenih uživalcih drog).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost poročanja

Prejšnje leto.
Fakulteta za šport;
šolsko leto 2017/18

2002-2017

2013-2017

Obdobje opazovanja

2019

2019

2019

8

Predviden zaključek
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Kazalniki zdravstvenega
varstva otrok in
mladostnikov

Kazalniki na področju okolja Razvoj in nadgradnja sistema
in zdravja
kazalnikov okolje-zdravje.

Ocena problematične
uporabe drog

Naziv

Št.

R.09.05

Zap.št.
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R.09.08

R.09.09

NIJZ

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Ustno zdravje prebivalcev
Slovenije

Spremljanje
zunajbolnišničnih obravnav
eSZBO

Naziv

Zagotavljanje ključnih podatkov
o ustnem zdravju prebivalstva
(ločeno za otroke 0-18 let in
ločeno za odraslo populacijo 1984 let) ter o uporabi
zobozdravstvenih storitev.

Vsebinska nadgradnja in uvedba
enotnega sistema za spremljanje
zunajbolnišničnih obravnav, ki
zagotavlja zdravstvene podatke
na ravni posameznega stika
pacienta z izvajalcem zdravstvene
dejavnosti.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obveznost poročanja

SURS - Podatki o anketirancu
(EMŠO, ime in priimek, v
primeru otroka (0-18 let) tudi ime
in priimek ter EMŠO matere,
spol, starost, naslov (ulica s hišno
številko, poštna številka, ime
pošte, številka stanovanja, šifra
naselja, ime naselja, šifra
anketnega okoliša, ime anketnega
okoliša, šifra mestne četrti, ime
mestne četrti, šifra občine, ime
občine, šifra statistične regije,
ime statistične regije), velikost
naselja, stopnja urbanizacije, utež
verjetnosti izbora, stratum,
verjetnost izbora osebe, tel. št.,
zakonski stan, izobrazba, poklic,
delovna aktivnost, dejavnost
zaposlitve, dohodki,
državljanstvo, država rojstva

Obvezno za SURS,
SURS (vzorčni okvirji in
adresarji za anketiranje oseb prostovoljno za
in gospodinjstev-dva vzorca izbrane osebe.
prebivalcev glede na
definicijo v anketi), do
15.1.2019. SURS (DEMPREB/ČL, SEL-SOC),
izbrana oseba, stara 0-18 let
(vključno s podatki o njegovi
materi); izbrana oseba, stara
19-84 let. Podatke
posredujejo izbrane osebe
oz. v primeru ankete otrok,
njihove matere; vsi do
30.4.2019.

Podatki o pacientu (EMŠO, ZZZS Izbrani izvajalci zdravstvene Prostovoljno
dejavnosti za pilotno
številka, spol, datum rojstva,
testiranje do 30. 6.
država stalnega prebivališča,
občina običajnega prebivališča);
podatki vezani na obravnavo
(datum stika, ura prihoda),
podatki o nosilcu stika (oznaka
izvajalca, šifra lokacije, VZD);
podatki o diagnozah in vrsti
storitev (diagnoze, opravljene
storitve in postopki), podatki o
izdanih/prejetih listinah, tipu
dogodka ter vsebinskem
področju, podatki o meritvah,
izvidih preiskav in zdravstvenem
stanju pacienta.

količnikov po izbranem
zdravniku. Podatki o številu
pogodbenih timov po
zdravstvenim dejavnostih po
izvajalcu in UE. Podatki o
imenovanih zdravnikih vrtcev in
šol, izvajanju zdravstvene vzgoje,
pogramih PUMO, drugi podatki
vezani na lokalno skupnost s
poudarkom na spremljanju po
sociodemografskih in
socioekonomskih spremenljivkah.

Vsebina

Podatkovni viri

Zadnjih 12 mesecev
pred dnevom
anketiranja.

Tekoče leto

Obdobje opazovanja

2020

2020
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R.19.01

Tuji turisti
TU-TURISTI

Turizem

R19
Testiranje novega načina zbiranja
podatkov o tujih turistih v
Republiki Sloveniji.

Zagotavljaje podatkov o
vrednostnih papirjih.

Zagotavljanje podatkov o
finančnem posredništvu
nedenarnih finančnih
posrednikov.

Prikaz podatkov o porabi
posameznih energentov po
namenih rabe v kmetijstvu,
rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, oskrbi z električno
energijo, oskrbi z vodo ter
gradbeništvu.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o značilnostih prihoda in
bivanja tujega turista v Sloveniji
(glavni razlog, način organizacije
potovanja, čas odločitve, vir
informacij o Sloveniji); izdatki, ki
so jih imeli za potovanje v

Podatki o izdajateljih, imetjih in
trgovanju z vrednostnimi papirji.

Podatki iz bilance stanja drugih
(nedenarnih) finančnih
posrednikov (OFI) iz
institucionalnih sektorjev S.123,
S.124 in S.125.

Naključno izbrani tuji turisti
v izbranih nastanitvenih
obratih. Lastni viri SURS:
TU/M (podatki o
nastanitvenih obratih in
številu gostov).

KDD, lastni viri BS.

Lastni viri BS.

Raba električne in toplotne
Izbrani poslovni subjekti od
energije, goriv in izbranih naftnih A do F po SKD 2008, do
proizvodov, razdeljenih po
10.3. Lastni viri SURS.
namenih porabe.

osebe, matere in očeta), podatki o
gospodinjstvu (število članov
gospodinjstva, tip gospodinjstva,
število članov gospodinjstva po
starostnih skupinah, dohodek
gospodinjstva); vprašalnik (sociodemografski podatki o osebi, v
primeru otrok o materi – spol,
starost, izobrazba, delovna
aktivnost, sodelovanje, podatki o
zdravstvenem stanju zob in ustne
votline, kajenju in uživanju
alkohola, življenjskem slogu v
povezavi z ustnim zdravjem ter
uporabo zdravstvenih storitev).

Vsebina

Podatkovni viri

Prostovoljno za tuje
turiste.

Obvezno

n.s.

Obvezno

Obveznost poročanja

julij–avgust 2019

Mesec

Četrtletje

Prejšnje leto

Obdobje opazovanja

2020

2019

2019

2020

10
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SURS

Statistika vrednostnih
papirjev

R.18.02

BS

Finančno posredništvo
nedenarnih finančnih
posrednikov

R.18.01

Finančno posredništvo

R18

BS

Raba energije v industriji po
namenih

Energetika

Naziv

Št.

R.15.01

R15

Zap.št.
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Intermodalni transport
TR-IMT

Transport in komunikacije

R20

R.20.01

Tuji potniki
TU-POTNIKI

Naziv

R.19.02

Zap.št.

Spremljanje obsega
intermodalnega transporta v
cestnem, železniškem in
pomorskem prevozu ter prometu.

Testiranje novega načina zbiranja
podatkov o tujih potnikih v
Republiki Sloveniji.

Namen

Podatki o intermodalnem
transportu, prevozu po železnici,
cestah in morju – glede na vrsto
in velikost transportne enote,
prevožen tovor (tone, tonski
kilometri).

Vprašalnik Tuji potniki: podatki o
značilnostih prihoda tujega
potnika (po državah prebivališča)
v Sloveniji (glavni razlog, način
prihoda); izdatki, ki so jih imeli
med bivanjem v Sloveniji (tudi
struktura potrošnje), uporaba
mobilnega telefona v Sloveniji.
Administrativni viri: podatki
števcev prometa (šifra mejnega
prehoda, datum, ura, podatki o
številu vozil – izstop in vstop v
Slovenijo), podatki transakcij
bančnih kartic nerezidentov,
podatki mobilnih operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja in/ali
izvajajo javne komunikacijske
storitve (anonimizirani in
agregirani podatki o mobilnih
klicih, prejetih/poslanih SMS-ih
ter trajanju podatkovnih sej tujih
potnikov, turistov in izletnikov).

Slovenijo in med bivanjem v
Sloveniji (tudi struktura
potrošnje); ocena bivanja v
Sloveniji. Sociodemografske
značilnosti tujih turistov (spol,
starost, država prebivališča, status
aktivnosti).

Vsebina

Prostovoljno za tuje
potnike, obvezno za
administrativne in
sekundarne vire.

Obveznost poročanja

Intermodalni logistični
Obvezno
terminali, poslovni subjekti,
ki izvajajo cestni, železniški
in pomorski prevoz ter
promet blaga – do 30. 4.
2019. Administrativna vira:
MZI (MRVL) – do 10. v
mesecu za prejšnji mesec,
MZI (podatki o
kombiniranem prevozu) – do
30. 4. 2019. Lastni viri
SURS: TR-PRI/M, TRPOM/M, TR-ZRA/M, TRZRA/L, TR-LET/M, TR-

Naključno izbrani tuji
potniki. Administrativni viri:
MZI – DRSI (podatki
števcev prometa – do konca
tekočega meseca za pretekli
mesec), Banka Slovenije
(podatki transakcij bančnih
kartic nerezidentov) – do 30.
6. 2020, AKOS (podatki
mobilnih operaterjev, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja
in/ali izvajajo javne
komunikacijske storitve) –
do 30. 6. 2020. Lastni viri
SURS: TR-MEJ/M.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Predprejšnje leto

julij–avgust 2019

Obdobje opazovanja

2020

2020
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R.22.01

R.22.02

SURS

Uvoz in izvoz odpadkov

Vodni računi
VOD-RAČ

Okolje

R22

Prikaz vrst in količin v Slovenijo
uvoženih odpadkov in iz
Slovenije izvoženih odpadkov.

Vzpostavitev sistema vodnih
računov za Slovenijo, skladno z
mednarodnimi priporočili.

Dopolnitev metodologije bilanc
za glavne vrste žit in priprava
nove metodologije bilance za
oljnice, skladno z novimi
Eurostatovimi metodološkim
priporočili.

Priprava na Popis kmetijstva
2020. Pregled administrativnih
virov podatkov ter določitev
morebitnih drugih virov podatkov
za izvedbo delno registrskega
popisa kmetijstva 2020.

Namen

Podatki o uvozu odpadkov v
Slovenijo in izvozu odpadkov iz
Slovenije, razdeljeni po vrstah
odpadkov in državi izvora (uvoz)
oz. državi prevzema (izvoz).

Podatki fizičnih pretokov vode
med okoljem in gospodarstvom
ter znotraj gospodarstva.

Podatki o proizvodnji, potrošnji,
stopnji samooskrbe in potrošnji
na prebivalca.

Podatki o kmetijskih
gospodarstvih v Republiki
Sloveniji. Osebni podatki:
podatki o nosilcu kmetijskega
gospodarstva in družinskih članih
(podatki o spolu, starosti,
zaposlitvenem statusu, izobrazbi
in drugih poklicnih
usposabljanjih, trajanju statusa
nosilca kmetijskega gospodarstva,
sorodstvenem razmerju do nosilca
kmetijskega gospodarstva (za
družinske člane), o dopolnilnih
dejavnostih, pridobitvi sredstev
za razvoj podeželja, EMŠO,
davčna številka, ime in priimek,
naslov, KMG-MID identifikator
kmetijskega gospodarstva).

