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DRŽAVNI ZBOR
3596.

Odlok o spremembah Odloka o okviru
za pripravo proračunov sektorja država
za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-A)

Državni zbor je na podlagi šestega odstavka 6. člena
Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20
– popr.) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) na seji
18. novembra 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje
od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-A)
1. člen
V Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (Uradni list RS, št. 65/21)
se v 2. členu v prvem odstavku ciljni saldo sektorja država za
leto 2022 spremeni tako, da se odstotek »-5,7« nadomesti z
odstotkom »-5,5«, ciljni saldo sektorja država za leto 2023 se
spremeni tako, da se odstotek »-3,8« nadomesti z odstotkom
»-3,3«, najvišji obseg izdatkov sektorja država za leto 2022 se
spremeni tako, da se znesek »25.040« nadomesti z zneskom
»26.105«, najvišji obseg izdatkov sektorja država za leto 2023
pa se spremeni tako, da se znesek »25.045« nadomesti z
zneskom »25.980«.
2. člen
V 3. členu se ciljni saldo za državni proračun za leto 2022
spremeni tako, da se odstotek »-4,9« nadomesti z odstotkom
»-4,6«, ciljni saldo za državni proračun za leto 2023 se spremeni tako, da se odstotek »-3,6« nadomesti z odstotkom »-2,6«,
najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 2022 se
spremeni tako, da se znesek »13.300« nadomesti z zneskom
»13.950«, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto
2023 pa se spremeni tako, da se znesek »13.060« nadomesti
z zneskom »13.365«.
3. člen
V 4. členu se najvišji obseg izdatkov za lokalne enote
sektorja država za leto 2022 spremeni tako, da se znesek
»2.405« nadomesti z zneskom »2.494«, najvišji obseg izdatkov
za lokalne enote sektorja država za leto 2023 pa se spremeni
tako, da se znesek »2.410« nadomesti z zneskom »2.505«.
4. člen
V 5. členu se najvišji obseg izdatkov za pokojninsko
blagajno za leto 2022 spremeni tako, da se znesek »6.300«

nadomesti z zneskom »6.480«, najvišji obseg izdatkov za
pokojninsko blagajno za leto 2023 pa se spremeni tako, da se
znesek »6.480« nadomesti z zneskom »6.640«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/21-83/7
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2153-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3597.

Sklep o razrešitvi namestnice varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 21. člena ter
22. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS,
št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) ter 112. in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 18. novembra 2021 sprejel

SKLEP
o razrešitvi namestnice varuha
človekovih pravic
Funkcije namestnice varuha človekovih pravic se razreši:
Marjeta COTMAN
z dnem 31. 12. 2021.
Št. 000-04/21-17/7
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2203-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Sklep o imenovanju člana Državne revizijske
komisije

Na podlagi četrtega odstavka 61.e člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in
72/19) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 18. novembra 2021 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Državne revizijske komisije
Za člana Državne revizijske komisije se za dobo osmih
let imenuje:
Aleksander PETROVČIČ.
Št. 411-08/21-8/44
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2254-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
3599.

Uradni list Republike Slovenije
kovni delavec, ki ne sme biti učitelj slovenščine (italijanščine
oziroma madžarščine).
(2) Ne glede na drugi odstavek 14. člena pravilnika lahko
izpraševalec pri ustnem delu izpita, v soglasju s kandidatom,
določi drugo vprašanje kot je na izpitnem listku, ki ga je izbral
kandidat, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo,
standardi in cilji iz predmetnega izpitnega kataloga, ki zaradi
izvajanja izobraževanja na daljavo ni bilo predelano.
4. člen
(prilagoditev izpitnih katalogov za izdelek oziroma storitev
in zagovor)
Za zaključni izpit v šolskem letu 2021/2022 se uporabljajo
prilagoditve izpitnih katalogov za izdelek oziroma storitev in
zagovor, sprejete na podlagi Sklepa o uveljavljanju pravic in
izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo zaključnega izpita v
šolskem letu 2019/2020, št. 6036-94/2020/1, z dne 15. maja
2020, objavljenega na spletni strani ministrstva, pristojnega za
izobraževanje.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-176/2021
Ljubljana, dne 5. novembra 2021
EVA 2021-3330-0134

Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega
izpita v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka
105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 –
ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl.
US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita
v šolskem letu 2021/2022
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022 določajo prilagoditve glede
imenovanja in sestave šolske izpitne komisije, izvedbe pisnega
in ustnega dela zaključnega izpita iz slovenščine (italijanščine
oziroma madžarščine) ter prilagoditev izpitnega kataloga glede
izdelka oziroma storitve in zagovora.
2. člen
(sestava šolske komisije)
Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko šolsko izpitno komisijo
za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec.
Izpraševalec je učitelj, ki poučuje ta predmet. Izpraševalec
lahko, zaradi odrejene karantene ali samoizolacije, sodeluje v
šolski izpitni komisiji na daljavo. V tem primeru šolsko komisijo
sestavljajo trije člani, od katerih mora tudi predsednik ali tretji
član izpolnjevati pogoj za izpraševalca.
3. člen
(pisni in ustni del izpita iz slovenščine
(italijanščine oziroma madžarščine))
(1) Ne glede na drugi odstavek 13. člena pravilnika je pri
pisnem delu izpita prisoten najmanj en nadzorni učitelj stro-

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3600.

Odločba o soglasju k spremembi Akta
o ustanovitvi ustanove »USTANOVA
FUNDACIJA GOODLIFE, USTANOVA
ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI
SOCIALNO OGROŽENIM«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti na podlagi prvega odstavka 12. člena in 17. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) izdaja

ODLOČBO
o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
ustanove »USTANOVA FUNDACIJA GOODLIFE,
USTANOVA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI
SOCIALNO OGROŽENIM«
1. S to odločbo se daje soglasje k spremembam Akta
o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA FUNDACIJA
GOODLIFE, USTANOVA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI SOCIALNO
OGROŽENIM, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z
opr. št. SV 2134/21 z dne 26. 10. 2021 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 26. 10. 2021, pri notarju Miru
Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s katerim se spremeni
ime ustanove, tako da se glasi »FUNDACIJA YES, ustanova za
humanitarne projekte za pomoč socialno ogroženim in štipendiranje nadarjenih posameznikov« in skrajšano ime ustanove,
tako da se glasi »FUNDACIJA YES, USTANOVA ZA HUMANITARNE PROJEKTE.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 0140-25/2010/28
Ljubljana, dne 9. novembra 2021
EVA 2021-2611-0027
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov,
ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive
2014/59/EU (Uradni list RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

BANKA SLOVENIJE
3601.

Sklep o uporabi Smernic o minimalnem
seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni,
da se prejemniku omogoči upravljanje nanj
prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu
s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o minimalnem seznamu
storitev ali prostorov, ki so potrebni,
da se prejemniku omogoči upravljanje nanj
prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu
s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 6. avgusta 2015
objavil Smernice o minimalnem seznamu storitev ali prostorov,
ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive
2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na
njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
minimalni seznam storitev, ki so potrebne, da se prejemniku
omogoči učinkovito upravljanje v postopku reševanja prenesenih poslovnih dejavnosti.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.

3602.

Sklep o uporabi Smernic o dejanskih
okoliščinah, ki predstavljajo stvarno
grožnjo za finančno stabilnost, in elementih,
povezanih z učinkovitostjo instrumenta
prodaje poslovanja, v skladu s členom 39(4)
Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah,
ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno
stabilnost, in elementih, povezanih
z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja,
v skladu s členom 39(4) Direktive 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 7. avgusta
2015 objavil Smernice o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo
stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih
z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s
členom 39(4) Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice),
ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
dejanske okoliščine, ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, ki je posledica propada ali verjetnega propada
institucije v postopku reševanja v smislu točke (a) četrtega
odstavka 39. člena Direktive 2014/59/EU ali se zaradi njega
še stopnjuje, in elemente, kadar obstaja verjetnost, da bi izpolnjevanje zahtev glede trženja institucije, kot je določeno
v prvem odstavku 39. člena Direktive 2014/59/EU, ogrozilo
učinkovitost instrumenta prodaje poslovanja pri odpravljanju
te grožnje ali doseganju cilja reševanja iz točke (b) drugega
odstavka 31. člena Direktive 2014/59/EU.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
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2. člen

(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo
stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih
z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s
členom 39(4) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 48/17
in 92/21 – ZRPPB-1).

Uradni list Republike Slovenije
členom 42(14) Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena spodbujajo
usklajevanje nadzorniških praks in praks reševanja v skladu s
petim odstavkom 42. člena Direktive 2014/59/EU glede ugotavljanja, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih
insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala na finančni trg.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.

4. člen

3. člen

(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali
obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko
negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s
členom 42(14) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 48/17
in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3603.

Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju,
kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti
v okviru običajnih insolvenčnih postopkov
lahko negativno vplivala na enega ali več
finančnih trgov, v skladu s členom 42(14)
Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi
likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru
običajnih insolvenčnih postopkov lahko
negativno vplivala na enega ali več finančnih
trgov, v skladu s členom 42(14)
Direktive 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 7. avgusta 2015
objavil Smernice o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali
obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko
negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s

Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

3604.

Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi
ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir
za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko
posamezen ukrep uporablja v skladu
z Direktivo 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov
za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost
in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen
ukrep uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa

Uradni list Republike Slovenije
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju
Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 19. decembra 2014 objavil
Smernice o opredelitvi ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir
za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep
uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
dodatne podrobnosti o ukrepih iz petega odstavka 17. člena
Direktive 2014/59/EU in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep uporablja.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov za zmanjšanje ali
odpravo ovir za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko
posamezen ukrep uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU
(Uradni list RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

3605.

Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih
okoliščin, v katerih se za institucijo šteje,
da propada ali bo verjetno propadla, v skladu
s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3), tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in
prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin,
v katerih se za institucijo šteje, da propada
ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6)
Direktive 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
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in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 6. avgusta 2015
objavil Smernice o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za
institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s
členom 32(6) Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice),
ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
sklop objektivnih elementov, ki bi morali podpreti ugotovitev,
da institucija propada ali bo verjetno propadla glede na okoliščine iz točk (a), (b) in (c) četrtega odstavka 32. člena Direktive
2014/59/EU. Smernice je treba razlagati v povezavi s pogoji iz
točk (b) in (c) prvega odstavka 32. člena Direktive 2014/59/EU,
uporabljajo pa se tudi, kadar ugotovitev, da institucija propada
ali bo verjetno propadla, sprejme zadevni organ v okviru ugotavljanja, da institucija ni več sposobna uspešno poslovati, za
namen uporabe pooblastila za odpis in/ali konverzijo v skladu
s 60. členom Direktive 2014/59/EU.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter
3. institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju banke),
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka,
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja
naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Smernice morajo upoštevati banke, ki same ugotovijo,
da propadajo ali bodo verjetno propadle, v skladu s 70. členom
ZRPPB-1.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in
pooblastil pristojnih organov. Banka Slovenije bo pri opravljanju
nalog in pristojnosti organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v
celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo
na izvajanje nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v
katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU (Uradni list
RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Stran

10646 /
3606.

Št.

183 / 23. 11. 2021

Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih
razmerjih za konverzijo dolga v kapital
pri reševanju s sredstvi upnikov

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Končnih smernic o menjalnih
razmerjih za konverzijo dolga v kapital
pri reševanju s sredstvi upnikov
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra
2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne
11. julija 2017 objavil Končne smernice o menjalnih razmerjih za
konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena so bile pripravljene v skladu s četrtim odstavkom 50. člena Direktive
2014/59/EU ter opisujejo določanje menjalnih razmerij za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov. Uporabljajo se tudi za konverzijo ustreznih kapitalskih instrumentov, ko
postane poslovanje neuspešno, ker točka (d) tretjega odstavka
60. člena Direktive 2014/59/EU skladnost s 50. členom Direktive
2014/59/EU in vsemi smernicami, ki jih je razvila EBA, določa kot
pogoj za konverzijo ustreznih kapitalskih instrumentov.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo
dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov (Uradni list RS,
št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
3607.

Sklep o uporabi Končnih smernic
o medsebojni povezavi med zaporedjem
odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji
in reševanju bank ter uredbo in direktivo
o kapitalskih zahtevah

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21;
v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o uporabi Končnih smernic
o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa
in konverzije iz direktive o sanaciji
in reševanju bank ter uredbo in direktivo
o kapitalskih zahtevah
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra
2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010)
dne 11. julija 2017 objavil Končne smernice o medsebojni
povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive
o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene
na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena v skladu
s šestim odstavkom 48. člena Direktive 2014/59/EU obravnavajo medsebojno povezavo med določbami Uredbe (EU)
št. 575/2013 in Direktive 2013/36/EU ter določbami Direktive
2014/59/EU za namene zaporedja odpisa in konverzije. Smernice pojasnjujejo povezavo za namene 48. člena Direktive
2014/59/EU, ki določa zaporedje odpisa in konverzije pri uporabi instrumenta za reševanje s sredstvi upnikov. Nanašajo se
tudi na 60. člen Direktive 2014/59/EU glede zaporedja odpisa
in konverzije kapitalskih instrumentov, ko postane poslovanje
neuspešno.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Končnih smernic o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji in reševanju
bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah (Uradni list
RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).

Uradni list Republike Slovenije
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4. člen

3. člen

(Uveljavitev sklepa)

(Razveljavitev predpisov)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Končnih smernic o obravnavi delničarjev pri reševanju
s sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih instrumentov (Uradni list RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).

Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021

3608.

Sklep o uporabi Končnih smernic o obravnavi
delničarjev pri reševanju s sredstvi
upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih
instrumentov

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Končnih smernic
o obravnavi delničarjev pri reševanju
s sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji
kapitalskih instrumentov
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 11. julija 2017
objavil Končne smernice o obravnavi delničarjev pri reševanju s
sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih instrumentov
(v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni
strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena v skladu s
šestim odstavkom 47. člena Direktive 2014/59/EU določajo
okoliščine, v katerih bi bilo pri uporabi instrumenta za reševanje
s sredstvi upnikov iz 43. člena Direktive 2014/59/EU ali odpisa
ali konverzije kapitalskih instrumentov iz 59. člena Direktive
2014/59/EU ustrezno sprejeti enega ali oba od naslednjih ukrepov: (a) razveljaviti obstoječe delnice ali druge lastniške instrumente ali jih prenesti na upnike, katerih sredstva so uporabljena za reševanje, oziroma (b) razvodeneti obstoječe delničarje
in druge imetnike lastniških instrumentov zaradi konverzije.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in
pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organov za reševanje.

Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

3609.

Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih,
ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo
poslovanja

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o minimalnih merilih,
ki jih mora izpolnjevati načrt
za reorganizacijo poslovanja
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 6. avgusta
2015 objavil Smernice o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja (v nadaljevanju:
smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalna merila, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo
poslovanja, da ga organ za reševanje odobri v skladu s členom
52(7) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje
kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste
direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU
in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012
Evropskega parlamenta in Sveta.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. pristojne organe iz točke (i) člena 4(2) Uredbe (EU)
št. 1093/2010,
2. organe za reševanje iz točke (iv) člena 4(2) Uredbe
(EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:

Stran

10648 /

Št.

183 / 23. 11. 2021

1. Banko Slovenije, kadar v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3) v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in
naloge nadzora nad bankami in hranilnicami, ki so v skladu z
ZBan-3 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju banke),
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja
naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog
in pooblastil pristojnega organa.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje pri ocenjevanju ali načrt za reorganizacijo poslovanja izpolnjuje zahtevana minimalna merila, v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati
načrt za reorganizacijo poslovanja (Uradni list RS, št. 50/16 in
92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

3610.

Sklep o uporabi Smernic o podajanju
informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki
za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v
nadaljevanju ZBan-3), tretjega odstavka 9. člena Zakona
o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS,
št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o podajanju informacij
v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene
člena 84(3) Direktive 2014/59/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi

Uradni list Republike Slovenije
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra
2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne
19. julija 2016 objavil Smernice o podajanju informacij v obliki
povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive
2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na
njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena opredeljujejo
način podajanja informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za
namene tretjega odstavka 84. člena Direktive 2014/59/EU v
skladu z nalogo, dodeljeno organu EBA v sedmem odstavku 84. člena navedene direktive. Smernice se uporabljajo za
razkritje zaupnih informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za
namene tretjega odstavka 84. člena Direktive 2014/59/EU s
strani oseb iz prvega odstavka 84. člena navedene direktive.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter
3. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače za:
1. Banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju banke),
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka, ter
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja
naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog
in pooblastil pristojnega organa.
(4) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka
ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU
(Uradni list RS, št. 60/16 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3611.

Letni program statističnih raziskovanj za 2022
(velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

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

L E T N I   P R O G R A M
statističnih raziskovanj za 2022
(velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
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 statistični 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 2022 ni statističnih raziskovanj, ki
zaradi svoje večletne periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2022.
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 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.
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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.
Če se uporabljajo tudi statistični viri (raziskovanja, izvedena v
okviru državne statistike), se navede tudi slednje.
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 le na
podlagi statističnih virov izvajalcev dejavnosti državne statistike, 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).
Prva objava: navedeno je, kdaj bodo podatki 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.
Predviden zaključek (v razvojnem delu) je leto, v katerem
bo predvidoma zaključeno razvojno raziskovanje.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-493/2021/11
Ljubljana, dne 17. novembra 2021
EVA 2021-1522-0034
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

15 Energetika
16 Gradbeništvo
17 Trgovina in druge storitve
18 Finanþno posredništvo
19 Turizem
20 Transport in komunikacije
21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
22 Okolje
23 Medpodroþni sistemi kazalnikov
24 Registri
25 Drugo

02 Regionalni raþuni

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
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13 Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija

14 Rudarstvo in predelovalne dejavnosti
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01.01

01.02

01.03

SURS

SURS

01

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davþnih evidenc,
plaþilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinanþni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
sreþo, podatki števcev elektriþne
energije, podatki statistiþnih

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

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

Administrativni viri: DRSI - 20 Obvezno
dni po koncu þetrtletja, MOP 30 dni po koncu þetrtletja,
FURS, MF, ZZZS, ZPIZ, UJP,
AZN, SODO - 35 dni po koncu
þetrtletja, BS - 41 dni po koncu
þetrtletja, AJPES, MF, FURS in
UJP - 50 dni po koncu þetrtletja.
Statistiþni viri (DAK).

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
davþnih evidenc, plaþilna
bilanca, javnofinanþni podatki,
podatki o poslovanju
zavarovalnic in bank, podatki iz
avtomatskega štetja prometa,
podatki števcev elektriþne
energije, podatki o gradbenih
dovoljenjih, podatki iz
statistiþnih raziskovanj.

Obveznost
poroþanja

Obraþun bruto domaþega
proizvoda po proizvodni,
izdatkovni in dohodkovni
metodi v tekoþih in stalnih
cenah ter zaposlenosti.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

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

Vsebina

Podatkovni viri

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 davþnih evidenc,
plaþilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinanþni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
sreþo, podatki števcev elektriþne
energije, podatki statistiþnih
raziskovanj.

Obraþun bruto domaþega
proizvoda po proizvodni,
izdatkovni in dohodkovni
metodi v tekoþih in stalnih
cenah ter zaposlenosti.

Namen

Predprejšnje leto

ýetrtletje

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

ýetrtletna

Letna

Periodika
objavljanja
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16. 12. 2022

45 dni po obdobju
opazovanja;
dohodkovna
metoda 2 meseca
po obdobju
opazovanja

31. 8. 2022

Prva objava

Št.

Tabele ponudbe in
porabe
NR-SUT

Bruto domaþi proizvod
NR-BDP/ýL

Bruto domaþi proizvod
NR-BDP/L

Nacionalni raþuni

Naziv
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01.05

01.06

01.07

SURS

SURS

BS, SURS

Prikaz prehoda iz
javnofinanþnih podatkov na
primanjkljaj in dolg sektorja
država in njegovih

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

Prikaz nefinanþnih transakcij in
temeljnih agregatov nacionalnih
raþunov po institucionalnih
sektorjih.

Prikaz nefinanþnih transakcij in
temeljnih agregatov nacionalnih
raþunov po institucionalnih
sektorjih.

Namen

raziskovanj.

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinanþni podatki,
premoženjske bilance, zakljuþni
raþuni družb in drugih

MF (Direktorat za ekonomsko
Obvezno
in fiskalno politiko, Direktorat
za zakladništvo, Direktorat za
javno premoženje, Direktorat za

MF (Direktorat za proraþun,
Obvezno
Direktorat za zakladništvo,
Direktorat za javno premoženje,
Direktorat za javno
raþunovodstvo, Direktorat za
ekonomsko in fiskalno politiko),
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
poroþanje in do 30. 6. za drugo
poroþanje. Statistiþni viri.

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinanþni podatki,
premoženjske bilance, zakljuþni
raþuni družb in drugih
posrednih proraþunskih
uporabnikov, davþne evidence,
finanþna statistika in statistiþna
raziskovanja.

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: BS, MF,
FURS, KDD, AJPES, ZPIZ,
ZZZS - 50 dni po koncu
þetrtletja. Statistiþni viri.

Administrativni viri: AJPES,
MF, FURS, ZPIZ, BS, UJP,
Sklad kmetijskih zemljišþ,
ATVP, KDD, do 31. 5.
Statistiþni viri.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki plaþilne bilance,
javnofinanþni podatki, davþne
evidence, podatki o izplaþanih
dividendah po sektorjih
prejemnikov dividend in podatki
statistiþnih raziskovanj.

Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
Poslovnega registra Slovenije,
podatki iz davþnih evidenc,
plaþilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinanþni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
sreþo, zakupnine za kmetijska
zemljišþa, bilance investicijskih
skladov, podatki statistiþnih
raziskovanj, podatki o
izplaþanih dividendah po
sektorjih prejemnikov dividend
(nefinanþne družbe, finanþne
družbe, država, gospodinjstva,
nepridobitne institucije, ki
opravljajo storitve za
gospodinjstva, tujina).

Vsebina

Podatkovni viri

Polletna

ýetrtletna

Letna

Tekoþe in prejšnja Polletna
4 leta

Prejšnje leto

ýetrtletje

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

3

19. 4. 2022 in 19.
10. 2022

31. 3. 2022 in 23.
9. 2022

3 mesece po
obdobju
opazovanja

30. 9. 2022

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

Letni raþuni države
NR-DRŽAVA/L

ýetrtletni nefinanþni
raþuni
NR-SEKTORSKI/ýL

Letni nefinanþni raþuni
NR-SEKTORSKI/L

Naziv

Št.

01.04

Zap.št.

10652 /

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

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

Bilance javnega financiranja ter
drugi javnofinanþni podatki,
zakljuþni raþuni družb in drugih
posrednih proraþunskih
uporabnikov, davþne evidence,
finanþna statistika in statistiþna
raziskovanja.

Prikaz stanj in transakcij
finanþnih sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finanþnih instrumentih.

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

Administrativni viri: AJPES,
Obvezno
GURS, MO, do 31. 5. Statistiþni

Enote vkljuþene v S.11, S.12 in Obvezno
S.13 oz. po Sklepu BS (prag
poroþanja glede na bilanþno
vsoto) posredujejo podatke
AJPES do: 20. 2., 10. 5., 10. 8.,
10. 11., AJPES posreduje
zbrane podatke BS po
konþanem sporoþanju.
Administrativni viri: KDD, MF,
AJPES (letna poroþila).
Statistiþni viri.

n.s.

Stanje na koncu
prejšnjega leta

ýetrtletje

Prejšnje leto

Letna

ýetrtletna

Letna

4

23. 12. 2022

115 dni po
obdobju
opazovanja

25.04.2022

25. 11. 2022

23. 9. 2022

3 mesece po
obdobju
opazovanja

Prva objava

Stran

Podatki iz bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,

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

Iz þetrtletnih izraþunani letni
Statistiþni viri.
podatki o stanjih in transakcijah
finanþnih sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finanþnih instrumentih.

Letna

Letna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Bilance stanj nefinanþnih Obraþun bruto in neto vrednosti
sredstev
osnovnih sredstev ter potrošnja

Prejšnje leto

Obvezno

Prejšnje leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Bilance javnega financiranja,
Administrativni viri: MF, ZPIZ, Obvezno
bilanci posebnega dela
ZZZS, UJP, AJPES, do 30. 6.
proraþuna RS in obþinskih
proraþunov ter drugi
javnofinanþni podatki,
premoženjske bilance, zakljuþni
raþuni enot sektorja država,
statistiþna raziskovanja.

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

javno raþunovodstvo), 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
poroþanje in do 30. 6. za drugo
poroþanje. Statistiþni viri.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

posrednih proraþunskih
uporabnikov, davþne evidence,
finanþna statistika in statistiþna
raziskovanja.

Vsebina

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

Prikaz nefinanþnih transakcij in
temeljnih agregatov sektorja
država.

podsektorjev.

Namen

Št.

ýetrtletni finanþni raþuni Prikaz stanj in transakcij
finanþnih obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finanþnih instrumentih.

Letni finanþni raþuni

Izdatki države po
namenih
NR-COFOG

Davki in prispevki za
socialno varnost
NR-DAVKI

ýetrtletni raþuni države
NR-DRŽAVA/ýL

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10653

02.01

02.02

SURS

Raþuni gospodinjstev po
regijah
NR-RACUNI-GREGIJE

Bruto domaþi proizvod
po regijah
NR-BDP-REGIJE

Regionalni raþuni

02

Vsebina

Prikaz (nefinanþnih) transakcij
raþuna alokacije primarnega
dohodka in raþuna sekundarne
razdelitve dohodka sektorja
gospodinjstva po regijah.

Obraþun bruto domaþega
proizvoda po dohodkovni
metodi, sredstev za zaposlene in
zaposlenosti po regijah.

Izdelava statistiþne
dokumentacije za tehtano
povpreþno stopnjo (TPS) DDV
in kategorij kompenzacij TPS.

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

Podatki o osebi: EMŠO, podatki
o obdavþljivih in neobdavþljivih
dohodkih (bruto, prispevki) po
vrstah dohodkov (plaþe in drugi
dohodki iz delovnega razmerja

Podatki o osebi: EMŠO,
zavarovalna podlaga, status
aktivnosti ter podatki o
delodajalcu: matiþna številka,
statistiþna dejavnost in
obþina/regija. Podatki
statistiþnega poslovnega registra
(matiþna številka,
obþina/regija), podatki drugih
statistiþnih raziskovanj
(agregirani po obþinah/regijah).

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 davþnih evidenc,
plaþilne bilance, podatki o
poslovanju zavarovalnic in
bank, javnofinanþni podatki,
podatki iz prirejanja iger na
sreþo, podatki statistiþnih
raziskovanj.

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

stalnega kapitala v tekoþih in
samostojnih podjetnikov in
stalnih cenah ter vrednosti zalog drugih enot, Register
in zemljišþ.
nepremiþnin (REN), Kataster
nepremiþnin (KN), Evidenca
vrednotenja nepremiþnin,
podatki o vojaških sistemih,
podatki statistiþnih raziskovanj.

Namen

Obvezno

Obvezno

Administrativna vira: MORS,
Zavod za gozdove, do 31.5.
Statistiþni viri: DAK, SPRS,
ZAP/M, ZAP-DELURE, E1EE/L, DEM-PREB/ýL, NRBDP/L, POPIS-KME/10L,
KME-JUNSTRK/3L, registrski
popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj,
GRAD-STAVBE.
Administrativni viri: FURS,
MDDSZ, AJPES, MF, MZI,
MNZ, Loterija Slovenije,
zavarovalnice, do 30.6.
Statistiþni viri: EU-SILC,

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Obvezno

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

Obdobje
opazovanja

Prejšnje leto

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: AJPES, do Obvezno
31. 5. Statistiþni viri: DAK,
RAVEN-DOH.

viri.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Letna

Letna

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

5

20. 10. 2022

15. 12. 2022

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

16. 12. 2022

Prva objava
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SURS

Letno DDV poroþilo
NR-DDV/L

01.15

SURS

Stroški dela po
socioekonomskih
znaþilnostih
NR-STR_DELA

NR-SREDSTVA

Naziv

Št.