Vsebina

n.s.

Prostovoljno

Obvezno

Obveznost poročanja

Administrativni viri: IRSOP, Obvezno
ARSO, do 31. 5.

Administrativni viri: ARSO,
Direkcija za vode do 30. 06.
Lastni viri SURS.

Administrativni vir: KIS do
25.11.

Administrativni viri: MKGP
(tudi ARSKTRP), GURS
(RPE), MNZ (CRP), AJPES
(PRS). Roki so v letu
časovno različni. Lastni viri
SURS: Registrski popis
2018, POPIS-KME, KMEJUNSTRK, SRDAP, ANP,
SEL-SOC, DAK, DEMPREB/ČL.

LET/L, TR-CES-B/T, TRŽEL/ČL, TR-ŽEL/L.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

n.s.

Prejšnje leto
(koledarsko).

n.s.

Obdobje opazovanja

2020

2020

2020

12

December 2019

Predviden zaključek

75 / 26. 11. 2018

SURS

Bilanci za glavne vrste žit in
oljnice

R.21.02

SURS

Popis kmetijstva 2020
POPIS-KME

Kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo

Naziv

Št.

R.21.01

R21

Zap.št.
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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
AKOS –Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
ARRS – Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO – Agencija Republike Slovenije za
okolje
APG – Anketa o porabi v gospodinjstvih
ATVP – Agencijo za trg vrednostnih papirjev
AZN – Agencija za zavarovalni nadzor
BDP – bruto domači proizvod
BS – Banka Slovenije
CC-SI – Enotna klasifikacija vrst objektov –
Classification of types of construction
CEUVIZ – Centralna evidenca udeležencev
izobraževanja
CLRTAP – Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution – Konvencija o
čezmejnem onesnaževanju zraka na velike
razdalje
CMEPIUS – Center RS za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in
usposabljanja
COFOG – Classification of the Functions of
Government – Klasifikacija namenov sektorja
država
COICOP – European Classification of
Individual Consumption According to Purpose
– Klasifikacija individualne potrošnje po
namenu
CRP – Centralni register prebivalstva (MNZ)
DDPO – Davek od dohodkov pravnih oseb
DDV – Davek na dodano vrednost
DRSC – Direkcija Republike Slovenije za
ceste
DRSI - Direkcija Republike Slovenije za

infrastrukturo

DSU – Družba za svetovanje in upravljanje
DUNZMN - Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo

DUTB – Družba za upravljanje terjatev bank
ECB – Evropska centralna banka
EGR – EuroGroups Register – Evropski
register skupin podjetij
EMŠO – enotna matična številka občana
ERK – Ekonomski računi za kmetijstvo
ESSPROS – European System of integrated
Social Protection Statistics (Evropski sistem
integrirane statistike socialne zaščite)
EUL – Enotna upravna listina (carinska
deklaracija)
FFS – fitofarmacevtska sredstva
FURS – Finančna uprava Republike Slovenije
GIS – Geografski informacijski sistem
GURS – Geodetska uprava Republike
Slovenije
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
HFCS - Household Finance and Consumption
Survey
HICŽP – harmonizirani indeks cen življenjskih
potrebščin
ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin
IJSVO - Informacijski sistem javnih služb
varstva okolja
IKT – Informacijsko komunikacijska
tehnologija
IRSD – Inšpektorat RS za delo
ISPAP – Informacijski sistem za posredovanje
in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih
in številu zaposlenih v javnem sektorju
JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
KAD – Kapitalska družba d.d.
KDD – Klirinško depotna družba
KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije
KIS – Kmetijski inštitut Slovenije
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
MF – Ministrstvo za finance
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

Stran
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MID – Enotni medresorski identifikator
(GURS)
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport
MJU – Ministrstvo za javno upravo
MK – Ministrstvo za kulturo
MKB – Mednarodna klasifikacija bolezni
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
MRVL – Register vozil in prometnih listin
(MZI)
MZ – Ministrstvo za zdravje
MZI – Ministrstvo za infrastrukturo
NAMEA – National accounting matrix with
environmental accounts
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
OZS – Obrtna zbornica Slovenije
PRS – Poslovni register Slovenije (AJPES)
REN – Register nepremičnin (GURS)
RIC – Državni izpitni center
RKG – Register kmetijskih gospodarstev
(MKGP)
RPE – Register prostorskih enot (GURS)
RRD – Raziskovalno-razvojna dejavnost
RŠZ – Registrska številka zavezanca (ZZZS)
RTV – Radiotelevizija Slovenija
SDH –Slovenski državni holding
SILC – Statistics on Income and Living
Conditions – Raziskovanje o dohodkih in
življenjskih pogojih
SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti
SKZG RS - Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije

SOP – Sklad obrtnikov in podjetnikov

Uradni list Republike Slovenije

SOUNDEX – osebni identifikator v obliki
štirimestne kombinacije črke in treh številk, ki
se iz priimka po določenih pravilih pretvori v
šifro
SPR – Statistični poslovni register
SRDAP – Statistični register delovno
aktivnega prebivalstva
SRKG – Statistični register kmetijskih
gospodarstev
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
SŽ – Slovenske železnice
TZS – Trgovinska zbornica Slovenije
UE – Upravna enota
UIKS - Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
UJP – Uprava Republike Slovenije za javna
plačila
UKC – Univerzitetni klinični center
UNFCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change – Okvirna
konvencija Združenih narodov o spremembi
podnebja
URSP – Uprava RS za pomorstvo
UVHVVR – Uprava Republika Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
VIES – VAT Information Exchange System –
Informacijski sistem za izmenjavo informacij o
DDV v EU
ZGS - Zavod za gozdove Slovenije
ZKŽP - Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
ZRSŠ - Zavod RS za šolstvo
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
ZZRS - Zavod za ribištvo Slovenije
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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Operativno-tehnična zahteva za izvajanje
uvodnih letov

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo),
25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za
izvrševanje ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II
in NCO.GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe (EU)
965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo
Komisije (EU) 2018/1042 z dne 23. julija 2018 o spremembi
Uredbe (EU) št. 965/2012 glede tehničnih zahtev in upravnih
postopkov v zvezi z uvedbo podpornih programov, psihološko oceno letalske posadke ter sistematičnimi in naključnimi
preizkusi za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi, da
se zagotovi zdravstvena sposobnost letalske posadke in kabinskega osebja, ter glede opremljanja novih letal na turbinski
pogon z največjo certificirano vzletno maso 5700 kg ali manj in
največjim operativnim številom potniških sedežev od šest do
devet s sistemom opozarjanja na bližino tal, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
za izvajanje uvodnih letov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu z
ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II in NCO.
GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe Komisije
(EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1042 z dne 23. julija
2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede tehničnih
zahtev in upravnih postopkov v zvezi z uvedbo podpornih programov, psihološko oceno letalske posadke ter sistematičnimi
in naključnimi preizkusi za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi, da se zagotovi zdravstvena sposobnost letalske
posadke in kabinskega osebja, ter glede opremljanja novih
letal na turbinski pogon z največjo certificirano vzletno maso
5 700 kg ali manj in največjim operativnim številom potniških
sedežev od šest do devet s sistemom opozarjanja na bližino
tal (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 965/2012),
dodatne zahteve in pogoje za izvajanje uvodnih letov, kot so
opredeljeni v točki (c) odstavka 4a člena 6 Uredbe Komisije
(EU) št. 965/2012 v zvezi s sprejemljivimi načini usklajevanja in
navodili, ki jih je sprejela Evropska agencija za letalsko varnost.
(2) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s
3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko
osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1119 z dne 31. julija 2018
o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih
organizacij za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: Uredba
Komisije (EU) št. 1178/2011) zahteve za imetnike licenc za
izvajanje uvodnih letov.
(3) Ta operativno tehnična zahteva se ne uporablja za
zrakoplove iz priloge I Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih
na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES)
št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU)
št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe
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Sveta (EGS) št. 3922/91 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES)
št. 2018/1139).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi,
imajo enak pomen, kot izrazi uporabljeni v:
a. Zakonu o letalstvu,
b. Uredbi (ES) št. 2018/1139,
c. Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012,
d. Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011,
e. Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov,
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se
ukvarjajo s temi nalogami, ki je bila nazadnje spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2018/1142 z dne 14. avgusta 2018 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014, kar zadeva uvedbo nekaterih kategorij licenc za vzdrževanje zrakoplovov, spremembo postopka sprejema komponent od zunanjih dobaviteljev in
spremembo pravic organizacij za usposabljanje za vzdrževanje
(v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014) in
f. Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem
za letalske prevoznike in operaterje (v nadaljnjem besedilu:
Uredba (ES) št. 785/2004.
3. člen
(operativni pogoji)
(1) Uvodne lete lahko izvajajo pravne osebe zasebnega
prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni
list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in odobrene
organizacije za usposabljanje (ATO), ustanovljene v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011.
(2) Uvodni leti se opravljajo pod pogoji:
a. dela NCO Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012;
b. da se let začne in konča na istem aerodromu za motorna letala, helikopterje in jadralna letala;
c. let z baloni je omejen na trajanje 30 minut od vzleta
do pristanka;
d. da se leti izvajajo podnevi v pogojih VFR;
e. da se leti nadzorujejo s strani imenovane osebe, odgovorne za njihovo varnost (v nadaljnjem besedilu: odgovorna
oseba);
f. da se leti izvajajo na zrakoplovih, ki so v lasti ali uporabi
pravne osebe zasebnega prava oziroma odobrene organizacije
iz prejšnjega odstavka na podlagi najemne ali druge ustrezne
pogodbe.
(3) Uvodni leti se opravljajo kot postranska dejavnost in je
omejena na 20 % celotne aktivnosti pravne osebe zasebnega
prava oziroma odobrene organizacije iz prvega odstavka tega
člena, ki je opravljena na posamezni vrsti zrakoplovov (npr. na
motornih letalih ali na jadralnih letalih ali na helikopterjih) ter
so namenjeni za njeno promocijo in za privabljanje učencev ali
novih članov. Uvodni leti se ne štejejo za postransko dejavnost,
če pravna oseba zasebnega prava ali odobrena organizacija
za usposabljanje izvaja te lete kot svojo glavno dejavnost. Prav
tako se uvodni leti ne štejejo za postransko dejavnost, če se
izvajajo samo z namenom ustvarjanja dobička. Celotna aktivnost se določi glede na število ur, opravljenih na posamezni
vrsti zrakoplova v preteklem letu.
(4) Pravna oseba zasebnega prava oziroma odobrena
organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki ima dovoljenje agencije za izvajanje uvodnih letov iz 8. člena te operativno-tehnične zahteve, mora agenciji na elektronski naslov
ops@caa.si vsako leto najkasneje do 31. marca za preteklo
leto poročati o številu:
– ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v
preteklem letu,
– izvedenih uvodnih letov na posameznih vrstah zrakoplovov,
– prepeljanih oseb.
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(1) Zrakoplovi, s katerimi se lahko izvaja uvodne lete, so:
a. motorna letala zmogljivosti razreda B, ki niso kompleksni motorni zrakoplovi;
b. nekompleksni helikopterji,
c. jadralna letala,
d. baloni skupine A predmetnega razreda.
(2) Vzdrževanje zrakoplovov iz prejšnjega odstavka in
vodenje stalne plovnosti se izvaja v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1321/2014, na naslednji način:
a. za pravne osebe zasebnega prava v skladu z odstavkom (i) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1 Uredbe
Komisije (EU) št. 1321/2014;
b. za odobrene organizacije za usposabljanje v skladu z
odstavkom (h) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1
Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014.
(3) Zrakoplov mora biti zavarovan v skladu z zakonom, ki
ureja obvezna zavarovanja v prometu in napotuje na uporabo
Uredbe (ES) št. 785/2004.