01.14

Zap.št.

10654 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Povpreþne
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.

in drugega pogodbenega
razmerja, dohodki iz kapitala,
pokojnine, socialni prejemki,
starševska nadomestila,
družinski prejemki, nadomestila
za brezposelnost, drugi
prejemki), kontrolni podatki
dohodnine in odmerni podatki iz
dohodnine, letni znesek prejete
štipendije, letnik izobraževanja,
status študenta, obþina in regija
stalnega prebivališþa, obþina in
regija šolanja. Podatki o
gospodinjstvu:
id_gospodinjstva, utež
gospodinjstva, leto najema,
meseþni obrok, obrestna mera,
doba odplaþevanja ipd.).
Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja
samostojnih podjetnikov,
podatki zavarovalnic in drugih
subjektov (agregirani po
obþinah/regijah ali poslovnih
enotah), podatki drugih
statistiþnih raziskovanj
(agregirani po obþinah/regijah).

Vsebina

Izraþun indeksov cen
življenjskih potrebšþin (ICŽP),
harmoniziranih indeksov cen
življenjskih potrebšþin (HICŽP)
in harmoniziranih indeksov cen
življenjskih potrebšþin s
konstantnimi davþnimi
stopnjami (HICŽP-CT).

Prodajne cene, prodane koliþine,
prodajne vrednosti, merska
enota, številka artikla, blagovna
skupina, podrobna specifikacija
na ravni GTIN/EAN kode za
kmetijske, živilske in neživilske
proizvode, specifikacije in
drobnoprodajne cene storitev.

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

Namen

n.s.

Obveznost
poroþanja

Trgovska podjetja in druge
Obvezno
organizacije, ki razpolagajo s
podatki o drobnoprodajnih
cenah, prodanih koliþinah 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 žiþniþarjev - GIZ
Spletne strani trgovin in

Statistiþni viri.

RAVEN-DOH, DEMPREB/ýL, NR-BDP-REGIJE,
NR-SEKTORSKI/L, NRBDP/L.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Predprejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

6

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

7. 10. 2022

Prva objava

Št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10655

03.03

03.04

03.05

SURS

SURS

SURS

Cene uvoženih
proizvodov
CENE-UVOZ/M

Cene stanovanjskih
nepremiþnin
CENE-STAN/ýL

Obveznost
poroþanja

Izraþun indeksa uvoznih cen.

Vprašalnik CENE-UVOZ/M:
cene in specifikacije uvoženih
proizvodov, šifra po
Kombinirani nomenklaturi, šifra
po Nomenklaturi industrijskih
proizvodov, merska enota,

Izbrana podjetja in poslovni
Obvezno
subjekti, ki so po podatkih
statistike zunanje trgovine
opravljali uvoz proizvodov iz
SKD podroþij B, C in D, do 5. v
mesecu. Statistiþni vir: ADR-

Administrativni viri: GURS
Obvezno
(ETN), 65 dni po zakljuþku
þetrtletja, do 15.4. letne podatke
za prejšnje leto.

Cene, lastnosti novih in
rabljenih stanovanjskih
nepremiþnin, lokacija oz. naslov
(do MID številke).

Izraþun indeksov cen
stanovanjskih nepremiþnin,
indeksov cen stanovanjskih
nepremiþnin, v katerih bivajo
lastniki in števila in vrednosti
prodaje stanovanjskih
nepremiþnin.

n.s.

Izbrani proizvajalci iz SKD
Obvezno
podroþij B, C, D in E, ki
prodajajo proizvode na
domaþem (CENE-DOMA/M) in
tujih trgih (CENE-IZVOZ/M),
do 20. v mesecu. Statistiþni vir:
ADR-PODJ.

ponudnikov storitev.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Statistiþni viri

Vprašalnik CENE-DOMA/M:
cene in specifikacije
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih, ki so bili
proizvedeni na ozemlju
Slovenije in prodani na
domaþem trgu, šifra po
Nomenklaturi industrijskih
proizvodov, merska enota,
razlog za spremembo cene,
razlog za manjkajoþo ceno,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Vprašalnik CENEIZVOZ/M: cene in specifikacije
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih, ki so bili
proizvedeni na ozemlju
Slovenije in prodani na tujih
trgih, šifra po Kombinirani
nomenklaturi, šifra po
Nomenklaturi industrijskih
proizvodov, merska enota,
država izvoza, valuta, razlog za
spremembo cene, razlog za
manjkajoþo ceno, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Osnova za izraþun predpisane
Meseþna in letna temeljna
obrestne mere zamudnih obresti. obrestna mera.

Izraþun indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih za prodajo na
domaþem (CENE-DOMA/M) in
tujih (CENE-IZVOZ/M) trgih
ter skupnega indeksa cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih.

Namen

Mesec

ýetrtletje

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

ýetrtletna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

7

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

85 dni po obdobju
opazovanja

Zadnji delovni dan
v mesecu

21 dni po obdobju
opazovanja,
izjema je januar 24 dni po
zakljuþku meseca

Prva objava
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Temeljna obrestna mera
TOM

Cene industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih
CENE-SKUPAJ/M

Naziv

Št.

03.02

Zap.št.

10656 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

03.06

03.07

03.08

03.09

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Cene poslovnih
nepremiþnin
CENE-POSL-NEP

Cene izdelkov in storitev
konþne potrošnje (CENE-PKMP), konþne nabavne cene strojev
in opreme za investicije (CENEPKM-S), cene fiktivnih
gradbenih objektov ter izbranih
kljuþnih gradbenih komponent
za stanovanjske zgradbe,
nestanovanjske zgradbe ter
objekte nizke gradnje (CENEPKM-G), obraþunske cene in
povpreþne ležalne dobe za
izbrane bolnišniþne storitve oz.
posege (CENE-PKM/Z), plaþe
javnih uslužbencev (PLAýE).

Vprašalnik CENE-STOR/ýL:
cene in specifikacije storitev pri
proizvajalcih za izbrane
storitvene dejavnosti, šifra po
Standardni klasifikaciji
dejavnosti, merska enota, razlog
za spremembo cene, razlog za
manjkajoþo ceno, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

država uvoza, uvozna valuta,
razlog za spremembo cene,
razlog za manjkajoþo ceno,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Izraþun indeksov cen poslovnih
nepremiþnin, števila in
vrednosti prodaje ter uporabne
površine prodanih poslovnih
nepremiþnin.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Agencije za posredovanje
nepremiþnin. Dva dni v
opredeljenem mesecu.

Obvezno

Obvezno
CENE-PKM-P: Trgovine na
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. Administrativni vir: AJPES
(ISPAP) Spletne strani trgovin
in ponudnikov storitev.
Statistiþni viri.

Poslovni subjekti, ki opravljajo
storitve iz SKD podroþij H, I, J,
L, M in N oz. razpolagajo s
podatki s teh podroþij, do 8 dni
po zakljuþku þetrtletja. Spletne
strani ponudnikov storitev.
Statisitiþni vir: ADR-PODJ.

PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Administrativni viri: GURS
Obvezno
Cene, lastnosti poslovnih
nepremiþnin, lokacija oz. naslov (ETN), 65 dni po zakljuþku
(do MID številke).
þetrtletja, do 15.4. letne podatke
za prejšnje leto.

Izraþun življenjskih stroškov oz. Meseþne najemnine za razliþne
doloþanje plaþ zaposlenih v
vrste nastanitev višjega
organih EU.
kakovostnega razreda v elitnih
stanovanjskih þetrtih v
Ljubljani.

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

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

Namen

ýetrtletje

mesec april

Tekoþe leto,
Prejšnje leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

n.s.

Polletna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

8

90 dni po obdobju
opazovanja

Podatki se ne
objavijo, so vir za
izraþun plaþ
zaposlenih v
organih EU.

6 in 12 mesecev
po obdobju
opazovanja

50 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

Št.

Cene najemnin
CENE A 64

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

Cene storitev pri
proizvajalcih
CENE-STOR/ýL

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10657

04.02

04.03

SURS

SURS

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

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

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

Namen

Podatkovni viri

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) - meseþno, þetrtletno - tri
mesece po obdobju opazovanja,
NIJZ (Perinatalni informacijski
sistem) - letno, 31.5. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC.

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) - meseþno, þetrtletno - tri
mesece po obdobju opazovanja.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
UMRLI, SEL-SOC.

Podatki o rojenem: EMŠO,
vrsta dogodka, datum in ura
rojstva, spol, ime, priimek,
prebivališþe (do MID hišne št.),
kraj rojstva (do MID hišne št.),
država rojstva, državljanstvo,
vitaliteta, številka porodnišnice
in poroda, vrsta poroda. Podatki
o materi/oþetu: EMŠO, datum
rojstva, spol, prebivališþe (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.
Podatki o umrli osebi: vrsta
dogodka, EMŠO, spol, datum in
ura rojstva, datum, ura, kraj in
mesto smrti, kraj/država rojstva,
prebivališþe (do MID hišne št.),
zakonski stan, državljanstvo,
vzrok smrti, kdo je dal podatke
o vzroku smrti, vrsta nasilne
smrti, zunanji vzrok smrti, kraj
smrtne nesreþe, kje je bila
nesreþa, zdravniška oskrba,
izobrazba, status aktivnosti.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MNZ
(CRP) - meseþno, þetrtletno, tri
mesece po dnevu opazovanja,
GURS (RPE) sproti. Statistiþni
viri: REGISTRSKI POPIS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

EMŠO, datum in ura rojstva,
spol, generalni status, status
prebivališþa, državljanstvo,
zakonski stan, datum
spremembe zakonskega stanu,
kraj/država rojstva,
stalno/zaþasno prebivališþe (do
MID hišne številke vkljuþno s
številko stanovanja), zakonsko
prebivališþe, prebivanje v tujini,
datum veljavnosti prebivališþ,
EMŠO matere, EMŠO oþeta,
EMŠO zakonca, tip nastanitve,
vrsta gospodinjstva.

Vsebina

Periodika
objavljanja

Teden, Mesec,
ýetrtletje, Tekoþe
leto

Mesec, ýetrtletje,
Tekoþe leto

Meseþna,
ýetrtletna, Letna

Meseþna,
ýetrtletna, Letna

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

Obdobje
opazovanja

9

20 dni po obdobju
opazovanja za
tedenske podatke,
37 dni po obdobju
opazovanja za
meseþne podatke,
121 dni po
obdobju
opazovanja za
þetrtletne podatke,
23.6.2022 za letne
podatke.

37 dni po obdobju
opazovanja za
meseþne podatke,
121 dni po
obdobju
opazovanja za
þetrtletne podatke,
23.6.2022 za letne
podatke.

121 dni po datumu
opazovanja

Prva objava
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Umrli
DEM-UMR

Rojeni
DEM-ROJ

Sestava prebivalstva
DEM-PREB/ýL

Prebivalstvo

Naziv

Št.

04.01

04

Zap.št.

10658 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

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

Namen

Podatki o selivcih: EMŠO,
datum rojstva, spol, generalni

Administrativni vir: MNZ
(CRP) - tri mesece po obdobju

Obvezno

Mesec, ýetrtletje,
Tekoþe leto

1. 1.

Administrativni vir: MNZ
(CRP) - meseþno. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL.

Obvezno

ýetrtletje, Tekoþe
leto

ýetrtletje, Tekoþe
leto

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Okrožna
sodišþa - sproti ob dogodku.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC.

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC.

ýetrtletje, Tekoþe
leto

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna, Letna

Letna

ýetrtletna, Letna

ýetrtletna, Letna

ýetrtletna, Letna

10

121 dni po
obdobju

26. 5. 2022

121 dni po
obdobju
opazovanja za
þetrtletne podatke,
9.6.2022 za letne
podatke.

121 dni po
obdobju
opazovanja za
þetrtletne podatke,
9.6.2022 za letne
podatke.

121 dni po
obdobju
opazovanja za
þetrtletne podatke,
29.6.2022 za letne
podatke.

Prva objava

Stran

Prikaz selitvenega gibanja
prebivalstva, stanja na podroþju

EMŠO, ime, priimek, spol,
datum rojstva, kraj rojstva,
zakonski stan, statistiþna regija
in obþina prebivališþa.

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

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MNZ
Obvezno
(CRP) - þetrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Selitve
SEL

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

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

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

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

Podatki o zakoncu umrlega:
EMŠO. Podatki o materi/oþetu
umrlega: EMŠO.

Vsebina

Podatkovni viri

Št.

Imena in priimki ter
rojstni dnevi
DEM-IMENA

Razveze zakonskih zvez
DEM-RAZ

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
oþetovstva, posvojitve
otrok
DEM-PRIZ

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10659

Administrativni viri: ZRSZ
Obvezno
(Registrirane brezposelne
osebe), MDDSZ (Prejemniki
pravic iz naslova starševskega
varstva in nadomestil,
socialnega varstva in družinskih
prejemkov, Prejemniki
štipendij), ZPIZ (Upraviþenci
do pokojnin in ostalih pravic iz
naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja),
ZZZS (M-obrazci), MIZŠ (eVŠ,
CEUVIZ), RIC (Evidence
nacionalnega preverjanja
znanja, mature in poklicne

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

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

Obveznost
poroþanja

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 - 150 dni po koncu
obdobja opazovanja. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

status, status prebivališþa,
kraj/država rojstva,
državljanstvo, zakonski stan,
vrsta dogodka, datum dogodka,
stalno/zaþasno prebivališþe (do
MID hišne št.),
prejšnje/prihodnje prebivališþe
(v Sloveniji do MID hišne št.),
datum veljavnosti prebivališþ,
namen prebivanja, EMŠO
matere, EMŠO oþeta, 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
zašþito: starost, spol,
državljanstvo, leto oddaje vloge,
vrsta vloge, vrsta odloþbe, vrsta
dovoljenja oz. zašþite. Podatki o
zavrnitvi vstopa v državo:
starost, spol, državljanstvo,
razlog za zavrnitev, vrsta meje.
Podatki o ilegalnem prebivanju:
starost, spol, državljanstvo.
Podatki o vraþanju oseb, ki so
nezakonito prebivale v državi:
starost, spol, državljanstvo.
Podatki o izdanih dovoljenjih za
sezonsko delo: starost, spol,
državljanstvo, veljavnost
dovoljenja.

Vsebina

Podatkovni viri

mednarodne zašþite ter
nezakonitega priseljevanja in
prebivanja v državi, na državni
in nižjih teritorialnih ravneh.

Namen

1. 1. za
prebivalstvo,
prejšnje leto za
selivce

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

11

20. 12. 2022

opazovanja za
þetrtletne podatke,
15.7.2022 za letne
podatke.

Prva objava
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Socioekonomske
znaþilnosti prebivalstva
in selivcev
SEL-SOC

Naziv

Št.

04.09

Zap.št.

10660 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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SURS

Izvajalec

04.10

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Registrski popis
prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj
REGISTRSKI POPIS

Naziv

Prikaz podatkov o prebivalcih,
njihovih
gospodinjstvih/družinah ter
stanovanjskih razmerah.

Namen

Osebe: EMŠO, priimek, datum
rojstva, spol, EMŠO matere,
EMŠO oþeta, EMŠO zakonca,
stalno /zaþasno prebivališþa (do
MID hišne številke) vkljuþno s
številko stanovanja,
državljanstvo, zakonski stan,
število živorojenih otrok,
kraj/država rojstva, kraj/država
prvega prebivališþa, kraj/država
prejšnjega prebivališþa, leto in
država priselitve, leto zadnje
selitve, prebivališþe 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,
trajanje brezposelnosti, podlaga
za zavarovanje, lastništvo
stanovanja, stanovanjsko
razmerje. Gospodinjstva:
EMŠO, zaporedna številka
gospodinjstva, število þlanov,
razmerje do referenþne osebe
gospodinjstva, naslov (do MID
hišne številke) vkljuþno s
številko stanovanja. Stavbe in
deli stavb (stanovanja): ID
stavbe, ID dela stavbe
(stanovanja), lokacija oz. naslov
(do MID hišne številke)
vkljuþno s številko dela stavbe,
leto izgradnje stavbe, število
nadstropij, površina dela stavbe,
dejanska raba dela stavbe, lega

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MNZ –
Obvezno
CRP, MNZ - Evidenca
gospodinjstev, REN, GURS –
Kataster nepremiþnin, GURS Evidenca trga nepremiþnin
(ETN - najemni posli), ZPIZ prejemniki - pokojnin, ZRSZ –
brezposelne osebe, ZZZS zavarovane osebe in njihovi
družinski þlani, RIC - maturanti
in nacionalno preverjanje
znanja, OZS, TZS in GZS poklicno in strokovno
izobraževanje, MIZŠ CEUVIZ. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, DEM-ROJ, SEL,
SRDAP, DAK, ŠOLDIPLTERC, RAVEN-DOH.

mature), GZS (Evidenca o
opravljenih delovodskih in
poslovodskih izpitih), OZS
(Register mojstrov), TZS
(Evidenca o opravljenih
poslovodskih izpitih) - enkrat
letno v skladu z dogovori.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL, SRDAP, DAK, ŠOLDIPL-TERC, RAVEN-DOH.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

1. 1. 2021

Obdobje
opazovanja

Triletna, štiriletna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

12

22. 6. 2022

Prva objava
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10661

Aktivno in neaktivno
prebivalstvo
ANP

Trg dela

Naziv

Prikaz stanja in sprememb na
trgu dela ter velikosti in
znaþilnostih aktivnega in
neaktivnega prebivalstva, prikaz
podatkov o položaju migrantov
in njihovih neposrednih
potomcev na trgu dela.

Namen

Vprašalnik ANP: datum rojstva,
ime in priimek, spol, naslov
vkljuþno s številko stanovanja,
sodelovanje v raziskovanju,
telefonska številka, e-naslov,
razmerje do nosilca
gospodinjstva, sorodstveno
razmerje, zakonski stan,
državljanstvo, država rojstva,
država in leto priselitve, razlogi
za priselitev, sezonsko delo,
poklic, dejavnost oz. naziv
podjetja, status aktivnosti,
odsotnost z dela, zaposlitveni
status, znaþilnosti
zaposlitvenega statusa,
znaþilnosti dela, ki ga opravlja
(prejemanje nadomestila,
delovno mesto, delovno
razmerje, delovni þas, vodenje
zaposlenih, zaposlovanje
delavcev, leto in mesec zaþetka
dela, število delavcev na
lokaciji, pogodba ali dogovor o
delu, delovni þas in opravljene
ure, nadurno delo, želeno število
delovnih ur, delo ob atipiþnih
urah, delo od doma), opravljanje
dodatnega dela (zaposlitveni
status, zaposlovanje delavcev,
dejavnost oz. naziv podjetja,
poklic, opravljene ure), iskanje
dodatnega dela, skrb za otroke
ali odrasle , nekdanje delo,
(status, zaposlovanje delavcev,

v stavbi, material nosilne
konstrukcije, opremljenost z
inštalacijami (vodovod,
elektrika, kanalizacija), vrsta
ogrevanja, opremljenost s
pomožnimi prostori (WC,
kopalnica, kuhinja), najem
stanovanja. Podatki o lastništvu:
EMŠO lastnika/solastnika, MŠ
podjetja, lastniški deleži.

Vsebina

Izbrana oseba in þlani
njegovega gospodinjstva anketiranje poteka do 14 dni po
koncu obdobja opazovanja
(izjemoma 21 dni).
Administrativni vir: MNZ
(CRP), meseþno. Statistiþni viri:
ADR-OSEBE, DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, DAK, RAVENDOH.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Referenþni teden
(od ponedeljka do
nedelje), najveþ
21 dni pred
tednom
anketiranja, za
posebna sklopa
vprašanj vsa
þetrtletja 2021 v
prvem oz. drugem
valu (od
ponedeljka do
nedelje), najveþ
21 dni pred
tednom
anketiranja.

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna, Letna,
za posebna sklopa
vprašanj enkratno
v prvem oz.
drugem valu.

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021

13

60 dni po koncu
þetrtletja, za
posebni sklop
vprašanj o
spretnostih in
znanju pri delu 31.
3. 2023, za
posebni sklop
vprašanj o delu
prek spletnih
platform do konca
junija 2023.

Prva objava

Št.

05.01

05

Zap.št.

10662 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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Izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Naziv

Namen

dejavnost oz. naziv podjetja,
iskanje zaposlitve/dela,
izobrazba, vkljuþenost v
izobraževanje ali usposabljanje,
prijava na zavodu in
nadomestilo za brezposelnost,
splošno zdravstveno stanje,
oviranost. Dodaten sklop
vprašanj o spretnostih in znanjih
pri osnovnem ali preteklem delu
v vseh þetrtletjih v prvem valu:
þas porabljen za delo na
digitalnih napravah, za branje
priroþnikov in tehniþnih
dokumentov, za zapletene
matematiþne izraþune, za težko
fiziþno delo, za delo, kjer je
potrebna prstna spretnost, za
interakcijo z ljudmi znotraj
podjetja ali organizacije, za
svetovanje, usposabljanje ali
pouþevanje; stopnja
samostojnosti pri delovnih
nalogah, opravljanje
ponavljajoþih nalog, sledenje
strogim predpisom za
izpolnjevanje delovnih nalog.
Dodaten sklop vprašanj o delu
prek spletnih platform v vseh
þetrtletjih v drugem valu:
opravljanje prevoza ljudi, hrane
ali drugih dobrin za plaþilo,
oddajanje namestitev, prodaja
dobrin in izdelkov prek
platform; ponujanje storitev
þišþenja in obrtniških del,
varstva otrok ali odraslih,
medicinskih in zdravstvenih
storitev , pouþevanja,
prevajanja, IT storitev
(programiranja, kodiranja,
spletnega in grafiþnega
oblikovanja), spletne podpore in
preverjanja spletnih vsebin,
ustvarjanja videov ali besedil,
ponujanje drugih storitev prek
spletnih platform, število ur dela
in delež dohodka od dela in
vrsta glavnega dela prek

Vsebina

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri
Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

14

Prva objava
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Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

10663

Delovno aktivno
prebivalstvo
DAK

Naziv

Prikaz stanja in sprememb na
trgu dela ter velikosti in
znaþilnosti delovno aktivnega
prebivalstva po demografskih
znaþilnostih. Prikaz mobilnosti
zaposlenih in samozaposlenih
oseb oz. medobþinskih tokov ter
tokov med drugimi
teritorialnimi enotami.

Namen

Podatki o zavarovancu: EMŠO,
spol, starost, državljanstvo,
datum rojstva, zakonski stan,
datum in vrsta dogodka,
zavarovalna podlaga, status
aktivnosti, delovna doba, prviþ
zaposlen v Sloveniji, število
vseh aktivnih zaposlitev, vzrok
odjave, izmensko delo, delovno
razmerje, delovni / zavarovalni
þas, prva zaposlitev, delovno
mesto, teritorialni podatki o
stalnem in zaþasnem
prebivališþu osebe ter indikator
prebivališþa, izobrazba (raven in
podroþje), datum zakljuþka
izobraževanja, poklic, vrsta
invalidnosti, obdobje, poslan v
državo, odsotnost z dela,
indikator za DAK. Podatki o
zavezancu: registrska številka
zavezanca, matiþna številka
enote in poslovnega subjekta,
statistiþni identifikator enote in
poslovnega subjekta, fiktivna
številka sedeža poslovnega
subjekta, število zaposlenih

spletnih platform v zadnjem
letu, zavarovanje za primer
brezposelnosti, bolezni, nesreþe
pri delu, delo prek spletnih
platform v referenþnem tednu,
doloþitev delovnih nalog,
možnost zavrnitve dela,
samostojnost pri doloþanju
delovnega þasa in doloþanju
cene dela prek spletnih
platform.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, spol,
datum rojstva, naslov do ravni
MID številke vkljuþno s
številko stanovanja, telefonska
številka, e-naslov, dohodek iz
glavne zaposlitve,
državljanstvo, država rojstva,
država in leto priselitve,
zakonski stan, izobrazba, poklic,
dejavnost.

Vsebina

Administrativni viri: MNZ
(CRP) prvi delovni dan v
mesecu, AJPES (PRS) vsak
þetrtek, MDDSZ (Prejemniki
pravic iz naslova starševskih
nadomestil) do 10. v mesecu za
prejšnji mesec, NIJZ (NIJZ 3),
do 30. v mesecu za prejšnji
mesec, AJPES (ISPAP), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. Statistiþni
viri: SRDAP, SPRS, SRKG,
SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Zadnji dan v
Meseþna, Letna
mesecu za
meseþne podatke,
31. 12. za
strukturne podatke
in za podatke o
delovnih
migracijah.

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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47 dni po obdobju
opazovanja za
meseþne podatke,
17. 3. 2022 za
delovne migracije.

Prva objava

Št.

05.02

Zap.št.
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Stran
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SURS

Izvajalec

05.03

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Prosta delovna mesta
PDM

Naziv

Prikaz števila prostih in
zasedenih delovnih mest po
dejavnostih.

Namen

Vprašalnik PDM: matiþna
številka poslovnega subjekta, ali
so pri posl. subjektu iskali nove
kandidate, število PDM in
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik.
Administrativni/statistiþni viri:
število PDM ter število enakih
PDM, mat. št. posl. subj.,
dejavnost, poklic, izobrazba
(raven in podroþje), ID vrste
delovnega razmerja in
delovnega þasa, datum objave
PDM, rok za prijavo, indikator
veljavnosti. Podatki o
zavezancu: mat. št. posl. subj.,
SIR_LEU posl. subj., teritorialni
podatki posl. subj., dejavnost,
indikator PRS, število
zaposlenih oseb pri posl. subj.,
število zaposlenih s krajšim
delovnim þasom, število
odsotnih pri posl. subj., število
detaširanih, število zaposlenih
prek javnih del, št. oseb z
drugimi (istoþasnimi
zaposlitvami), institucionalni
sektor. Podatki s spletnih strani:
število PDM, naziv posl. subj.,
e-naslov podjetja, spletni naslov
(URL) podjetja, opis delovnega
mesta in pogoji za prijavo,
potrebna znanja in vešþine,
kontaktni podatki osebe, ki je
zadolžena za razpisano delovno
mesto, rok za prijavo, datum
objave oglasa. Podatki Eurostata
o prostih delovnih mestih, ki jih

oseb pri enoti in poslovnem
subjektu ter pri registrski
številki zavezanca, indikator
ukinitve matiþne številke,
pravnoorganizacijska oblika in
indikator PRS, vrsta lastnine,
velikostni razred enote in
poslovnega subjekta, dejavnost,
teritorialni podatki poslovnega
subjekta in enote, institucionalni
sektor.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Delodajalci zasebnega sektorja: Obvezno
v vzorec izbrani poslovni
subjekti, do 30 dni po zakljuþku
referenþnega dneva.
Administrativni vir: ZRSZ
(Sporoþilo o prostem delovnem
mestu) - do 10. v mesecu;
spletne strani poslovnih
subjektov (meseþno) in
zaposlitvenih portalov
(tedensko); Eurostat: podatki o
prostih delovnih mestih, ki so
jih postrgali s spleta, do konca
leta 2022. Statistiþni viri: DAK,
SPRS, ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

16

70 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Plaþe zaposlenih pri
pravnih osebah
ZAP/M

Naziv

Prikaz višine in gibanja
povpreþnih meseþnih plaþ,
izplaþanih pri pravnih osebah.