c. za balone privilegij za komercialno letenje v skladu
z FCL.205.B(b) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 1178/2011.
(3) Imetniki licenc iz prvega odstavka tega člena morajo
izpolnjevati naslednje minimalne izkušnje na določenem zrakoplovu, s katerim se izvajajo uvodni leti:
a. minimalno 15 ur ter 15 vzletov in pristankov na točno
določenem motornem letalu (predmetna registracija), ki spada
v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu
enake različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih instrumentov;
b. minimalno 10 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno
določenem motornem letalu ali helikopterju (predmetna registracija), ki ne spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma
na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in
razporeditev letalskih instrumentov;
c. minimalno 5 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno
določenem balonu (predmetna registracija);
d. minimalno 10 ur ter 5 vzletov in pristankov na tipu oziroma različici jadralnega letala.
(4) Imetnik licence iz prvega odstavka tega člena mora
imeti izvedeno osnovno usposabljanje in preverjanje, ki obsega:
a. za motorna letala ali helikopterje vsaj en let, na katerem
se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO
Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 in letenje z maksimalnim
številom potnikov ter ostala področja, ki so vključena v preizkus
praktične usposobljenosti za CPL licenco v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1178/2011;
b. za balone ali jadralna letala vsaj en let, kjer se preveri,
da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO Uredbe
Komisije (EU) št. 965/2012 in letenje z maksimalnim številom
potnikov ter ostala področja, ki so vključena v praktični preizkus
strokovnosti – komercialni privilegij v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1178/2011;
c. veljavnost osnovnega usposabljanja in preverjanja je
eno leto, za tem se izvaja vsako leto periodično usposabljanje
in preverjanje, ki je po vsebini enako osnovnemu in velja eno
leto.
(5) Usposabljanje in preverjanje iz prejšnjega odstavka izvede odgovorna oseba, v primeru, da je tudi imetnik pooblastila
inštruktorja letenja za predmetni zrakoplov ali nominira druge
inštruktorje znotraj organizacije, ali če to ni možno, izpraševalce oziroma inštruktorje iz agencije v skladu z dogovorom
z agencijo.
(6) Imetnike licence CPL ali ATPL ali potrdila inštruktorja
letenja, ki izvajajo uvodne lete, lahko odgovorna oseba na
podlagi skupnega naleta vsaj 20 ur na predmetnem razredu ali
tipu zrakoplova v preteklem letu in vsaj 10 izvedenih uvodnih
letov v preteklem letu, oprosti dela ali celotnega periodičnega
usposabljanja na vsaki dve leti.
(7) Imetniki licence iz prvega odstavka tega člena morajo
imeti zadnje izkušnje v skladu z FCL.060 Dela FCL Priloge I
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 za predmetni zrakoplov.
(8) Starost pilota je omejena na 68 let.

6. člen

7. člen

4. člen
(odgovorna oseba in njene zadolžitve)
(1) Odgovorna oseba mora biti imetnik pilotske licence,
s katero se lahko izvajajo uvodni leti v organizaciji iz prvega
odstavka prejšnjega člena in imetnik pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena te operativno-tehnične zahteve,
s katerimi se izvajajo uvodni leti.
(2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka ni imetnik
pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena te operativno-tehnične zahteve, s katerimi se izvajajo uvodni leti, je
lahko odgovorna oseba brez pooblastila inštruktorja letenja in
je za usposabljanje in preverjanje nominirana druga oseba, ki je
inštruktor letenja ali inštruktor oziroma izpraševalec iz agencije
v skladu z dogovorom z agencijo.
(3) Odgovorna oseba izda ali odvzame pooblastilo posameznemu pilotu za izvajanje uvodnih letov, ko izpolni vse
pogoje iz te operativno-tehnične zahteve, kar je dokumentirano
v skladu s to operativno-tehnično zahtevo.
(4) Odgovorna oseba spremlja izvajanje vsakega uvodnega leta in skrbi za aktiviranje iskanja in reševanja, v primeru,
da je letalo pogrešano, predvsem če leti v nekontroliranem
zračnem prostoru in ni bil oddan plan leta. Odgovorna oseba
lahko nominira drugo osebo v primeru, da sama ni na voljo.
(5) Odgovorna oseba je dolžna hraniti vso dokumentacijo
v skladu s to operativno-tehnično zahtevo vsaj 18 mesecev.
(6) Za odgovorno osebo, ki izvaja uvodne lete, se za
namene preverjanja iz 6. člena te operativno-tehnične zahteve
uporabi druge inštruktorje letenja iz predmetne organizacije ali
inštruktorje oziroma izpraševalce iz agencije. Agencija lahko
izda pooblastilo za izvajanje uvodnih letov tudi brez izvedenega preverjanja, če oceni, da ima določena odgovorna oseba
zadostne izkušnje, zadnje izkušnje in znanje iz predmetnih
predpisov.
5. člen
(zrakoplovi)

(pilotske licence, izkušnje, usposabljanje
in preverjanje, zadnje izkušnje)
(1) Uvodne lete izvajajo imetniki veljavnih licenc LAPL,
SPL, PPL in višje.
(2) Za imetnike licenc za motorna letala LAPL, BPL in PPL
se zahteva primerljiv nalet oziroma privilegij za komercialno
letenje s predmetnim zrakoplovom, in sicer:
a. za motorna letala vsaj 200 ur skupnega naleta, od tega
vsaj 100 ur kot PIC in 20 ur preletov kot PIC;
b. za jadralna letala privilegij za komercialno letenje v
skladu z FCL.205.S(b)(2) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije
(EU) št. 1178/2011 ali imetnik potrdila inštruktorja letenja pilotov
jadralnih letal;

(operativna dokumentacija, omejitve)
(1) Pooblastilo pilotu za izvajanje uvodnih letov mora vsebovati vsaj ime, priimek in podpis pilota; tip in registracija zrakoplova, za katerega je usposobljen; datum izdaje pooblastila;
datum odvzema pooblastila; ime, priimek in podpis odgovorne
osebe; ime, priimek in podpis inštruktorja letenja, ki je izvajal
osnovno ali periodično usposabljanje in preverjanje.
(2) Za vsak izveden uvodni let je potrebno v operativni
dnevnik zrakoplova vpisati pod namen leta »uvodni let« oziroma »preverjanje za uvodni let« za vsako preverjanje v skladu
s to operativno-tehnično zahtevo.
(3) Za vsak uvodni let je potrebno, da na tleh ostane nalog
za let, iz katerega mora biti razvidno:
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a. zaporedna številka naloga za let,
b. datum,
c. tip in registracija zrakoplova,
d. podatki o kraju in času vzleta,
e. predvidena ruta zrakoplova,
f. predviden čas pristanka,
g. ime in priimek ter podpis vodje zrakoplova,
h. imena in priimki ter kontaktni podatki potnikov,
i. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka je možno pridobiti
tudi s kombinacijo obstoječih dokumentov, ki se uporabljajo v
organizaciji, pri čemer je treba zagotoviti jasno sledljivost dokumentov ter da so vsi podatki urejeni in dosegljivi za namen
nadzora agencije.
8. člen
(izjava organizacije glede začetka izvajanja uvodnih letov)
(1) Vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka 3. člena te operativno-tehnične zahteve, na agencijo
pošlje izjavo, s katero agencijo obvesti o nameri izvajanja uvodnih letov in sporoči podrobnosti glede zrakoplovov, njihovega
vzdrževanja, zavarovanja, odgovornih oseb in vseh ostalih
zahtev te operativno-tehnične zahteve.
(2) Agencija objavi obrazec izjave na svoji spletni strani.
(3) Organizacija lahko prične izvajati uvodne lete v skladu
z izjavo, ko dobi dovoljenje agencije, ki je priloga 1 te operativno-tehnične zahteve za odobrene organizacije za usposabljane
oziroma Priloga 2 za pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih.
(4) Dovoljenje za izvajanje uvodnih letov iz Priloge 1
oziroma Priloge 2 je neprenosljivo in časovno omejeno v skladu s 76. členom Zakona o letalstvu, razen če se prekliče ali
razveljavi.
(5) Organizacija je dolžna sporočati vse spremembe pri
izvajanju uvodnih letov s spremenjeno izjavo, kakor tudi prenehanje izvajanja uvodnih letov.
9. člen
(nadzor)
V primeru da agencija pri izvajanju nadzora uvodnih letov
ugotovi, da so pogoji iz te operativno-tehnične zahteve neu-
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strezni in se izkaže potreba po dodatnih pogojih za zagotovitev
letalske varnosti, agencija sprejme dodatne ali spremenjene
pogoje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prehodne določbe)
(1) Dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti, izdana v
skladu z Operativno-tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih
letov (Uradni list RS, št. 45/17) veljajo do izteka njihove veljavnosti.
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve, se končajo po dosedanjih predpisih.
(3) Pravna oseba zasebnega prava oziroma odobrena
organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki ima dovoljenje
agencije za izvajanje uvodnih letov v skladu z Operativnotehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS,
št. 45/17), je dolžna poročati agenciji na elektronski naslov
ops@caa.si do 31. 3. 2019 o številu vzletov, opravljenih v
preteklem letu, številu izvedenih uvodnih letov in številu prepeljanih oseb v skladu z Operativno-tehnično zahtevo za izvajanje
uvodnih letov (Uradni list RS, št. 45/17).
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve preneha
veljati Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
(Uradni list RS, št. 45/17).
12. člen
(začetek veljave)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 1. 1. 2019.
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
Rok Marolt l. r.
direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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Priloga 1

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE UVODNIH LETOV (ATO)
št.

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije s tem dovoljenjem
potrjuje, da

Odobrena organizacija za usposabljanje … SI.ATO št. …

izpolnjuje zahteve za izdajo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti na
podlagi Operativno tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS,
št. 75/18) in ugotavlja, da je sposoben opravljati te lete v skladu s pogoji, ki so
navedeni v spodnjih Operativnih določbah.
To dovoljenje ni prenosljivo in če se prej ne razveljavi ali prekliče ali če se ne
razveljavi ali prekliče certifikat SI.ATO št. …, velja do ….

OPERATIVNE DOLOČBE

A) Vrsta operacij:
B) Tipi zrakoplovov:
D) Posebne omejitve:
F) Registrske oznake zrakoplovov:

Izdala: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

Številka:
Datum:

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 2

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE UVODNIH LETOV (Aeroklub)
št.

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije s tem dovoljenjem
potrjuje, da

pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih
(aeroklub)
…
izpolnjuje zahteve za izdajo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti na
podlagi Operativno tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS,
št. 75/18) in ugotavlja, da je sposoben opravljati te lete v skladu s pogoji, ki so
navedeni v spodnjih Operativnih določbah.
To dovoljenje ni prenosljivo in če se prej ne razveljavi ali prekliče velja do ….

OPERATIVNE DOLOČBE

A) Vrsta operacij:
B) Tipi zrakoplovov:
D) Posebne omejitve:
F) Registrske oznake zrakoplovov:

Izdala: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

Številka:
Datum:
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OBČINE
BRASLOVČE
3633.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov –
kmetija Vasle

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2),
3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16)
in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12,
22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 7. dopisni seji dne
15. 11. 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov –
kmetija Vasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11,
8/15) ter 119. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18) občinski svet sprejme
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle (v nadaljevanju: OPPN) po projektu
št. 146-2017, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o kmetijskih
zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-E; Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter
podzakonski predpisi.
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive
in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje
in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
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(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostorskega
reda Občine Braslovče''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– geodetski načrt s certifikatom
– Hidrološko-hidravlična študija za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetiji Vasle v Zaklu (Izvor d.o.o., št. proj. K63/18)
– Geološko-geomehansko poročilo (Blan d.o.o., št. proj.
GM-111/2017)
– Načrt električnih inštalacij in el. opreme (Kota projekt d.o.o.,
št. proj. 12/17)
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije
Vasle, Zakl 13, 3303 Gomilsko v neposredni bližini že obstoječih
stavb in zajema kmetijska zemljišča na delih naslednjih parc. št. 455
in delno 457, obe k.o. Trnava.
(2) Izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih je dopustna v
skladu s 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16).
(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek
o parcelah iz grafičnega načrta.
(4) Območje OPPN obsega 0,55 ha.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Kmetija deluje že vrsto let in ima v ta namen izgrajenih
vrsto objektov, ki uspešno služijo kmetijski dejavnosti. Z leti pa je
kmetija širila obseg del in zato potrebuje tudi nove stavbe, vse v luči
trajnostnega razvoja podeželja.
(2) Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih
stavb, vendar brez spremembe namenske rabe zemljišča.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob
upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev kmetijskih
objektov ter za umestitev potrebne infrastrukture.
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana
priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj območja kmetije, in sicer na njenem severovzhodnem delu. Kmetija je na jugu,
severu in vzhodu omejena s kmetijskimi površinami, na zahodu pa
z že zgrajenimi stavbami. V skrajnem severozahodnem vogalu se
stika s stavbami sosednje kmetije. Tako sama kmetija in načrtovana
gradnja stavbe za rejo živali praktično nima negativnih vplivov na
okolico, saj je območje že od nekdaj pretežno kmetijsko in ga kot
takega obravnavana kmetija znotraj OPPN ohranja.
(2) Območje je v celoti že opremljeno s potrebno gospodarsko
javno infrastrukturo.
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6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti oziroma gradnje stavb, ki so po Uredbi o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11; v nadaljevanju:
uredba) uvrščene v posamezne skupine.
(2) Vrste stavb:
– 12712 – stavbe za rejo živali.
(3) Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena gradnja
gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim in niso
v nasprotju z namensko rabo območja.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spremeni
za več kakor 10 %; povečanje prostornine ob rekonstrukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani za nove stavbe – v
tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru obstoječih gabaritov
obstoječe stavbe,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Območje OPPN se v skladu s Prostorskim redom Občine
Braslovče nahaja delno znotraj prostorske enote PE 28 (odprt prostor funkcionalne enote obrobno gričevje) ter delno znotraj PE 11
(Zakl). S tem za območje OPPN veljajo enaka merila in pogoji za
gradnjo kot veljajo za PE 28, dodatno pa še naslednje:
Stavba mora biti umeščena tako, da omogoča normalno
funkcioniranje kmetije ter da ima zagotovljene zadostne površine za manipulacije s kmetijsko mehanizacijo. Odmiki stavbe od
parcelne meje na severu morajo znašati najmanj 6,00 metra ter
od plinovoda najmanj 5,00 metra. Objekt je okvirnih dimenzij
100,00 x 20,00 metrov in z izrastkom 14,00 x 6,00 metra, v kolikor dopušča prostor je lahko tudi večji, vendar ne sme posegati
v varovalni pas prenosnega plinovoda in v območje državnega
prostorskega načrta. Višina objekta je okvirno do 10,00 metrov.
Streha mora biti obvezno dvokapnica z usmerjenostjo slemena
v daljši smeri objekta, zaradi velike širine stavbe je lahko naklon
tudi manjši od 30°. Na streho je dovoljena postavitev sončnih celic.
Vsi ostali pogoji naj sledijo skupnim pogojem. Zaradi tehnoloških
zahtev so možna tudi manjša odstopanja od navedenih vsebin in
dimenzij objekta. Dovoljena je gradnja tudi ostalih objektov, ki služijo
neposredno funkciji osnovnega objekta. Objekt je lahko grajen ali
montažen oziroma kombinacija obojega. Zaradi strnjenosti kmetije
faktorji glede izrabe zemljišč znotraj območja OPPN ne veljajo.
(3) Zunanja ureditev
Okolica stavb naj bo ozelenjena s travo in posameznimi drevesi, dvorišča med stavbami naj bodo urejena.
(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Na območju OPPN je dovoljena postavitev vseh nezahtevnih
in enostavnih objektov, ki se vežejo na kmetijsko dejavnost, in sicer
v skladu z dopustnimi vrstami stavb iz tega odloka. Odmiki od sosednjih meja morajo biti minimalno 2,00 metra. Gradijo se lahko kot
prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti
usklajeni z osnovnim objektom.
(5) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja,
je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje. Za ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v primeru
nastanka škode na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali
kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti s predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode
odgovoren investitor gradnje oziroma za kritje škode ni odgovorna
Občina Braslovče. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na
stopnjo potresne ogroženosti območja.
(6) Gradnja v varovalnem pasu plinovoda
Načrtovani posegi se nahajajo v varovalnem pasu obstoječega prenosnega plinovoda. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno
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upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem pasu (2 x 65 metrov) oziroma varnostnem
pasu in pridobiti projektne pogoje in soglasja operaterja. V tem pasu
se lahko dela izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom
pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o. Za poseganja v
varovalni pas prenosnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
varovalnih pasov in Sistemska obratovalna navodila za prenosni
sistem zemeljskega plina.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Ceste
Dostop do predvidene ureditve je omogočen neposredno
preko obstoječe lokalne ceste Šentrupert–Zakl–Gomilsko. Uvoz na
kmetijo je že izveden in se vanj ne posega.
(2) Mirujoči promet
Znotraj območja kmetije je potrebno zagotoviti vse potrebne
površine za mirujoči promet, tako za osebna vozila kot za kmetijsko
mehanizacijo.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Za potrebe oskrbe z električno energijo je za načrtovane
ureditve bil izdelan načrt električnih instalacij in električne opreme
(Kota projekt d.o.o., št. proj. 12/17), ki ga je potrebno upoštevati v
nadaljnjih fazah projektiranja.
(2) Porabnike električne energije v objektih bo napajal novi
razdelilnik PMO v prosto stoječi omarici ob novem lesenem NN drogu, kjer bodo vgrajene meritve el. energije. Porabnike v obstoječem
objektu bo napajal razdelilnik R1 v pritličju za gospodinjski odjem,
v novem objektu pa je predviden razdelilnik RG1 za ostali odjem.
(3) Ob obstoječi konzoli NN omrežja se na parceli 456/3
postavi nov lesen NN drog višine 8 m. Obstoječi NN SKS vod se
s fasadne konzole pritrdi na nov NN drog. Napajanje obstoječega
gospodinjskega odjema se z obstoječe konzole skupaj z obstoječim
števcem el. energije iz objekta prestavi v novo PS PMO.
(4) Ob novem NN drogu se postavi nova PS PMO z 2 merilnima mestoma in prenapetostnimi odvodniki. Z SKS na novem NN
drogu do predvidene PS PMO bo NN vod izveden z zemeljskim
kablom, ki bo položen na drogu in predpisano zaščiten.
(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno od
Elektra Celje d.d. pridobiti projektne pogoje in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase obstoječih naročniških
TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar
se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije. Za trase novih TK vodov naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm in pomožnimi jaški.
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
(1) Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Fekalne vode je
potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o varstvu voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov in Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za odpadne vode je potrebno izvesti projektantski izračun enot
obremenitve glede na predvideno število živali. Na podlagi tega je
potrebno izdelati projekt ustrezne interne kanalizacije, odgovarjajoče kanalizacijske objekte ter predvideti ustrezno obdelavo odpadnih
vod. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.
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(2) Čiste meteorne vode se ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno pred tem očistiti preko lovilcev olj in maščob. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin.
12. člen
(vodovod)
Oskrba obstoječih in načrtovanih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega vodovoda
v izvedbi PE Ø 160 mm, ki poteka zahodno od obravnavanega
območja. Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na področju
nove pozidave. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,0 m. vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne
jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec
d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.
13. člen
(obveznost priključevanja)
Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(kulturna dediščina)
Na območju OPPN se ne nahaja nobeno od območij varstva
kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
15. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Vsi predvideni objekti bodo imeli urejeno vodonepropustno odlaganje hlevskega gnoja. Čiste meteorne
vode se ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno
pred tem očistiti preko lovilcev olj in maščob. Meteorne in druge
odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo
biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje cestnega
telesa.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter Uredbo o varstvu voda
pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi
vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.
16. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) sodi
obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom,
za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne/mejne nočne
vrednosti kazalcev hrupa:
– III. območje varstva pred hrupom na območju razpršene
poselitve (60/50 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
17. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja
onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta
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zraka ostala na sprejemljivi ravni. Kot energent za ogrevanje hleva
je predvidena lesna biomasa.
18. člen
(ravnanje z odpadki)
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke
in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki
jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
19. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno
ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev kmetijskih površin,
zelenic ter ostalih zelenih površin.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
20. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali
objektov za obrambo.
21. člen
(potresna varnost)
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu
primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za
okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,15
(ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno
dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje
se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in
Evrokod 8.
22. člen
(požarna varnost)
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični
ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so
ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji
za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik
ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za
intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena
preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri
nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja
požarne varnosti.
(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu ''zasnova
požarne varnosti'', za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu ''študija požarne varnosti''. Požarno manj zahtevni objekti in zahtevni
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
23. člen
(poplavna varnost)
(1) V skladu s Hidrološko-hidravlično študijo za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Vasle v Zaklu (Izvor d.o.o., št. proj. K63/18)
je načrtovani objekt za rejo živali predviden na območju sekundarnega poplavnega toka, tj. toka, ki zateka iz zaledja. Kljub nizkim
globinam in majhnim hitrostim toka bi lahko imel načrtovani objekt
zaradi svoje velikosti pomemben vpliv na vodni režim.
(2) Za izničenje negativnega vpliva mora biti izveden vsaj 4 m
široki koridor ob objektu, po katerem bodo poplavne vode lahko
neovirano obtekale objekt. Poleg koridorja je obvezno tudi znižanje
terena zahodno od objekta, kar bo omogočilo lažje obtekanje v
primeru pretokov nad Q100. Območje znižanja terena poteka tudi
preko območja obstoječega kozolca, kjer pa v primeru znižanja
terena ni pričakovati težav. Ob temeljnih kamnih je dopustno ohra-
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niti teren na obstoječem nivoju v radiju 1 m. Po potrebi se obseg
znižanja določi/prilagodi med samim izvajanjem del.
(3) Glede na rezultate hidravlične analize, značilnosti vodnega
režima in samega območja obravnave, mora biti kota pritličja načrtovanega objekta postavljena vsaj 40 cm nad pričakovano koto
Q100 severno od objekta, tj. 283.45 m n.v. + 0.4 m = 283.85 m n.v..
Ne glede na predlagani dvig pritličja objekta nad nivo pričakovanih
100 in tudi 500-letnih visokih vod, je sam objekt umeščen v razred preostale poplavne nevarnosti (upoštevana možnost redkega
scenarija – poškodba nasipa na Braslovškem jezeru, zamašitev
mostne odprtine ali struge nad Zaklom).
(4) V primeru izgradnje objekta, ki vključuje protipoplavno
rešitev, se mora območje protipoplavne ureditve vzdrževati na tak
način, da ureditev ohranja svojo funkcijo. Potrebno je dopustiti
poplavni vodi prosto pot.
(5) Ob upoštevanju predlaganih usmeritev, izgradnja načrtovanega objekta ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in
poplavno ogroženost, zato je s hidrotehničnega vidika sprejemljiva.
24. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah
projektiranja skladno s 7. členom tega odloka je potrebno pridobiti
mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj
naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir podatkov:
Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.
arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1. 2. 2010):
IME_VOD_TE
Savinjska kotlina
VOD_OBMOCJ
Donava
ST_VODONOS
1
VOD_SKUP1
Medzrnski, aluvialni – obširni in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki
VDOON_1
Peščeno-prodni zasipi reke Savinje
in njenih pritokov
HIDRODIN1
Odprt
SRED_DEB1
16
LITO_OPIS1
Debelozrnati terestrični sedimenti
(pesek, prod, grušč)/Kvartar
25. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,
varstvo pred plazovi)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah
projektiranja je potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mnenje
geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
26. člen
(dopolnilna in druga zaščita)
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi
in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE
27. člen
(parcelacija)
Ker je območje OPPN lastniško enovito in ker gre za stavbe,
ki so si medsebojno soodvisne, parcelacija ni predvidena. Se pa
lahko izvede za potrebe gradenj oziroma za kakršnekoli druge
potrebe, ki so v skladu s pogoji tega odloka.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
28. člen
(etapnost)
Izgradnja stavbe je možna tudi postopoma.
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XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
29. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev
gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati
na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih
in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam
vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo
biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati
organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
(4) Možni so tudi manjši odmiki od sosednjih parcel, vendar
zgolj pod pogojem soglasja lastnikov le teh.
(5) Dopustne so tudi drugačne dimenzije stavbe tako tlorisne
kot višinske v kolikor to zahteva sam tehnološki proces. Vendar je
potrebno upoštevati določila o minimalnih odmikih od plinovoda in
sosednjih zemljišč.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prenehanju njegove
veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za
enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem
aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v
prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
31. člen
(pogoji, ki niso predpisani)
Pogoje za gradnjo in druge posege v prostor, ki s tem odlokom niso predpisani, določajo Prostorski red Občine Braslovče in
predpisi s področja urejanja prostora, predpisi s področja graditve
objektov, predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, varstva gozdov
in varstva okolja, urejanja voda ter drugi predpisi.
32. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti Žalec.
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
34. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35050-9/2016-10
Braslovče, dne 15. novembra 2018
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
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Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na
27. redni seji dne 15. 11. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brezovica za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2019 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja
prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73
74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
Proračun 2019
(EUR)
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.724.714,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.106.714,00
DAVČNI PRIHODKI
7.727.114,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.502.904,00
703 Davki na premoženje
1.069.710,00
704 Domači davki na blago in storitve
154.500,00
NEDAVČNI PRIHODKI
2.379.600,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.057.210,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
141.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
611.100,00
KAPITALSKI PRIHODKI
105.000,00
720 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
5.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
100.000,00
PREJETE DONACIJE
13.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
500.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
322.500,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
177.500,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.443.714,00
TEKOČI ODHODKI
2.244.164,19
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
521.700,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
82.787,00
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402 Izdatki za blago in storitve
1.493.309,15
403 Plačila domačih obresti
64.500,00
409 Rezerve
81.868,04
41 TEKOČI TRANSFERI
4.791.124,98
410 Subvencije
379.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.937.100,00
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
305.750,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.169.274,98
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.279.423,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.279.423,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
129.001,83
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
71.401,83
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
57.600,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
281.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
531.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA
531.000,00
550 Odplačila domačega dolga
531.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–250.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–531.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–281.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2018
+250.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta
zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski
prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave
občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda) tudi naslednji:
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
– prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov in
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna, turistična taksa,
– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu
se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se
nanašajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami
v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog
neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi
programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu
s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(sklepanje pravnih poslov)
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje župana.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic
porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
in načrtu razvojnih programov.
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8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 %
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov
in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo
dokumentacijo pa sprejema župan.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan
po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini
12.000,00 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v skladu z
49. členom ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo
sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za
naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih
sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine.
Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da
v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
(ravnanje s premoženjem)
V skladu z 11. členom Zakon o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15
in 11/18 – ZSPDSLS-1), o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do
višine 10.000,00EUR.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 3.000,00EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se
sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi,
da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu
z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega
sprejetega proračuna.
V letu 2019 se Občina Brezovica dolgoročno ne bo zadolževala.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.
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13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov
in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se
v letu 2019 lahko zadolžijo v skupnem znesku 4.313.880,00 EUR, ki
odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do
3.278.880,00 EUR:
– Energetika Ljubljana do višine 2.975.280,00 EUR;
– LPP do višine 165.600,00 EUR;
– VO-KA do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do
1.007.400,00 EUR:
– LPP do višine 179.400,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 552.000,00 EUR;
– Snaga do višine 138.000,00 EUR;
– VO-KA do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna interna zadolžitev pri JHL:
– LPP do višine 27.600,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz
neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev
Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 27/18
Brezovica, dne 16. novembra 2018
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