Namen

Vprašalnik ZAP/M: matiþna
številka dela poslovnega
subjekta, davþna številka, šifra
dejavnosti, šifra kolektivne
pogodbe, redna izplaþila in
nadomestila plaþ, ki bremenijo
delodajalca, zaostala izplaþila in
nadomestila plaþ, ki bremenijo
delodajalca, izredna izplaþila,
neto plaþe, število zaposlenih
oseb, ki so prejele plaþo, število
zaposlenih oseb, ki so prejele
izplaþilo za nadurno delo,
število vseh plaþanih ur, število
plaþanih nadur; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik.
Administrativni/statistiþni viri:
vrsta kolektivne pogodbe, šifra
proraþunskega uporabnika
(Z350), davþna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), EMŠO, matiþna številka
dela poslovnega subjekta
(Z630), šifra funkcije ali
delovnega mesta (Z370), delež
zaposlitve na delovnem mestu
(Z550); bruto in neto znesek
izplaþila ter število ur za vrste
izplaþil po tipih izplaþil: A –
bruto plaþa – redno delo, B –
bruto plaþa – nadomestila, C –
dodatki, D – delovna uspešnost,
E – bruto plaþa – delo prek
polnega delovnega þasa, F –
bonitete, G – nadomestila v
breme delodajalca, H –
nadomestila v breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in sodišþa, I –
povraþilo stroškov, J – drugi
dohodki iz delovnega razmerja,
K – odtegljaji, L – nadomestila
drugih izplaþevalcev, M –
kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje, N – neplaþana
odsotnost, O – dežurstvo, R –
dodatki za delo v tujini, S –
povraþila/nadomestila v tujini, T

je postrgal s spletnih strani.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Pravne osebe ter njihove enote v Obvezno
sestavi podatke o izplaþanih
plaþah posredujejo AJPES do
zadnjega dne v mesecu za
izplaþane plaþe prejšnjega
meseca. AJPES posreduje
podatke o izplaþanih plaþah
predprejšnjega meseca SURS-u
prviþ do 3. delovnega dne v
mesecu, drugiþ do 8. delovnega
dne v mesecu. Administrativni
viri: MNZ (CRP) meseþno;
MJU, AJPES (ISPAP), do 4.
delovnega dne za predprejšnji
mesec za izplaþila za marec,
junij, september in december ter
do 5. delovnega dne v mesecu
za predprejšnji mesec za
preostale mesece; FURS (iREK,
REK–1), do 5. v mesecu za
predprejšnji mesec. ZRSZ, do 9.
v mesecu za predprejšnji mesec.
Statistiþni viri: DAK, SPRS.
ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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15. februar za
zaþasne podatke
za december, 52
dni po obdobju
opazovanja za
ostale mesece

Prva objava
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05.04
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Izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Naziv

Namen

– odtegljaji v tujini.
Zavarovalna podlaga in
indikator odsotnosti z dela;
dejavnost, teritorialni podatki
dela poslovnega subjekta.
Podatki o podjetju
(izplaþevalcu), vkljuþno z
davþno številko in matiþno
številko, podatki o dokumentu,
podatki o vrsti dohodka, zbirni
podatki o izplaþanih dohodkih,
osnovah za prispevke, davþnem
odtegljaju in prispevkih za
socialno varnost. Podatki z
individualnega dela obrazca,
podatki o davþnem zavezancu,
vkljuþno z rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti
dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davþnem
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). Meseþni podatki
ZRSZ iz vseh oddanih vlog in
odobrenih vlog, na podlagi
katerih bodo poroþevalske enote
(podjetja) prejele izplaþilo za
delno subvencioniranje
skrajšanja polnega delovnega
þasa z namenom ohranitve
zaposlitve oz. delno povraþilo
izplaþanega nadomestila plaþe
zaposlenim osebam na
zaþasnem þakanju na delo:
referenþno obdobje, na katerega
se nanaša ukrep, šifra ukrepa,
matiþna številka podjetja
(delodajalca), EMŠO zaposlene
osebe, številka dokumenta,
obdobje veljavnosti ukrepa
(datum od-do), status oddane
vloge, znesek delne subvencije
za skrajšanje polnega delovnega

Vsebina

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri
Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

18
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05.06

SURS

Prikaz izplaþil regresa za letni
dopust.

Prikaz povpreþnih meseþnih
plaþ zaposlenih oseb pri
registriranih fiziþnih osebah.

Namen

Administrativni viri: Šifra
proraþunskega uporabnika
(Z350), EMŠO, davþna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), matiþna številka dela
poslovnega subjekta (Z630),
šifra funkcije ali delovnega
mesta (Z370), delež zaposlitve
na delovnem mestu (Z550);

Matiþna številka dela
poslovnega subjekta, izplaþane
bruto in neto plaþe, število
zaposlenih oseb, ki so prejele
plaþo, nadomestila bruto plaþ, ki
ne bremenijo delodajalca,
dejavnost. Meseþni podatki
ZRSZ iz vseh oddanih vlog in
odobrenih vlog, na podlagi
katerih bodo poroþevalske enote
(podjetja) prejele izplaþilo za
delno subvencioniranje
skrajšanja polnega delovnega
þasa z namenom ohranitve
zaposlitve oz. delno povraþilo
izplaþanega nadomestila plaþe
zaposlenim osebam na
zaþasnem þakanju na delo:
referenþno obdobje, na katerega
se nanaša ukrep, šifra ukrepa,
matiþna številka podjetja
(delodajalca), EMŠO zaposlene
osebe, številka dokumenta,
obdobje veljavnosti ukrepa
(datum od-do), status oddane
vloge, znesek delne subvencije
za skrajšanje polnega delovnega
þasa z namenom ohranitve
zaposlitve oz. znesek delnega
povraþila izplaþanega
nadomestila plaþe zaposleni
osebi na zaþasnem þakanju na
delo.

þasa z namenom ohranitve
zaposlitve oz. znesek delnega
povraþila izplaþanega
nadomestila plaþe zaposleni
osebi na zaþasnem þakanju na
delo.

Vsebina

Obvezno

Obvezno

Administrativni viri:
MNZ(CRP) meseþno; MJU,
AJPES (ISPAP) do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. FURS
(iREK, REK – 1), do 5. v
mesecu za predprejšnji mesec.

Obveznost
poroþanja

Administrativna vira: FURS
(iREK, REK-1), do 5. dne v
mesecu za predprejšnji mesec.
ZRSZ, do 9. v mesecu za
predprejšnji mesec Statistiþni
vir: SPRS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Mesec, ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

n.s.

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

19

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

70 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Regres za letni dopust
ZAP-REGRES

Plaþe zaposlenih pri
registriranih fiziþnih
osebah
ZAP-RFO

Naziv

Št.

05.05

Zap.št.

10668 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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05.07

Zap.št.

Stroški dela
ZAP-ISD, ZAP-SD

Naziv

Prikaz gibanja stroškov dela po
þetrtletjih loþeno za celotne
stroške dela, plaþe,
delodajalþeve prispevke za
socialno varnost in stroške dela
brez bonusov. Na letni ravni v
absolutnih vrednostih izražena
struktura stroškov dela.

Namen

Celotni stroški dela: prejemki
zaposlenih oseb, delodajalþevi
prispevki za socialno varnost,
stroški izobraževanja, ostali
stroški dela (pri þetrtletnem
indeksu stroškov dela brez
stroškov za izobraževanje in
ostalih stroškov dela) in
subvencije, dejansko opravljene
delovne ure, vplaþila prispevkov
za spodbujanje zaposlovanja

delovna obveznost, tarifni in
plaþni razred, šifra in opis
naziva, bruto in neto znesek
izplaþila ter število ur za vrste
izplaþil po tipih izplaþil: A –
bruto plaþa – redno delo, B –
bruto plaþa – nadomestila, C –
dodatki, D – delovna uspešnost,
E – bruto plaþa – delo prek
polnega delovnega þasa, F –
bonitete, G – nadomestila v
breme delodajalca; vrste
izplaþil: J090 (regres) in J091
(regres nad višino, doloþeno z
uredbo). Podatki o podjetju
(izplaþevalcu), vkljuþno z
davþno številko in matiþno
številko, podatki o dokumentu,
podatki o vrsti dohodka, zbirni
podatki o izplaþanih dohodkih,
osnovah za prispevke, davþnem
odtegljaju in prispevkih za
socialno varnost. Podatki z
individualnega dela obrazca,
podatki o davþnem zavezancu,
vkljuþno z rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti
dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davþnem
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).

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: AJPES
Obvezno
(RTR), do 5. v mesecu za
prejšnji mesec. UJP (vplaþila
javnofinanþnih prihodkov na
doloþene raþune), dnevno. Javni
jamstveni, preživninski in
invalidski sklad Republike
Slovenije (vplaþila prispevkov
za spodbujanje zaposlovanja
invalidov in izplaþila nagrad za
preseganje kvote zaposlovanja

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

ýetrtletje, Prejšnje ýetrtletna, Letna
leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

20

70 dni po obdobju
opazovanja
(þetrtletni
indeksi), 20. 10.
2022 (letna
struktura stroškov
dela)

Prva objava
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Namen

Strukturna statistika plaþ Prikaz plaþ po zaposlitvenih in
ZAP-SP/L
demografskih znaþilnostih
zaposlenih oseb ter znaþilnostih
delodajalcev, prikaz distribucije
zaposlenih glede na višino plaþ.

Naziv

Administrativni vir: MNZ
(CRP) meseþno; FURS (iREK,
REK–1), do 5. v mesecu za
predprejšnji mesec. Statistiþna
vira: DAK, RAVEN-DOH.

invalidov), do konca meseca za
prejšnji mesec. FURS (iREK,
REK – 1), do 5. v mesecu za
predprejšnji mesec. Statistiþni
viri: ZAP/M, ANP, ZAP-RSD,
ZAP-DELURE.

invalidov in izplaþila nagrad za
preseganje kvote zaposlovanja
invalidov. Podatki o podjetju
(izplaþevalcu), vkljuþno z
davþno številko in matiþno
številko, podatki o dokumentu,
podatki o vrsti dohodka, zbirni
podatki o izplaþanih dohodkih,
osnovah za prispevke, davþnem
odtegljaju in prispevkih za
socialno varnost. Podatki z
individualnega dela obrazca,
podatki o davþnem zavezancu,
vkljuþno z rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti
dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davþnem
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).
Administrativni/statistiþni viri:
Podatki o osebi: EMŠO,
državljanstvo, spol, starost,
poklic, podlaga za zavarovanje,
delovni þas, izobrazba, obþina
prebivališþa, bruto plaþa,
akontacija, socialni prispevki,
neto plaþa. Podatki o delu
poslovnega subjekta: matiþna
številka dela poslovnega
subjekta, obþina dela
poslovnega subjekta, vrsta
lastnine, velikost dela
poslovnega subjekta,
institucionalni sektor. Podatki o
podjetju (izplaþevalcu),
vkljuþno z davþno številko in
matiþno številko, podatki o
dokumentu, podatki o vrsti
dohodka, zbirni podatki o
izplaþanih dohodkih, osnovah
za prispevke, davþnem
odtegljaju in prispevkih za

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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15. 9. 2022
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05.09

05.10

05.11

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativna vira:
MNZ(CRP) meseþno; MJU,

Obvezno

Obvezno
Administrativna vira: MNZ
(CRP) meseþno; NIJZ (NIJZ 3),
do 30. v mesecu za prejšnji
mesec. Statistiþni viri: ZAP/M,
ZAP-RFO, ANP, ZAP-SDý,
DAK.

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

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Kritiþni dan
(preseþni dan): 1.

ýetrtletje

Kritiþni dan
(preseþni dan): 1.
1. prejšnjega leta
in 1.1. tekoþega
leta

Obdobje
opazovanja

n.s.

ýetrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

22

Podatki se ne
objavijo,

70 dni po obdobju
opazovanja

19. 5. 2022

Prva objava

Stran

Šifra proraþunskega uporabnika
(Z350), davþna številka

Podatki o številu zaposlenih
oseb, ki so prejele plaþo v
breme (iz sredstev) delodajalca.
Podatki o številu opravljenih
delovnih ur, vseh plaþanih ur,
plaþanih nadur, plaþanih ur
praznikov in dela prostih dni,
plaþanih ur malice in plaþanih
ur dopusta v breme (iz sredstev)
delodajalca. Podatki o številu
plaþanih ur bolniških odsotnosti
v breme (iz sredstev)
delodajalca: EMŠO, prvi dan
zadržanosti, zadnji dan za
plaþnika, obdobje zadržanosti
(od – do) za polni del. þas,
obdobje zadržanosti (od – do) za
skrajšani del. þas, razlog
zadržanosti, zadnji dan za
razlog. Podatki o številu
neplaþanih nadur.

Bruto plaþa za podroþja
dejavnosti B-N, socialni
prispevki delodajalca, lestvica
za odmero dohodnine,
minimalna plaþa, otroški
dodatki, subvencije najemnin,
denarna socialna pomoþ,
nadomestilo za brezposelnost.

socialno varnost. Podatki z
individualnega dela obrazca,
podatki o davþnem zavezancu,
vkljuþno z rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti
dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davþnem
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).

Vsebina

Podatkovni viri

183 / 23. 11. 2021 /

Prikaz povpreþnih sprememb
realnih bruto in neto prejemkov

Prikaz stanja in gibanja
dejansko opravljenih delovnih
ur.

Prikaz davþne obremenitve
stroškov dela, pasti nizkih plaþ
in pasti brezposelnosti.

Namen

Št.

Plaþe in drugi prejemki
uradnikov Evropske

Opravljene delovne ure
ZAP-DELURE

Kazalniki spodbud za
delo

Naziv

Uradni list Republike Slovenije
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Življenjski pogoji
EU-SILC

Življenjska raven

skupnosti
A65

Naziv

Prikaz podatkov o življenjskih
pogojih ter dohodkih oseb in
gospodinjstev.

uslužbencev v institucionalnem
podsektorju centralne ravni
države v Sloveniji.

Namen

Vprašalnik EU-SILC: izbrane
osebe in þlani njihovega
gospodinjstva: sodelovanje v
raziskovanju, ime in priimek,
spol, datum rojstva, naslov
vkljuþno s številko stanovanja,
telefonska številka, e-naslov,
sestava gospodinjstva,
sorodstveno razmerje, status
aktivnosti, zaposlitveni status,
status na trgu dela, delovno
mesto, poklic, izobrazba,
delovni þas, status aktivnosti v
preteklem letu, vkljuþenost v
izobraževanje, stanovanjske
razmere in lastnosti stanovanja,
lastništvo stanovanja in z njim
povezana posojila,
subvencionirana najemnina,
stanovanjski stroški ter znižanja
stanovanjskih stroškov,
razpoložljivost trajnih potrošnih
dobrin, obremenjenost s stroški
ter s posojili, zamude plaþil,
otroško varstvo, denarni prenosi
med gospodinjstvi,
materialna/denarna pomoþ
dobrodelnih organizacij,
pokojninsko in življenjsko

zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), EMŠO, šifra funkcije
ali delovnega mesta (Z370),
tarifni razred javnega
uslužbenca oz. funkcionarja
(Z390), plaþni razred javnega
uslužbenca oz. funkcionarja
(Z380), delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550),
matiþna številka dela
poslovnega subjekta (Z630);
vrste izplaþil: dodatek za
delovno dobo (C020), položajni
dodatek (C010). Zavarovalna
podlaga in indikator odsotnosti
z dela.