DOBJE
3635.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski
svet Občine Dobje na 19. seji dne 6. 11. 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt Gospodarska cona »Zgornje Brezje« (v nadaljevanju: OPPN
GC »Zgornje Brezje«).
(2) OPPN GC »Zgornje Brezje« je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 17081-00.
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II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za
izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta
M 1: 5 000
B2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji in omejitve v prostoru
M 1: 5 000
B3 Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
M 1: 1 000
B4 Ureditvena situacija s prerezom območja M 1: 1 000
B5 Prikaz ureditev glede poteka in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro
M 1: 1 000
B6 Načrt parcelacije
M 1: 1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI TER
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
D) PRILOGE OPPN
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1. Namen OPPN
3. člen
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev
za umestitev nove gospodarske cone »Zgornje Brezje« v prostor.
(2) V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja
objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje ter
gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture.
(3) Na območju je načrtovanih 7 parcel, namenjenih gradnji
proizvodnih objektov, ureditev zelenega pasu vzdolž Dobjanskega
potoka na zahodu ter ob njegovem pritoku na jugu, rekonstrukcija
obstoječe ceste in ureditev novih cest znotraj gospodarske cone,
ureditve za odvodnjavanje in protipoplavno zaščito območja, ekološki otok in nova transformatorska postaja. Uredijo se vsi pripadajoči
priključki na infrastrukturno omrežje.
1.2. Območje OPPN
4. člen
(1) Lokacija gospodarske cone se nahaja južno od Brezij,
oziroma vzhodno ob regionalne ceste RII.-424 Boštanj–Planina–
Dežno–Črnolica, odsek 1225 Dežno–Črnolica.
(2) Meja ureditvenega območja OPPN obsega površino v
izmeri 3,7 hektara in vključuje naslednje parcelne številke: del
585/2, del 624/5, 625/2, 627, 628/1, 628/2, del 629, del 630/1,
630/3, 630/4, del 630/5, del 631/1, del 631/2, 631/3, del 632,
vse k.o. Brezje.
(3) Meja ureditvenega območja je skladna z mejo enote urejanja prostora, določene v občinskem prostorskem načrtu EUP DO60.
(4) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano
na grafičnih načrtih.
1.3. Posegi izven območja OPPN
5. člen
(1) Izven območja OPPN se bo gradila gospodarska javna
infrastruktura oziroma priključki le-te za potrebe načrtovanih dejav-
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nosti, vodovodno omrežje, električno omrežje, odvod padavinskih
voda v vodotok, telekomunikacijsko omrežje …).
(2) Za odvod padavinskih voda v vodotok sta predvidena
največ dva iztoka v Dobjanski potok. Okvirni lokaciji sta razvidni
iz grafike.
(3) Izven območja OPPN se lahko posega tudi z ostalimi
infrastrukturnimi vodi, če se pri projektiranju in gradnji izkaže oziroma najde boljša tehnična rešitev od predvidene, pod pogojem, da
rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so potrjene s soglasjem
upravljavca predmetnega voda in vseh tangiranih vodov.
(4) Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti so izven območja
OPPN dovoljeni tudi zaščitni ukrepi, (npr. ureditve obstoječih mostov, nasipov, zasipov), ki zagotavljajo poplavno varnost območja.
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
6. člen
(1) Območje gospodarske cone se nahaja tik ob regionalni
cesti RII-424 Boštanj–Planina–Dežno–Črnolica, odsek 1225 Dežno–Črnolica. Preko osrednjega dela gospodarske cone poteka
javna pot JP 897115 – Cesta v obrtno cono, ki hkrati tudi predstavlja
obstoječ dostop v samo cono.
(2) Na zahodu poteka 20 kV daljnovod, ki se na severu območja odcepi proti vzhodu.
(3) Preko osrednjega dela območja poteka komunikacijski
vod proti vzhodu.
(4) Gospodarska cona na zahodni strani meji na Dobjanski
potok, na jugu pa na neimenovan potok. Oba potoka predstavljata
naravno vrednoto NV Dobjanski potok s pritoki (ID št. 6052).
(5) Območje je na jugu in vzhodu omejeno z gozdnimi zemljišči, medtem ko so na zahodu in severu najboljša kmetijska
zemljišča.
Na severovzhodnem delu območja gospodarske cone je del
območja z namensko rabo prostora G-gozdna zemljišča, ki pa dejansko predstavlja območje obstoječega objekta žage.
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) V gospodarsko cono Zgornje Brezje se umestijo objekti, ki
so namenjeni: obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
(2) Za dostop na območje je predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste na zahodu območja ter ureditev novih cest znotraj
območja gospodarske cone. Priključek obstoječe lokalne ceste na
regionalno cesto se ne spreminja, saj že danes ustreza potrebam
obstoječim objektom v coni.
(3) Znotraj gospodarske cone se načrtuje javne prometnice, ki
omogočajo dostop do vseh parcel namenjenih gradnji novih stavb.
(4) Vozišče javnih prometnic se izvede maksimalne širine 6 m
z razširitvami za nemoten promet večjih tovornih vozil oziroma za
hitrost prometa 30 km/h.
(5) Parkirna mesta za potrebe obiskovalcev ter zaposlenih se
zagotovijo znotraj posamezne parcele za gradnjo.
(6) V coni so določene parcele z nameravano gradnjo za
gradnjo nestanovanjskih stavb, nove transformatorske postaje,
ekološki otok ter javnih prometnic. Stavbe se gradijo na površini
znotraj določene gradbene meje ter se dotikajo gradbene linije,
kjer je ta določena.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti se gradijo na parceli namenjeni gradnji pod pogoji tega odloka.
(8) Na vzhodnem delu OPPN se načrtuje nova transformatorska postaja iz katere se uredijo nizkonapetostni priključki
do posamezne parcele. Transformatorska postaja se postavi na
samostojno parcelo v sklopu katere se uredi dostop za vzdrževalno
vozilo upravljavca TP.
(9) Na zahodnem delu območja OPPN se uredi ekološki otok
za potrebe zbiranja ločeno zbranih frakcij iz območja gospodarske
cone.
(10) Z novimi zasaditvami je treba zagotoviti čim manjšo vidno
izpostavljenost gospodarske cone iz smeri glavne ceste med Sevnico in Šentjurjem. Znotraj gospodarske cone se zasaditve in zelene
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površine prilagajajo organiziranosti, velikosti ter postavitvi objektov
na parceli. Vzdolž obeh vodotokov se varuje zeleni pas, ki se ga
zasadi z visokoraslim avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(11) Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov se izvede brez škarp, teras in drugih objektov za premoščanje višinskih
razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Za ureditev odprtih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic
in drevja. Pri zasaditvi naj se upošteva sonaravni izgled. V primerih,
ko niso možna drugačna zavarovanja brežin, se sme postaviti oporni zid, vendar je njegovo postavitev, na podlagi rezultatov geoloških
in geomehanskih raziskav, treba utemeljiti v projektni dokumentaciji.
8. člen
(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih
virov energije)
(1) V fazi projektiranja stavb je treba izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja,
klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Dopustna je uporaba sončnih kolektorjev, geotermalne
vrtine, toplotne črpalke, fotovoltaike ter ostali alternativni obnovljivimi viri energije, ki pa morajo biti namenjeni lastni potrebi objektov.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostoru
9. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z namenom načrtovanih objektov navedenih v naslednjem odstavku s
poudarkom na obrtnih, skladiščnih, prometnih, trgovskih, poslovnih,
proizvodnih in predelovalnih dejavnosti.
(2) Dopustne so tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, promet
in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne,
razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.
10. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja zahtevnih, manj
zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih nestanovanjskih stavb in
gradbeno inženirskih objektov navedenih v nadaljevanju. Objekti
so lahko večnamenski. Gradnja objektov z možnostjo bivanja (stalnega ali začasnega) ni dopustno.
(2) V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni naslednji osnovni objekti:
1 / STAVBE
– 12 Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede
dopustnih dejavnosti.
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture
– dvorišča, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila.
11. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih
in drugih del:
– gradnje novih objektov,
– dozidave in nadzidave,
– rekonstrukcije,
– odstranitve objektov,
– vzdrževanje objektov.
2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege,
velikosti in oblikovanja
12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski in
funkcijski elementi:
– Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji objektov, ureditvi parkirišč, dostavnih poti, zelenih površin in podobno.
– Površina za razvoj objekta (določena z gradbeno mejo GM):
predstavlja površino, na kateri je možna gradnja osnovnih stavb ter
nezahtevnih in enostavnih objektov.
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– Gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna projekcija
najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov stavb na stiku
z zemljiščem), ki je osnovna stavba ne sme presegati, lahko pa se
je dotika v eni ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost.
– Gradbena linija (GL): črta, na katero morajo biti z enim
robom postavljene stavbe, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
– Zelenica: je površina namenjena krajinsko-arhitekturni ureditvi (zelenice, nižje drevesne zasaditve – grmovnice). Zelene površine se uredijo ob parkirnih in manipulativnih površinah.
– Brežina: je površina za premostitev večjih višinskih razlik,
predvsem kot posledica novih prometnic.
13. člen
(velikost in oblikovanje osnovnih stavb)
Gabarit:
Tlorisni gabarit ni predpisan, sledi naj tehnološkim zahtevam
in potrebam posamezne dejavnosti. Dovoli se združevanje objektov
glede na tehnološke zahteve.
Najvišja višina objekta znaša 12 m nad določeno koto platoja
na posamezni parceli namenjeni gradnji.
Streha:
Za objekte znotraj gospodarske cone se dovolijo vse vrste
streh, vendar naj bodo poenotene po celotnem kompleksu. V primeru izvedbe ravne strehe je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, skritih za vencem strehe ter zelene strehe.
Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh
barv v primeru prilagajanja sosednjim objektom.
Fasade:
Fasade se sodobno oblikujejo (enostavnejše členitve fasad,
uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba
izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov). Dopustna so odstopanja,
če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve
zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje.
Na območju gospodarske cone naj se urejajo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih ter servisnih in
storitvenih objektov.
14. člen
(lega, velikost in oblikovanje nezahtevnih
in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevne in enostavne stavbe se gradi na površini za
razvoj objekta, ki je določena z gradbeno mejo. Dotik gradbene linije
za enostavne in nezahtevne objekte ni obvezen, razen za objekt TP.
(2) Velikost se določi v skladu z veljavnim predpisom za
tovrstne objekte.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno poenoteni z osnovnimi stavbami.
15. člen
(izkoriščenost parcele namenjene gradnji)
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji je do 0,8. V zazidano površino se upošteva tudi
površina nezahtevnih in enostavnih objektov ter vse utrjene površine (asfaltirane, tlakovane …).
(2) Parkirišča se morajo zagotavljati znotraj parcele.
(3) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 20 % zelenih
površin, ki se v čim večji meri zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami.
16. člen
(protipoplavni in omilitveni ukrepi)
(1) Na območju objektov in utrjenih površin znotraj parcele
namenjene gradnji je dopustno utrjevanje in nadvišanje terena.
Ureditve modifikacije terena, vključno z iztekom brežin, ne smejo
segati izven meje območja OPPN.
(2) Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti objektov je na posameznih delih potrebno nadvišanje terena ter nasip oziroma zasip:
– Parceli z nameravano gradnjo P1 in P2:
– Izvede se zasip z 0,5 m varnostno višino nad gladino
Q100, in sicer na koto 451,50 m.n.m. na gorvodnem odseku
in 450,20 m.n.m. na dolvodnem delu nasipa, kot je prikazano
v grafični prilogi.
– Parcela z nameravano gradnjo P4:
– Izvede se nadvišanje 0,5 m nad gladino Q100, in sicer
na koti 449,20 m.n.m., kar predstavlja nasutje parcele za
0,3–0,4 m.
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– Parcele z nameravano gradnjo P5, P6 in P7:
– Izvedejo se lokalni omilitveni ukepi v obliki nasipa ali
zasipa (nadvišanje) terena. Višina zasipa oziroma nasipa se
izvede z 0,5 m varnostne višine nad gladino Q100 (kota se
spreminja s padcem gladine vzdolž levega pritoka).
(3) Obstoječi most, preko katerega je tudi dostop v samo
cono povzroča zajezbo, zato je za zmanjšanje negativnega vpliva