Vsebina

Izbrana gospodinjstva - do
konca decembra 2022.
Administrativni viri: MNZ
(CRP), ZPIZ (Upraviþenci do
pokojnin in ostalih pravic iz
naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja),
MKGP (ARSKTRP subvencije), ZZZS (M-obrazci),
ZRSZ (Registrirane brezposelne
osebe), AJPES (Izkaz
poslovnega izida in bilanca
stanja), GURS (Kataster
nepremiþnin, Evidenca
vrednotenja nepremiþnin) - do
konca decembra 2022.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, DAK, ADROSEBE, RAVEN-DOH.

AJPES (ISPAP), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec. Statistiþna
vira: DAK, SPRS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Tekoþe leto,
Prejšnje leto

2. 2022 in 1. 7.
2022

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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10. 2. 2022

uporabljajo se za
letno usklajevanje
plaþ (prejemkov)
in pokojnin
uradnikov v
institucijah EU.
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Izvajalec

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Naziv

Namen

zavarovanje, nadomestila iz
zaposlitve, bonitete, lastna
proizvodnja, materialna
prikrajšanost, finanþne
zmožnosti, dohodek iz
kmetijske dejavnosti, meseþni
neto dohodek gospodinjstva,
razlogi za poveþanje/zmanjšanje
meseþnega neto dohodka
gospodinjstva, zdravstveno
stanje, oviranost zaradi
zdravstvenih težav, dolgotrajna
bolezen, dostopnost do
zdravstvenih storitev, splošno
zadovoljstvo z življenjem,
zaupanje v nepoznane osebe,
zadovoljstvo z odnosi,
zadovoljstvo s finanþnim
stanjem gospodinjstva. Redni
dodaten sklop vprašanj se
nanaša na zdravje in kakovost
življenja. Sklop vprašanj o
zdravju vkljuþuje zdravstveno
varstvo, determinante zdravja
zdravstveno stanje in
invalidnost. Sklop o kakovosti
življenja pa vkljuþuje blaginjo
ter socialno in kulturno
udejstvovanje. V letu 2022
bomo dodali še nekaj
spremenljivk o vplivu COVID19 na življenjske pogoje.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, DŠ, ime in priimek,
spol, datum rojstva, naslov do
ravni MID številke vkljuþno s
številko stanovanja, telefonska
številka, e-naslov, podatki o
dohodkih, davki in socialni
prispevki, preživnine,
vraþilo/doplaþilo dohodnine
vrsta samozaposlitve, dobiþek
oz. izguba samozaposlenih,
neobdavþeni prejemki, socialni
in družinski prejemki, vrsta in
znesek pokojnine z dodatki,
registrirana brezposelnost,
prejemki za brezposelnost,
podatki o neposrednih plaþilih v

Vsebina

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri
Obveznost
poroþanja

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

24
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Dohodki prebivalstva
RAVEN-DOH

Naziv

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

Namen

EMŠO, spol, starost, tip
prebivalca, obiþajno
prebivališþe (do MID hišne
številke, vkljuþno s številko
stanovanja), izobrazba, status
aktivnosti, poklic, dejavnost,
identifikator gospodinjstva,
število þlanov gospodinjstva,
razmerje do referenþne osebe
gospodinjstva, tip stanovanjske
enote, podatki o obdavþljivih in
neobdavþljivih dohodkih (bruto,
stroški, prispevki, davek, neto)
po vrstah dohodka (npr. plaþe 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),
davþna številka izplaþevalca
dohodka, kontrolni podatki
dohodnine, podatki iz odmere
dohodnine (osnovni, zbirni,
podrobni podatki odmere
dohodnine, dodatni podatki o
obraþunani dohodnini, dodatni
podatki o virih iz tujine, EMŠO
vzdrževanih þlanov, obraþunane

kmetijstvu, podlaga za
zavarovanje, datum zaþetka in
konca zavarovanja, delovni þas,
institucionalni sektor, število
zaposlenih v lokalni enoti,
izobrazba, dejavnost, poklic,
status aktivnosti, daljša
odsotnost z dela, podatki o
štipendijah, državljanstvo,
država prvega prebivališþa,
zakonski stan, ali prebivata
partnerja skupaj, leto priselitve,
stopnja urbanizacije, država
rojstva oþeta, država rojstva
matere.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP), GURS (REN), FURS
(preliminarni kontrolni podatki,
konþni kontrolni in odmerni
podatki dohodnine, davþni
obraþun akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti,
iREK), 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.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, REGISTRSKI
POPIS, DAK.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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06.03

06.04

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Vprašalnik: sodelovanje v
raziskovanju, mnenje o
finanþnem položaju v
gospodinjstvu in splošni
gospodarski situaciji, gibanju
cen in brezposelnosti,

Vprašalnik IKT-GOSP: podatki
o sodelovanju v raziskovanju, o
uporabi IKT pri posameznikih,
o namenih uporabe interneta, o
obsegu in težavah pri uporabi
storitev javnih ustanov prek
interneta, o razlogih, ki
prepreþujejo uporabo
naprednejših storitev javnih
ustanov prek interneta, o obsegu
spletnega nakupovanja, o
uporabi interneta stvari
(pametnih naprav in sistemov
po tipu, težave pri uporabi in
razlogi za neuporabo pametnih
naprav ali sistemov), o zelenem
IKT (ravnanje s starim,
odsluženim mobilnim
telefonom, tabliþnim in
prenosnim raþunalnikom), o
uporabi mobilnih telefonov ter
dostopu gospodinjstev do
interneta (tip povezave in
omejitve). Osnovni podatki o
izbranem posamezniku in
gospodinjstvu: leto rojstva, spol,
status aktivnosti, oviranost pri
aktivnostih, zaradi zdravstvenih
težav, dohodek gospodinjstva,
število þlanov gospodinjstva,
telefonska številka, e-naslov.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, datum
rojstva, naslov do ravni MID
hišne številke, spol, starost,
zakonski stan, državljanstvo,
država rojstva, izobrazba,
poklic, delovna aktivnost,
dohodek gospodinjstva, enaslov, telefonska številka.

olajšave za vzdrževane
družinske þlane).

Vsebina

Izbrani þlan gospodinjstva, stari
od 16 do vkljuþno 84 let, od 1.
do 15. v mesecu. MNZ (CRP),
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, DAK, ADROSEBE.

Izbrani þlan gospodinjstva, star
16–74 let (v mesecih marec,
april in maj). Administrativni
vir: MNZ (CRP), do 31. 1.
2022. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, DAK, SEL-SOC,
ADR-OSEBE, RAVEN-DOH,
REGISTRSKI POPIS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obvezno za
admin. vir;
prostovoljno za
izbrane osebe.

Obveznost
poroþanja

Mesec

Prvo þetrtletje
tekoþega leta,
obdobje od aprila
2021 do marca
2022.

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Letno

Periodika
objavljanja

Stran
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najkasneje do 5
delovnih dni pred
koncem meseca
opazovanja

6. 10. 2022, 3. 11.
2022, 5. 12. 2022.
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Prikaz mnenja potrošnikov o
preteklem, sedanjem in
prihodnjem stanju v njihovih
gospodinjstvih in v
gospodarstvu. Izraþun
kazalnikov zaupanja

Spremljanje podatkov o dostopu
do in o uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije
(IKT) pri posameznikih in
opremljenosti gospodinjstev z
IKT.

Namen

Št.

Mnenje potrošnikov
MP

Uporaba informacijskokomunikacijske
tehnologije v
gospodinjstvih in pri
posameznikih
IKT-GOSP

Naziv

Uradni list Republike Slovenije
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Poraba v gospodinjstvih
APG

Naziv

Prikaz ravni in strukture osebne
porabe gospodinjstev.

potrošnikov in gospodarske
klime ter t.i. ravnotežij za
posamezne kazalnike.

Namen

Vprašalnik APG: izbrane osebe
in þlani njihovega
gospodinjstva: datum rojstva,
spol, ime in priimek, naslov
vkljuþno s številko stanovanja,
stanovanjsko razmerje, razmerje
do nosilca gospodinjstva,
vkljuþenost v izobraževanje,
status aktivnosti, institucionalni
sektor, višina porabljenih
sredstev po namenu porabe
(COICOP klasifikacija),
koliþine porabljenih izdelkov
osebne porabe: kupljene
koliþine in koliþine iz lastne
proizvodnje, lastnosti in
lastništvo stanovanja, drugo
stanovanje, opremljenost s
trajnimi potrošnimi dobrinami,
denarni prenosi med
gospodinjstvi, finanþni položaj
gospodinjstva, meseþni neto
dohodek, nadomestila iz
zaposlitve, dohodek iz
kmetijske dejavnosti,
obdelovalna zemljišþa v
uporabi, spletni nakupi, splošno
zdravstveno stanje, dolgotrajna
zdravstvena težava, sodelovanje

varþevanju, veþjih nakupih ter
investicijah in prenovi
stanovanja, negotovost ter
socialno demografske
znaþilnosti anketirane osebe
(spol, leto rojstva, status
aktivnosti, število oseb, ki živi v
gospodinjstvu, število þlanov
gospodinjstva, starih 16 let in
veþ, meseþni neto dohodek
gospodinjstva), telefonska
številka, e-naslov.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, datum rojstva, spol,
izobrazba, poklic, delovni þas,
naslov do ravni MID številke,
država rojstva, zakonski stan,
lokacija opravljanja dela,
stopnja urbanizacije, telefonska
številka, e-naslov.

Vsebina

Izbrana gospodinjstva – v letu
2022. Administrativni viri:
MNZ (CRP) - do konca 2022,
GURS (Kataster nepremiþnin,
Evidenca vrednotenja
nepremiþnin) - do junija 2023.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, DAK, ADROSEBE, SREN, RAVEN-DOH.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

veþletna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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Izvajalec

07.01

07

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Udeleženci
predšolskega,
osnovnošolskega,
srednješolskega in
osnovnega glasbenega
izobraževanja ter tisti, ki
so zakljuþili
osnovnošolsko ali
srednješolsko
izobraževanje
ŠOL-DOTERC

Izobraževanje

Naziv

Prikaz vkljuþenosti prebivalstva
v formalno izobraževanje (od
vrtcev do srednjih šol in na
podroþju glasbenega
izobraževanja) in podatkov o
zakljuþku osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja.

Namen

Podatki o izobraževalnem
zavodu, o izobraževalnem
programu, o udeležencu:
EMŠO, spol, datum rojstva oz.
starost, obþina in država
stalnega prebivališþa, država
državljanstva, prvo prebivališþe
udeleženca in staršev, izobrazba
udeleženca in staršev, dohodki
staršev; podatki o morebitnih
posebnih potrebah udeleženca:
EMŠO, ime, priimek, spol,
datum rojstva, vrsta motnje,
vrsta programa, podatki o
odloþbi; podatki o vkljuþenosti
oz. zakljuþku izobraževanja:
šolsko leto, izobraževalni zavod,
izobraževalni program, status
udeleženca, naþin
izobraževanja, starostno
obdobje/razred/stopnja/letnik,
oddelek, datum prvega vpisa v
izobraževalni zavod, v

v raziskovanju, telefonska
številka, e-naslov.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, datum rojstva, spol, ime
in priimek, naslov vkljuþno s
številko stanovanja, telefonska
številka, e-naslov, zakonski
stan, izobrazba, status
aktivnosti, poklic, dejavnost,
državljanstvo, država prvega
prebivališþa, država rojstva
oþeta, država rojstva matere,
stopnja urbanizacije, višina
razpoložljivih sredstev
(dohodkov) po virih: iz
zaposlitve, samozaposlitve,
pokojnine, socialni in družinski
prejemki, prejemki za
brezposelnost, štipendije,
dohodki iz premoženja in
kapitala; velikost stanovanja,
število sob, leto izgradnje.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri: MIZŠ
(CEUVIZ, OR poroþila,
aplikacija ŠOL-S in DSP,
aplikacija Prosta mesta, podatki
o posebnih potrebah), do 1.12.
za šolsko leto 2022/2023
(udeleženci mladina), šolsko
leto 2021/2022 (udeleženci
odrasli ter udeleženci, ki so
zakljuþili izobraževanje); MIZŠ
(evidenca vzgojnoizobraževalnih zavodov in
programov), do 30.10. za šolsko
leto 2022/2023; DIC (evidenca
nacionalno preverjanje znanja
ter evidenca o opravljeni maturi
in poklicni maturi, evidenca o
zakljuþnih izpitih), do 31.3. za
šolsko leto 2020/2021, GZS,
TZS, OZS (evidence o
opravljenih delovodskih,
poslovodskih in mojstrskih
izpitih) do 30.3. za šolsko leto

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Šolsko leto
2022/2023
(vkljuþeni v
izobraževanje),
šolsko leto
2021/2022
(zakljuþili
izobraževanje)

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran
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april 2023
(udeleženci
izobraževanja),
maj 2023
(udeleženci, ki so
zakljuþili
izobraževanje)
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Vpis študentov v
višješolsko in
visokošolsko
izobraževanje in
diplomanti višješolskega
in visokošolskega
izobraževanja ŠOLŠTUD in ŠOL-DIPLTERC
ŠOL-ŠTUD, ŠOL-DIPLTERC

Naziv

Prikaz podatkov o študentih, ki
so v študijskem letu vpisani v
javno veljavne študijske
programe na višjih strokovnih
šolah in visokošolskih zavodih v
Republiki Sloveniji, in o
diplomantih, ki so v
koledarskem letu uspešno
zakljuþili višješolsko strokovno
in visokošolsko dodiplomsko in
podiplomsko izobraževanje v
Republiki Sloveniji