in zagotavljanja poplavne varnosti v območju mostu potrebno obstoječi most nadvišati tako, da je spodnji rob mostne konstrukcije
minimalno 0,5 m nad gladino Q100 Dobjanskega potoka. Slednja
je v profilu mostu na koti 449,0 m n.m., kar pomeni, da mora biti
spodnji rob mostne konstrukcije na koti min. 449,5 m n.m. Ureditev
nivelete dostopne ceste naj se naveže na koto zgornje plošče
novega mostu.
(4) Posamezno parcelo z nameravano gradnjo se uredi na
naslednjih višinskih kotah:
P 1 in P2 – 449,20 m.n.m.,
P3 – obstoječ objekt 451,10 m.n.m, predvideni objekti 450,30
m.n.m.,
P4 – 449,20 m.n.m.,
P5 – 450,00 m.n.m.,
P6 – 450,50 m.n.m.,
P7 – 451,50 m.n.m..
17. člen
(dreniranje območja)
(1) Za celotno območje poslovne cone mora biti izveden
projekt odvodnjavanja, ki bo predvidel najustreznejšo rešitev odvodnjavanja celotnega območja.
(2) Za dreniranje območja se ob predvidenih cestah uredi
meteorna kanalizacija.
(3) Na obstoječem območju zadrževanja zalednih voda se
izvede ureditev dreniranja zalednih voda, z drenažami ali z zbiralniki za kontrolirano zbiranje in zadrževanje zalednih voda, ki hkrati
pomenijo retenzijsko površino.
(4) Viški vod iz zbiralnikov in navezava viškov čiste meteorne
kanalizacije iz parcel namenjenih gradnji so preko meteorne kanalizacije vodene v vodotok Dobjanski potok. Meteorna kanalizacija
se dimenzionira v fazi projektiranja. Na iztoku v Dobjanski potok se
predvidi protipovratna loputa za preprečevanje hipnega odtoka ter
vdora visokih voda iz potoka v območje gospodarske cone.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
18. člen
(1) Na obravnavanem območju se izvede nova parcelacija v
skladu z grafičnim načrtom. Pred pričetkom izvajanja parcelacije se
izvede mejno ugotovitveni postopek v skladu z veljavno zakonodajo, ki natančno določi potek obstoječih parcelnih mej. Odstopanja
od zakoličbenih točk parcel namenjenih gradnji so možna, kot
posledica mejno ugotovitvenega postopka, ki natančneje določi
potek parcelnih meja. Parcelacija je prikazana na grafični prilogi.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Parcela št. 630/1 se lahko deli tudi na dva dela, v kolikor
se obema novo nastalima parcelama lahko zagotovi ustrezen priključek na prometno infrastrukturo.
(3) Parcele namenjene gradnji se lahko združujejo in prilagajajo idejnim zasnovam posameznih investitorjev, pod pogojem, da je
iz vsake parcele namenjene gradnji omogočen uvoz/izvoz na javno
prometnico in omogočena izvedba priključka na infrastrukturne
vode in pod pogojem, da skupna velikost ne presega 1ha. Pri tem
se morajo ohranjati ureditve za dreniranje območja.
2.3.4. Stopnja izkoriščenost zemljišč za gradnjo
19. člen
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji je do 0,8. V zazidano površino se upošteva tudi
površina nezahtevnih in enostavnih objektov ter vse utrjene površine (asfaltirane, tlakovane …).
(2) Parkirišča se morajo zagotavljati znotraj parcele namenjen
gradnji.
(3) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 20 % zelenih
površin.
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3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Skupne določbe
20. člen
(1) Načrtovani objekti se priključujejo na obstoječo javno infrastrukturo: na prometno omrežje, vodovod, energetsko infrastrukturo
in infrastrukturo elektronskih komunikacij.
(2) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, se o tem obvesti njegovega upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja posebnih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim poškodbam
voda.
(3) V območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste
objektov ter saditi drevesa.
(4) V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati
zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine
infrastrukturnega voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem
pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedno deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
(5) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na mestih
križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru izvajanja del v
njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode ustrezno zaščiti.
(6) V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo načrtovanim infrastrukturnim vodom določi ustrezne varovalne pasove.
(7) Za priključitev objektov na GJI, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje
k projektu ali soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi
objektov in sektorskimi predpisi.
(8) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih
infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s
področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij,
pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi
s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja.
Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(9) Vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture
morajo potekati po enotnih infrastrukturnih koridorjih.
(10) Omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, lahko z drevoredi in urbano opremo) naj bo enostavno in čitljivo, na smiselnih
mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno.
(11) Na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev
novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami.
(12) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega
značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za
gibalno ovirane osebe.
3.2. Prometna infrastruktura
21. člen
(cestna infrastruktura)
(1) Do območja gospodarske cone se uredi ustrezna cestna
povezava, po kateri se zagotovi vsa potrebna gospodarska javna
infrastruktura.
(2) Dostop v gospodarsko cono se načrtuje iz obstoječe JP
897115 – Cesta v obrtno cono, ki se preko obstoječega priključka
priključuje na regionalno cesto RII 424, odsek 1225 Dežno–Črnolica.
(3) Znotraj gospodarske cone se uredi javna prometnica, ki
omogoča dostop do vseh parcel namenjenih gradnji. Maksimalni
karakteristični profil javne prometnice je 6 m.
(4) Obstoječi most, preko katerega je tudi dostop v samo
cono, je zaradi poplavne varnosti potrebno nadvišati tako, da
je spodnji rob mostne konstrukcije minimalno 0,5 m nad gladino Q100 Dobjanskega potoka. Slednja je v profilu mostu na koti
449,0 m n.m., kar pomeni, da mora biti spodnji rob mostne konstrukcije na koti min. 449,5 m n.m. Ureditev nivelete dostopne ceste
naj se naveže na koto zgornje plošče novega mostu.
(5) Pri projektiranju javne prometnice na območju gospodarske cone se upošteva zakonodaja in pravilniki s področja projektiranja cest.
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(6) Vsi cestni priključki morajo omogočati zahtevano preglednost (ustrezni preglednostni trikotnik). Neposredna okolica cestnih
priključkov in križišč se uredi tako, da je zagotovljena zadostna
preglednost s ceste na priključek in obratno.
(7) V sklopu posameznih parcel se uredijo parkirna mesta za
osebna vozila ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in podobno,
če tako zahteva dejavnost, ki se bo odvijala v stavbah.
Glede na namembnost ali dejavnost je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest:
Dejavnost oziroma raba
Minimalno število parkirnih
objekta
mest
Športna igrišča
1 PM / 250 m² površine igrišč
Prireditveni prostori, kulturne 1 PM / 5 sedežev
in športne dvorane
Trgovine
2 PM / 30 m² prodajne
površine
Gostilne
1 PM / 4 sedeže + 1 PM /
30 m²
Gostilne s prenočišči
1 PM / 2 sobi in 1 PM /
6 sedežev
Obrtni objekti
1 PM / 50 m² neto površine +
1 PM / 100 m²
Skladišča
1 PM /100 m² neto površine +
1 PM / 100 m²
Poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m² neto površine
(8) Funkcionalno oviranim osebam se omogoči dostop do
vseh javnih površin (pločniki, ekološki otok, javne stavbe …).
3.3. Oskrba z vodo
22. člen
(pitna voda)
(1) Za oskrbo gospodarske cone s pitno vodo se dogradi
obstoječe javno vodovodno omrežje po navodilih upravljalca.
(2) Vodovodni priključek se izvede od OŠ Dobje po levem
bregu Dobjanskega potoka do gospodarske cone.
(3) Načrtovani objekti se priključijo na javno vodovodno
omrežje v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ter po pogojih
upravljavca vodovodnega omrežja.
(4) Gospodarska cona mora biti opremljena z ustrezno dimenzioniranim hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljal požarno varnost
območja in po navodili upravljalca.
(5) Vodovodni priključek od OŠ Dobje do gospodarske cone
mora biti od zgornjega roba brežine Dobjanskega potoka oddaljen
minimalno 5,00 m, zaradi erozijskih procesov na brežinah ter zaradi
potrebe izvajanja javne gospodarske službe. Na odsekih kjer so
prostorske možnosti omejene in ni možno zagotavljati ustreznega odmika zaradi obstoječih objektov, je potrebno približevanje, v
času projektiranja, prikazati na geodetskem posnetku terena, ki bo
vseboval posnetek struge vodotoka. Na teh odsekih je potrebno
načrtovanje zavarovanja brežin.
23. člen
(požarna voda)
Za zagotovitev požarne vode se izvede hidrantna mreža po
pogojih upravljavca vodovoda.
3.4. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
24. člen
(komunalna in padavinska odpadna voda)
(1) Območje ni opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem. Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda se zaradi reliefnih
razmer rešuje individualno, na posamezni parceli. Za čiščenje komunalnih odpadnih voda se zgradijo individualne čistilne naprave, ki
morajo imeti pred odvajanjem v vode zagotovljena dodatno obdelavo tako, da mikrobiološki parametri ne presegajo mejnih vrednosti.
Prečiščena voda iz MČN se vodi preko meteorne kanalizacije z
iztokom v vodotok.
(2) Čiste padavinske vode iz območja cone se prioritetno
zbira v zbiralnike deževnice v sklopu gradbene parcele za ponovno
uporabo kot sanitarna voda, zalivanje zelenic in podobno. Viške
padavinskih voda se preko meteorne kanalizacije spelje z iztokom
v vodotok. Onesnažene padavinske vode ter ostale odpadne neko-
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munalne vode se pred izpustom v meteorno kanalizacijo ustrezno
očistijo v lovilcih olj do predpisane vrednosti oziroma do očiščenja
vseh morebitnih neorganskih polutantov. Lovilci olj morajo biti izvedeni tako, da je onemogočeno poplavljanje v času visokih voda in
da je s tem preprečeno izplavljanje koncentriranih onesnažil.
(3) V vseh prostorih, kjer je možnost razlitja nevarnih snovi,
morajo biti tla ustrezno kemično odporna in ustrezno tesnjena.
Morebitne pretakalne ploščadi za surovine potrebne v proizvodnem
procesu morajo biti zgrajene tesnjeno, z dvignjenim betonskim robnikom zaradi preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla.
3.5. Elektroenergetsko omrežje
25. člen
(1) Vso elektro omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji.
(2) Na območju gospodarske cone se nahaja 20 kV daljnovod, ki se na tangiranem območju izvede v kabelski obliki.
(3) Za priključitev novih stavb na nizkonapetostno elektro
omrežje se zgradi nova transformatorska postaja po navodilih upravljavca in izvede priključke za napajanje posameznega objekta.
(4) Nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi
v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah
objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih.
(5) Javna razsvetljava območja se izvede iz nove TP. Osvetlitev v nočnem času ne sme biti moteča za uporabnike prometnih in
drugih javnih površin ter udeležence v prometu. Drogovi za javno
razsvetljavo ter svetila morajo biti na celotnem območju cone poenotene oblike. Za razsvetljavo se uporabi svetilke, katerih delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
(6) Pred izvajanjem del v neposredni bližini obstoječih nizkonapetostnih vodov na območju OPPN, se obstoječi vod ustrezno
označi in zaščiti v skladu z navodili upravljavca elektro vodov. Vse
elektro kablovode, ki bodo potekali pod povoznimi površinami se
ustrezno mehansko zaščiti.
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5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH
VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
5.1. Varstvo voda in tal
29. člen
(1) Regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi
povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo
vzdolžnega in prečnega profila struge) ter onemogočili prelivanje
vode na bližnje travnate površine, naj se ne izvaja. V primeru
bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se
brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje z
lesenimi količki). Pri izvedbi del naj se obstoječa drevesa zaščiti
pred poškodbami.
(2) Odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno s pogoji, določenimi v občinskih predpisih, ki urejajo odvajanje le-teh ter skladno
z določili tega odloka.
(3) Izboljšanje varstva voda in tal se zagotovi z izgradnjo
kanalizacijskega sistema območja ter z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(4) Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno zemljo,
jo deponirati na primernem mestu znotraj parcele namenjene gradnji in jo uporabiti za ureditev zelenic.
(5) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj
ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil.
5.2. Varstvo zraka
30. člen
(1) Dejavnosti, ki se bodo izvajale v stavbah ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka
ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma
z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo
presegati maksimalne dovoljene emisije določene z uredbo.