Namen
Obveznost
poroþanja

Višje strokovne šole (podatki o Obvezno
diplomantih), do 5. v mesecu za
pretekli mesec. Administrativni
viri: DIC (evidenca o opravljeni
maturi in poklicni maturi,
evidenca o zakljuþnih izpitih),
do 31.12. za šolsko leto
2021/22; MIZŠ (eVŠ): podatki
o visokošolskih študentih v
študijskem letu 2021/22, ki so
bili na mednarodni izmenjavi v
okviru študija, do 30. 1., podatki
o visokošolskih študentih ter o
visokošolskih študijskih
programih in zavodih v
študijskem letu 2022/23 do 30.
11., podatki o visokošolskih
diplomantih v letu 2021 do 30.
1.; MIZŠ (CEUVIZ): podatki o
študentih višješolskega
izobraževanja do 1.12. za
študijsko leto 2022/23, podatki
o diplomantih višješolskega
izobraževanja v letu 2021 do
15.2.; MIZŠ (evidenca
izobraževalnih zavodov in
programov): podatki o
višješolskih programih in
zavodih do 1.12. za študijsko
leto 2022/23; CMEPIUS
(evidenca študijske mobilnosti
študentov v okviru programa
Erasmus) do 31.3. za študijsko
leto 2021/22, MNZ (CRP) do

2021/2022; ZRSŠ (evidenca
odloþb o usmerjanju otrok in
mladine s posebnimi
potrebami), do 1.12. za šolsko
leto 2022/2023, MNZ (CRP) do
31.1. MDDSZ (štipendije) do
30.4. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC, SRDAP,
DAK, ŠOL-ŠTUD, RAVENDOH.

izobraževalni program, v
razred/stopnjo/letnik, predhodna
izobrazba, najvišji dokonþani
razred v rednem izobraževanju,
datum izpisa iz zavoda oz.
programa, datum zakljuþka
programa oz. izobraževanja,
uspeh oz. povpreþna ocena,
uþenje tujih jezikov, prehrana,
podatki o nadaljevanju
izobraževanja; podatki o
zaposlitvi (poklic, dejavnost,
datum zaposlitve), podatki o
štipendiji (vrsta in višina
štipendije).
Vprašalnik in kontrolnik ŠOLDIPL-TERC: podatki o
diplomantu višje strokovne šole
(priimek, ime, EMŠO, spol,
datum rojstva, podatki o
izobraževalni ustanovi in
izobraževalnem programu,
podatki o študiju in
diplomiranju, podatki o prejšnji,
najvišji doseženi izobrazbi,
podatki o srednješolski
izobrazbi, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
in þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
podatki o izobraževalnem
zavodu, podatki o
izobraževalnem programu
oziroma o drugem
izobraževalnem programu (þe je
bil študij dvopredmetni);
podatki o študentu oziroma
diplomantu: EMŠO, priimek,
ime, spol, datum rojstva; obþina
in država stalnega prebivališþa,
država državljanstva, država
rojstva (prvega prebivališþa),
leto priselitve, podatki o
podroþju znanosti, število otrok
v družini, družinski status,
dosežena izobrazba staršev,
država rojstva (prvega
prebivališþa) staršev, EMŠO

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Študijsko leto
2021/22 in
2022/23
(študenti), tekoþe
in prejšnje
koledarsko leto
(diplomanti)

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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6. 5. 2022 (vpisani
študenti v
študijskem letu
2021/22,
diplomanti v letu
2021), maj 2023
(vpisani študenti v
študijskem letu
2022/23,
diplomanti v letu
2022).
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otroka, datum rojstva otroka;
podatki o vkljuþenosti (za
študente): študijsko leto,
obiskovanje programa na sedežu
ali dislocirani enoti, obþina in
država, v kateri študent obiskuje
študijski program, letnik študija,
naþin študija, študij na daljavo,
vrsta vpisa, študijsko leto
prvega vpisa v ta študijski
program, študijsko leto prvega
vpisa v katerikoli visokošolski
oziroma višješolski študijski
program, ali se program
študentu financira iz javnih
sredstev, podatki o vrsti in višini
štipendije; podatki o študiju in
diplomiranju (za diplomante):
datum diplomiranja, naþin
študija diplomanta, študijsko
leto prvega vpisa v ta študijski
program, letnik, v katerega se je
diplomant vpisal ob prvem
vpisu v ta program, študijsko
leto prvega vpisa v katerikoli
visokošolski oziroma višješolski
študijski program; podatki o
predhodno doseženi izobrazbi
študenta oziroma diplomanta:
vrsta, leto in država dosežene
izobrazbe; najvišja predhodno
pridobljena izobrazba študenta;
podatki o kratkoroþni
mobilnosti študenta oziroma
diplomanta: države
visokošolskih zavodov, kjer je
bil študent oziroma diplomant
na izmenjavi, datumi zaþetkov
in zakljuþkov izmenjav, število
doseženih kreditnih toþk, vrste
mednarodnih izmenjav; podatki
o kratkoroþni mobilnosti
študentov iz tujine: EMŠO,
spol, datum rojstva, država
rojstva, državljanstvo, podatki o
kratkoroþni mobilnosti.

Vsebina

Prikaz podatkov o zaposlenih na Podatki o izobraževalnem
podroþju predšolskega,
zavodu: MŠ, davþna številka,
osnovnošolskega,
oznaka za rezidentstvo, obþina

Namen

Administrativni viri:
MNZ(CRP), MJU (ISPAP),
MIZŠ (Centralna evidenca

31.1.; MDDSZ (štipendije) do
30.4. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC, ŠOLŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC,
ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

stanje na 31.1.
2022

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

30

17. 6. 2022
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Stran
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izobraževanju
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Naziv

183 / 23. 11. 2021 /

07.03

Zap.št.

Št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10679

Izdatki za formalno
izobraževanje
ŠOL-FIN

Naziv

Prikaz podatkov o financiranju
in porabi sredstev na podroþju
formalnega izobraževanja.

srednješolskega in terciarnega
izobraževanja.

Namen

Administrativni viri: MIZŠ
Obvezno
(proraþunske idr.
administrativne evidence o
izdatkih državnega proraþuna za
formalno izobraževanje),
MDDSZ (proraþunske idr.
administrativne evidence o
sredstvih/porabi znotraj
MDDSZ in povezanih institucij
za formalno izobraževanje, o
sredstvih za otroške dodatke
upraviþencem, vkljuþenim v
formalno izobraževanje, za
štipendije dijakom in
študentom, za subvencionirano
študentsko prehrano idr.
transferje zasebnemu sektorju),
Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad
(administrativne evidence o
sredstvih/porabi za formalno
izobraževanje znotraj institucije,
o štipendijah dijakom in
študentom, idr. transferjih
zasebnemu sektorju), MZI
(sredstva za subvencioniran
prevoz dijakov in študentov),
AJPES (zakljuþni raþuni
pravnih subjektov, ki delujejo

Podatki o izdatkih države in
obþin, zasebnih in mednarodnih
izdatkih za formalno
izobraževanje po vrstah
izdatkov in ravneh
izobraževanja; podatki o porabi
izobraževalnih institucij ne
glede na vir sredstev po vrsti
porabe in ravneh izobraževanja.

Obveznost
poroþanja

zaposlenih na podroþju vzgoje
in izobraževanja), do 30.9.,
FURS (REK2, iREK) do 30.10.
Statistiþni viri: SRDAP, DAK,
DEM-PREB/ýL, SEL-SOC,
ŠOL-ŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC,
ŠOL-DOTERC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

enote, obþina podjetja.
Zaposleni v izobraževalnem
zavodu: EMŠO, davþna številka
ID, starost, starostni razred,
spol, podatki o izobrazbi in
delovnem mestu, delovni þas,
vrsta in trajanje pogodbe o
zaposlitvi, pogodba o delu,
avtorska ali druga pogodba (po
nazivih vrst dohodka - šifre
1501, 1502, 1504, 1516, 2501,
2504, obdobje in višina izplaþila
v EUR), delovno mesto, poklic,
status aktivnosti, obseg
pedagoške obremenitve v
šolskem letu glede na vrsto
izobr. programa oz.
izobraževalno obdobje,
strokovni naslov, vzgojnoizobraževalni zavod zaposlitve.

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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SURS

Izvajalec

07.05

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Uþenje in izobraževanje
odraslih
UIO

Naziv

Prikaz podatkov o vkljuþenosti
odraslih v formalno in
neformalno izobraževanje.

Namen

Vprašalnik UIO: datum rojstva,
ime in priimek, spol, naslov,
sodelovanje v raziskovanju,
telefonska številka, e-naslov,
socioekonomski (status
aktivnosti, zaposlitveni status,
poklic, dejavnost, raven in
podroþje dosežene izobrazbe,
leto pridobitve dosežene
izobrazbe) in demografski
podatki (zakonski stan, država
rojstva, država/regija
prebivališþa, državljanstvo,
država rojstva staršev in
izobrazba staršev, stopnja
urbanizacije), podatki o
njegovem gospodinjstvu (število
oseb, sestava gospodinjstva,
neto meseþni dohodek), podatki
o vkljuþenosti udeleženca v
razliþne oblike izobraževanja,
usposabljanja in uþenja
(formalno, neformalno in
priložnostno) ter znaþilnostih leteh (podroþje aktivnosti,
trajanje, naþin in kraj izvajanja,
priþakovani izidi), o stroških in
virih plaþila za izobraževalne
aktivnosti, o opustitvi
izobraževanja, o dostopu do
informacij glede izobraževanja,
o uporabi pridobljenih znanj, o
razlogih za udeležbo oziroma
ovirah za udeležbo v

Vsebina

Izbrane osebe, do 31.12.
Administrativni vir: MNZ
(CRP), do 31. 7. 2022.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
DAK, SEL-SOC, RAVENDOH, ADR-OSEBE, ŠOLŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC,
ŠOL-DOTERC.

na podroþju vzgoje in
izobraževanja, PRS), MF
(podatki iz zakljuþnih raþunih
RS in obþin), Skupnost obþin
Slovenije, Združenje mestnih
obþin Slovenije, obþine (izdatki
obþin za formalno
izobraževanje), Skupnost
centrov za socialno delo, centri
za socialno delo (sredstva v
povezavi z dodeljevanjem
štipendij), do 30.6. Statistiþni
viri: ŠOL-DOTERC, ŠOLŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC , RRD-IZV, APG, ZAP-SD, SPRS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
admin. vire;
prostovoljno za
gospodinjstva

Obveznost
poroþanja

Tekoþe leto

Obdobje
opazovanja

Šestletna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran
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10681

08.02

SURS

Statistiþno spremljanje
muzejske in galerijske
dejavnosti.

Statistiþno spremljanje kulturne
dejavnosti na odrih.

Namen
Obveznost
poroþanja

Obvezno

Kulturni domovi, centri za
Obvezno
kulturo, gledališþa, opere,
orkestri in zbori ter producenti
oz. izvajalci kulturnih
prireditev, katerih delovanje je v
javnem interesu, do 30.4.
Statistiþni vir: ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vprašalnik KU-MZ: status
Muzeji, muzejske zbirke in
organizacije, muzejski predmeti galerije, do 30.4. Statistiþni vir:
ADR-PODJ.
in gradivo galerij, naþin
pridobivanja predmetov,
ocenjena vrednost pridobljenih
oz. odkupljenih predmetov,
razstave, obiskovalci, vstopnice,
gostovanja, vzgojnoizobraževalna dejavnost, dostop
za gibalno in senzorno ovirane
osebe, dodatne dejavnosti,
zaposleni in zunanji sodelavci,
prihodki in stroški za kulturno
dejavnost, kontaktni podatki

Vprašalnik KU-ODER:
izvedena dela, prireditve, število
obiskovalcev in vstopnice,
gostovanja, festivali, vzgojno
izobraževalna dejavnost,
prostori, dostop za gibalno in
senzorno ovirane osebe, dodatne
dejavnosti, zaposleni in zunanji
sodelavci, prihodki in stroški za
kulturno dejavnost, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika, vpliv
COVID-19.

izobraževalnih aktivnostih ter
podatki o znanju tujih jezikov
(materni jezik staršev in
anketiranca ter drugi tuji jeziki)
in IKT.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, spol,
datum rojstva, naslov do ravni
MID številke vkljuþno s
številko stanovanja, telefonska
številka, e-naslov, dohodek iz
glavne zaposlitve,
državljanstvo, država rojstva,
država in leto priselitve,
zakonski stan, izobrazba, poklic,
dejavnost.

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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12. 8. 2022
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Muzejska in galerijska
dejavnost
KU-MZ

Odrska dejavnost
KU-ODER

Kultura

Naziv
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09.01

09.02

NIJZ

09

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

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

Prikaz kazalnikov, ki kažejo
stopnjo razvoja države, saj na
njihov izraþun vplivajo podatki
o smrtnosti novorojenþkov, o
življenjskem standardu in slogu
ter doseženi stopnji izobrazbe,
kakor tudi o stopnji razvoja
zdravstva in medicine.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, spol, starost, datum
smrti, ura smrti, kraj smrti,
mesto smrti, UE smrti, obþina
bivanja, regija, znaþilnosti o
smrti, vkljuþno z osnovnim
vzrokom smrti in zunanjim
vzrokom smrti; ime in priimek,
naslov, zakonski stan,
izobrazba, poklic, dejavnost
zaposlitve, tip prebivalca.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri: MNZ
(CRP) sproti, upravljavci
osnovne medicinske
dokumentacije in izvajalci
obdukcij sproti, NIJZ (NIJZ 46),
do 30.6. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC.

Statistiþni viri: EU-SILC,
Podatki o posamezniku (spol,
UMRLI.
starost, država rojstva,
državljanstvo, država
prebivališþa, najvišja dosežena
izobrazba, formalni zakonski
stan, dejanski zakonski stan, tip
gospodinjstva, status aktivnosti,
status v zaposlitvi, poklic,
dejavnost, regija prebivališþa,
stopnja urbanizacije, neto
meseþni dohodek gospodinjstva,
dohodek na þlana gospodinjstva,
dohodek na ekvivalentnega
þlana gospodinjstva, doseganje
praga revšþine, 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, respondent, ki je
odgovarjal v imenu izbrane
osebe. Podatki o gospodinjstvu
(število þlanov gospodinjstva,
ekvivalentno število þlanov
gospodinjstva).

osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika, vpliv COVID-19.