3.6. Elektronske komunikacije

5.3. Varstvo pred hrupom

26. člen
(1) Na območju gospodarske cone se nahaja telekomunikacijsko omrežje (zemeljski vod).
(2) Komunikacijsko omrežje naj se gradi v kabelski kanalizaciji, pri čemer se upošteva možnosti razvoja novih komunikacijskih
storitev.
(3) Načrtovane stavbe se priključi na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij v skladu s pogoji upravljavca voda.
(4) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki bo zaradi načrtovanih posegov tangirano, se ustrezno zaščiti oziroma prestavi po
navodilih upravljavca voda.
(5) Gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih
nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.

31. člen
Glede na obstoječo namensko rabo je območje gospodarske
cone opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti – gospodarska cona (IG). V skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju se gospodarska cona nahaja v območju IV. stopnje
varstva pred hrupom (območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki
je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa). Raven hrupa mora
ostati v mejah dovoljenega.

3.7. Odpadki
27. člen
(1) Na celotnem območju gospodarske cone je ravnanje z
odpadki obvezno za vse uporabnike.
(2) Na območju gospodarske cone se na zahodnem delu, ki
je razviden iz grafičnega dela OPPN, uredi ekološki otok za potrebe
nove gospodarske cone.
(3) Območje ekološkega otoka se uredi v takšni velikosti,
da je omogočena postavitev vsaj 6 zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, mešano
embalažo, steklo, papir in karton). Ekološki otok se uredi na betonskem platoju.
(4) Odjemno mesto za posodo za odpadke na posamezni
parceli in ekološkem otoku mora biti izvedeno v skladu s predpisi s
področja urejanja prostora in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogojem in ne
smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
28. člen
Na območju gospodarske cone Zgornje Brezje ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.

5.4. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
32. člen
Gradnja objektov in naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir
elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja,
ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju.
5.5. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
33. člen
(1) Pri načrtovanju in osvetljevanju objektov se upošteva
uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 % ter upošteva določene
mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovanimi prostori,
skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
(3) Osvetljevanje okolice objektov naj se uredi tako, da je z
ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti
tlom ter časovno omejena.
5.6. Ohranjanje narave
34. člen
(1) Območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote
Dobjanski potok s pritoki (ID št. 6052).
(2) Za zaščito te naravne vrednote se morajo upoštevati vsi
pogoji, ki so navedeni pri varstvu tal, voda ter ukrepi povezani z
odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda.
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(3) V območje naravne vrednote se v času gradnje ne posega, razen pri rekonstrukciji obstoječe lokalne ceste oziroma javne
poti in mostu.
(4) V primeru rekonstrukcije obstoječe ceste JP 897115 se ta
izvede na notranjo stran gospodarske cone, rekonstrukcija oziroma
nadvišanje mostu, ki je posledica zagotavljanja poplavne varnosti
območja, se izvede le z dvema podpornima stebroma, izven pretočnega profila. Posegi v dno vodotoka niso dopustni. Ureditev brežin
potoka se izvede sonaravno (vrbovi popleti, utrjevanje z lesenimi
količki), razen obstoječe brežine pod mostom. Za utrjevanje brežin
se uporabljajo potaknjenci vrbe, jelše. Za gradnjo mostu je treba k
projektni dokumentaciji pridobiti naravovastveno mnenje.
(5) Nasipi, zasipi in odlaganje materiala se izvedejo izven
območja naravne vrednote.
(6) Zunanji robovi cone se ob mejo OPPN dodatno zasadijo z
lokalnimi avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(7) Sekanje obstoječe obvodne vegetacije ni dopustno oziroma se nadomesti z enako novo zasaditvijo.
(8) Vsa gradbena dela v bližini potoka se izvajajo izven časa
drstenja rib ter razmnoževanja obvodnih živali.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
6.1. Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost območja
in plazljivost terena
35. člen
(1) Iz karte razredov poplavne nevarnosti, ki izhaja iz Hidrološko hidravlične presoje Dobjanskega potoka, izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., izhaja, da se območje nahaja predvsem v
razredu male in preostale poplavne nevarnosti. Srednji razred, ki je
posledica razlivanja pri Q10, se pojavlja le ob neimenovanem levem
pritoku in na sotočju slednjega z Dobjanskim potokom. Načrtovana
gradnja in ureditve se umeščajo izven razreda srednje poplavne
nevarnosti. Z izvedbo omilitvenih ukrepov bo območje načrtovanih
ureditev po OPPN na poplavno varni koti.
(2) V skladu z Uredbo so z OPPN načrtovani objekti/posegi v
majhnem razredu označeni z oznako »+«, kar pomeni, da je poseg
na območju poplav in erozije dovoljen z upoštevanjem pogojev iz
vodnega soglasja.
(3) Meja OPPN je izven 5 m priobalnega zemljišča vodotoka
Dobjanski potok.
(4) Fosilni plaz se stabilizira z osušitvijo območja, skladno s
projektom odvodnjavanja celotnega območja.
(5) Vzdrževanje sistema odvodnjavanja na celotnem območju
ter njihovo upravljanje je v pristojnosti Občine Dobje.
(6) Pred pričetkom projektiranja se izvede ustrezno preverbo
geoloških in geomehanskih lastnosti tal, s pogoji temeljenja ter
ostalih pogojev, ki lahko vplivajo na stabilnost terena ter stavbe
(geomehansko poročilo).
6.2. Seizmološke zahteve
36. člen
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom
za potresno odporno gradnjo.
(2) Območje se nahaja na območju osme stopnje potresne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto projektnega pospeška
tal je na območju določen projektni pospešek tal 0,150 g.
(3) Za projektiranje objektov na območju cone je treba pridobiti
geomehansko poročilo. Vsi posegi v območju urejanja morajo biti
dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim
poročilom.
6.3. Požarno varstvo
37. člen
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Širitev požara na sosednje objekta je preprečena z medsebojno
minimalno razdaljo, ki znaša 8 m (razdalja med objekti). Zaščita
pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembno-
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sti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru
eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega
materiala.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi hidrantno
omrežje. Hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode.
(3) V primeru požara je omogočen neoviran in varen dostop
in dovoz intervencijskim vozilom neposredno do objektov in zagotovljena delovna površina za intervencijska vozila.
7. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
7.1. Faznost gradnje
38. člen
(1) Na območju OPPN je možno stavbe in gradbeno inženirske objekte graditi fazno, skladno z določili tega člena.
(2) V prvi fazi, pred prvim nasipavanjem oziroma zasipanjem
območja, se uredi nadvišanje svetle višine obstoječega mostu.
(3) V drugi fazi je obvezna izvedba odvodnjavanja za celotno
območje, izgradnja protipoplavnih ukrepov (nasipov/zasipov, odvod
zalednih voda …) ter gospodarska javna infrastruktura v tolikšnem
delu, da omogoča funkcioniranje objektov ter je dimenzionirana na
končno načrtovano kapaciteto.
(4) Potrebno nadvišanje terena ter nasip oziroma zasip posamezne parcele se izvede sorazmerno z deležem zgrajene infrastrukture in v naslednjem vrstnem redu parcel: najprej parcela P7,
nato P6, P5 in nazadnje P4. Nasutje na parceli P1 se mora izvesti
pred nasutjem parcele P2. Parcela P3 se nasuje pred gradnjo novih objektov. Faznost se izvaja zaradi preprečevanja zadrževanja
zalednih in padavinskih voda na območju.
(5) Gradbeni posegi na območje fosilnega plazu niso dopustni
pred trajno stabilizacijo območja.
(6) Tretja faza predstavlja izgradnjo objektov, ki se priključujejo
na gospodarsko javno infrastrukturo znotraj območja gospodarske
cone.
(7) Ne glede na prejšnje odstavke, je za obstoječ objekt žage,
na parceli P3, dopustna pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo pred vsemi ostalimi ureditvami, ki jih predpisuje ta odlok, pri
čemer se odvod padavinskih voda uredi tako, da se po izgradnji
nove meteorne kanalizacije znotraj gospodarske cone padavinske
vode odvajajo preko nje.
Novi objekti na parceli P3 se gradijo skladno z določili tega
odloka.
(8) V fazi izdelave projektne dokumentacije se poleg projekta
gospodarske javne infrastrukture in protipoplavnih ureditev, izdela
tudi projekt odvodnjavanja na katerega je obvezna pridobitev mnenj
pristojnih nosilcev urejanja prostora.
7.2. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
39. člen
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter vse pridobljene
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
(2) Obveznosti investitorjev:
– pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora
projektantu zagotoviti geološke oziroma geomehanske raziskave,
da bo lahko projektant ustrezno dimenzioniral stavbe in gradbeno
inženirske objekte,
– pred pričetkom gradnje mora pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture,
ki so tangirani pri predmetni gradnji.
(3) Obveznosti izvajalcev del:
– dolžan je zagotavljati dostope do obstoječih objektov in
zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri posegih
na prometnicah zagotoviti varen promet. V pasu komunalnih vodov
širine 2 x 5 m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov,
– v času gradnje je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda
na sosednja zemljišča,
– po končani gradnji mora odstraniti vse začasne objekte ter
odvečni gradbeni in izkopani material in urediti okolico ter višino
zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
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– zagotoviti mora, da se preko komunalnih vodov in naprav
ne vozi s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih
in zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno
na terenu,
– vsi gradbeni posegi se izvajajo z minimalnim poseganjem v
vodotok ter se po končani gradnji sonaravno sanirajo.

(4) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z
njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
(5) Dopustno je odstopanje od višinskih kot zaradi enakomerne izravnave terena in prilagoditve izvedbe odvodnjavanja padavinskih voda iz parcel. Odstopanje je dopustno +0,5 m. Odstopanje z
zniževanjem predpisanih kot terena zaradi zagotavljanja poplavne
varnosti območja ni dopustno.

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJA
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

III. KONČNE DOLOČBE

40. člen
(1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem preučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, inženirsko-geoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve,
ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Dopustne so spremembe pri prometnem in komunalnem
urejanju ter izvedba priključkov na omrežja GJI, v kolikor to zahteva
prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe
ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
Takšna odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z
njimi morajo soglašati pristojni upravljavci vodov ter pristojni nosilci
urejanja prostora, ki so tangirani s temi odstopanji.
(3) Skladno z dopustnimi odstopanji prejšnjega odstavka se
lahko spremeni tudi parcelacija javnega dobra. Meja parcele javne
ceste se določi po zunanjem robu cestnega sveta, skladno s predpisom, ki ureja upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih
cest ter prometa na njih.

41. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Dobje in na Upravni enoti
Šentjur pri Celju.
42. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske
službe.
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2017
Dobje, dne 6. novembra 2018
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.
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