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto,
Predprejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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Vzroki smrti
UMRLI

Priþakovano trajanje
zdravja

Zdravje in socialna
varnost

Naziv
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09.03

09.04

NIJZ

Zap.št.

Obvezno

Administrativni viri: NIJZ
(NIJZ 26.2), Onkološki inštitut
Ljubljana - Register raka RS
(podatki o vseh prijavljenih
primerih raka debelega þrevesa
in danke), splošne bolnišnice,

EMŠO, številka zdravstvenega
zavarovanja, datum preiskave,
vrsta kolonoskopije, izvajalec in
ustanova izvajanja
preiskave/posega, izvid
kolonoskopije, diagnoza po

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri: ZZZS
(zbirka podatkov o izdanih
zdravilih na recept in zbirka
podatkov o medicinskih
pripomoþkih), do 28. 2. in 31. 8.
Slovensko nefrološko društvo
(podatki o dializnem zdravljenju
zaradi diabetiþne ledviþne
bolezni), Slovenija transplant
(podatki o transplantacijah
zaradi diabetiþne ledviþne
bolezni), ZPIZ (podatki o
invalidskem upokojevanju
zaradi sladkorne bolezni), MNZ
(CRP), vsi do 30.6. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC, SBO, UMRLI, SZBO,
ABSENTIZEM, ZDRAVILA.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

EMŠO, številka zdravstvenega
zavarovanja, spol, mesec in leto
rojstva, šolska izobrazba, obþina
stalnega in zaþasnega bivališþa,
podatki o prejemnikih zdravil in
medicinskih pripomoþkov pri
slad. bol. (EMŠO, št. zdrav.
zavarov., št. lekarne, št.
zdravnika, datum izdaje zdravila
ali med.teh. pripom., ident.
zdravila, koliþina in vrednost
izdanih zdravil na recept, enota
mere). Pacienti na dializnem
nadomestnem zdravljenju: tip
dialize, trajanje slad. bolezni,
leto nastopa slad. bolezni, leto
nastopa kroniþne ledviþne
odpovedi, leto prehoda na
dializo, leto transplantacije.
Prejemniki ledvic: glavna in
spremljajoþa diagnoza, zaplet,
datum operacije in zakljuþka
epizode. Podatki o invalidski
upokojitvi zaradi sladkorne
bolezni: EMŠO, št. zdr. zav,
spol, mesec in leto roj., šol.
izob., obþ. stal. in zaþ. bival.,
kategorija invalidnosti,
diagnoza, datum odloþbe.
Hospitalizirani pacienti zaradi
žilnih postopkov in amputacij
pri sl. bol.: številka 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, zaþetka in zakljuþka
epizode in bolnišniþne
obravnave. Datum smrti,
osnovni vzrok smrti, zunanji
vzrok smrti.

Vsebina

Podatkovni viri

2014-2021

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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Analiza zdravstvenega stanja
ciljne populacije in ocena
uþinkov programa: doseganje
ciljne populacije, kakovost
presejanja in vseh izvedenih
postopkov, odkrite patologije,

Zagotavljanje kazalnikov
sladkorne bolezni , ocene števila
oseb s sladkorno boleznijo,
znaþilnosti porazdelitve in
trendov, analize neenakosti pri
sladkorni bolezni po socialnih
determinantah, razvoj
farmakoepidemioloških analiz
na podroþju sladkorne bolezni,
nadgraditev metodologije in
zajema podatkov za izraþun
bremena bolezni.

Namen

Št.

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

Spremljanje
obvladovanja sladkorne
bolezni
SB

Naziv

10684 /

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zdravstveno stanje in
determinante zdravja

Naziv

Prikaz zdravstvenega stanja in
determinant zdravja.

vrednotenje uþinka programa.

Namen

EMŠO, spol, starost, zakonski
stan, izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve, tip
prebivalca, podatki o
obolevnosti po posameznih

MKB, dodatni posegi ob
kolonoskopiji vkljuþno z
biopsijo in polipektomijo,
najdbe, zapleti med in po
preiskavi/poseg, izvid preiskav
(kontrastne preiskave, CT
kolonografije, CT preiskave
drugih organov, UZ preiskave,
MRI abdomna….), datum
operacije, izvid operacije
(operativni zapisnik), podatek o
ustanovi, v katero je poslan
material za histopatološko
preiskavo, datum sprejema
vzorca na patologijo in datum
avtorizacije izvida, napotna
ustanova in napotni zdravnik
(koloskopist ali kirurg),
bioptiþna številka, vrsta in
število vzorcev, histopatološki
izvid s TN (ali TNM) stadijem v
primeru karcinoma (z vsemi
podatki v skladu s priporoþili),
ocena regresije tumorja v
primeru resekcije po
neoadjuvantni radioterapiji
in/ali kemoterapiji, datum
napotitve k onkologu, datum
zaþetka onkološkega
zdravljenja, naþin zdravljenja
(radio in/ali kemoterapija), izid
zdravljenja, TNM stadij raka,
lokacija tumorja, histološki tip
tumorja, intervalni raki (datum
diagnoze, diagnoza bolezni,
TNM stadij, histološki tip,
lokacija tumorja). Starost,
mesec in leto rojstva, država
rojstva, šolska izobrazba,
obþ.stal. in zaþ. bivališþa,
aktivnost, poklic, zakonski stan,
država prvega prebivališþa po
rojstvu, bruto dohodek
gospodinjstva.

Vsebina

Administrativni viri: MNZ
(CRP), NIJZ (NIJZ 46, NIJZ
14) do 30. 6. Statistiþni viri:
INTRASTAT, EKSTRASTAT,
DEM-PREB/ýL, SEL-SOC,

UKC LJ, UKC MB, izvenbolnišniþne gastroenterološke
ambulante, družinski zdravniki
(izvidi), MNZ (CRP) do 1. 12.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, SBO, UMRLI.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Stran

36

30. 9. 2022

Prva objava
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09.05

Zap.št.

Št.

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10685

09.07

NIJZ

Prikaz stanja na podroþju
bolnišniþnih obravnav.

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

Namen

EMŠO, spol, starost, podatki o
bolnišniþnih obravnavah zaradi
bolezni, poškodb in zastrupitev,
porodov, fetalnih smrti,
novorojenþkih, o bolnišniþnih
obravnavah zaradi rehabilitacije,
zakonski stan, izobrazba, poklic,

Vprašalnik: Podatki o pacientu
(EMŠO, ZZZS številka, spol,
datum rojstva, država stalnega
prebivališþa, obþina obiþajnega
prebivališþa); 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 podroþju, podatki o
meritvah, izvidih preiskav in
zdravstvenem stanju pacienta.
Administrativni/statistiþni viri:
Podatki o korišþenju
posameznih in skupnih storitev
zdravstvenega varstva
prebivalcev (število kurativnih
in preventivnih obiskov,
napotitev k specialistu, število
dovoljenih splavov, število
zahtevkov za prekinitev
noseþnosti, število uporabnic
hormonske kontracepcije,
število fetalnih smrti). Podatki o
številu uþencev v 1., 3., 6. in 8.
razredu osnovne šole po
obþinah, loþeno za prilagojen
program.

diagnozah; zašþita pred
pandemijami in prenosljivimi
boleznimi; podatki o uživanju
alkohola in drog, podatki o
uvozu, izvozu, proizvodnji in
pridelavi alkoholnih pijaþ,
podatki o porabi alkoholnih
izdelkov.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MNZ
(CRP), NIJZ (NIJZ 8, NIJZ 10,
NIJZ 12, NIJZ 15, NIJZ 17,
NIJZ 19) do 30. 6. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC.

Obvezno

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Obvezno
þetrtletno, tri mesece po
obdobju opazovanja.
Administrativni viri: NIJZ
(NIJZ 2, NIJZ 7, NIJZ18,
NIJZ19) do 30.6. Statistiþni viri:
ŠOL-DOTERC.

IND-L (podatki o uvozu in
izvozu alkoholnih pijaþ, o
industrijsko proizvedenih
alkoholnih pijaþah in ocena o
kmetijski predelavi alkoholnih
pijaþ), APG (podatki o porabi
alkoholnih izdelkov), raziskava
o alkoholu, tobaku in drugih
drogah.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja
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Zdravstveno varstvo
prebivalcev v okviru
bolnišniþnih obravnav
SBO

Zdravstveno varstvo
prebivalcev v okviru
ambulantnih obravnav na
primarni ravni in
specialistiþno
ambulantnih obravnav
SZBO

Naziv

Št.

09.06

Zap.št.

10686 /

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

09.08

09.09

09.10

NIJZ

NIJZ

Zap.št.

NIJZ

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Zdravstveno stanje,
zdravstveno varstvo
populacije in povezani
dejavniki

Okolje in zdravje

Lekarniška dejavnost in
poraba ambulantno
predpisanih zdravil
ZDRAVILA

Naziv

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

Spremljanje kazalnikov okolja,
ki vplivajo na zdravje, ter
kazalnikov zdravja kot
posledica vplivov okolja.

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

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o obravnavah uživalcev
drog , bolnišniþnih posteljah,
bolnišnicah, precepljenosti,
povpreþnih þakalnih dobah
(eNaroþanje). Podatki o
incidenci, prevalenci razliþnih
vrst rakavih obolenj, izvedenih
presejalnih programov,
incidenci in obravnavah zaradi
tuberkuloze, o številu presaditev
organov, številu diagnostiþnih
naprav v zdravstvu, kapacitetah
v domovih za starejše in posebni
SVZ programih socialnega
varstva, migracijah
zdravstvenega kadra,
poškodovanih v prometnih
nesreþah in posledicah,
obveznem ter zasebnem
zdravstvenem zavarovanju,
razvitosti obþin, meritvah s
športnega kartona, prejemnikih
pomoþi na domu. Podatki o
umrlih prebivalcih, bolnišniþnih
obravnavah zaradi bolezni,

EMŠO, spol, starost osebe,
podatki registra raka
(vkljuþenost v register,
diagnoza, datum postavitve prve
diagnoze). Zakonski stan, MID
bivališþa, X in Y koordinata
bivališþa, þas bivanja na
naslovu, datum smrti, osnovni
vzrok smrti, zunanji vzrok
smrti.
Administrativni viri: NIJZ
(NIJZ 14, NIJZ 17, NIJZ 19,
NIJZ 48, NIJZ 49, NIJZ 51,
NIJZ 64, eNaroþanje) do 30. 6.;
OI Ljubljana (Register raka,
DORA, ZORA) do 30. 6.; MZ
(kapacitete v zdravstvu), ZZZS
(podatki o ambulantno
opravljenih diagnostiþnih
pregledih, o ambulantno
izvedenih posegih, podatki o
številu presaditev organov,
podatki o številu naprav MRI),
SSZS (kapacitete - domovi za
starejše in posebni SVZ),
IRSSV (Programi socialnega
varstva), URSVS (Register
virov sevanja), ZZS (Register
zdravnikov), MNZ-Policija
(Statistika prometnih nesreþ),
ZZZS (obvezno zdravstveno
zavarovanje), SZZ (zasebno
zdravstveno zavarovanje),
Ministrstvo za finance (podatki
o razvitosti obþin), Fakulteta za

Administrativni viri:
MNZ(CRP), ARSO, MOP,
Onkološki inštitut (Register
raka RS), do 30. 9. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC, UMRLI, SBO.

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

dejavnost zaposlitve, tip
prebivalca.

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

2013-2021

2002-2021

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran
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Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
RIZDDZ

Naziv

Prikaz stanja na podroþju
izvajalcev zdravstvene
dejavnosti.

Namen

šport (SloFit podatki meritev s
športnega kartona), Javna
agencija RS za varnost prometa
(število udeležencev v
prometnih nezgodah), Inštitut
RS za socialno varstvo (podatki
o prejemnikih pomoþi na
domu), Klinika Golnik (Register
tuberkuloze) vsi do 30. 6.
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
DAK, SEL-SOC, SHA, ZAPSP/L, DO, EHIS, CINDI, SVIT,
UMRLI, SBO, ABSENTIZEM,
RIZDDZ, PPD-PB, SZBO.

Administrativni viri: ZRSZ
Obvezno
(podatki o registrirano
brezposelnih osebah), ZPIZ
(podatki o upokojevanju
zdravstvenih delavcev), do 30.9.
ZZZS (M-obrazci), AJPES
(ISPAP), NIJZ (NIJZ 16) do 30.
6., MNZ (CRP) do 31.7.

poškodb, zastrupitev ipd., ter o
ambulantnih obravnavah, o
živorojenih otrocih in o
porodnicah, dovoljenih splavih,
predpisanih zdravilih za
doloþene diagnoze , bolniških
odsotnosti zaradi bolezni,
poškodbah pri delu,
zdravstvenih delavcih,
determinantah zdravja,
populacijskega presejanja,
znaþilnostih prebivalstva (socioekonomske), izdatkih in virih
financiranja zdravstvenega
varstva, strukturni statistiki plaþ,
dolgotrajni oskrbi, delovno
aktivnem prebivalstvu.
Podatki o zdravstvenem
delavcu: EMŠO, davþna
številka, ime in priimek, datum
rojstva, šifra zdravstvenega
delavca in sodelavca, vitalni
status in datum smrti, podatki o
izobrazbi, podatki o zaposlitvi,
podatki o licenci, podatki o
koncesiji, podlaga za
zavarovanje, datum zaþetka in
konca zavarovanja, delovni þas,
izobrazba, dejavnost, vrsta
kolektivne pogodbe, šifra
proraþunskega uporabnika
(Z350), davþna številka
zaposlenega v javnem sektorju
(Z360), matiþna številka dela
poslovnega subjekta (Z630),
šifra funkcije ali delovnega
mesta (Z370), delež zaposlitve
na delovnem mestu (Z550);
bruto in neto znesek izplaþila ter
število ur za vrste izplaþil po
tipih izplaþil: A – bruto plaþa –
redno delo, B – bruto plaþa –
nadomestila, C – dodatki, D –
delovna uspešnost, E – bruto
plaþa – delo prek polnega
delovnega þasa, F – bonitete, G
– nadomestila v breme
delodajalca, H – nadomestila v
breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ

Obveznost
poroþanja

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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NIJZ

Izvajalec

09.12

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Nezgode pri delu in
poklicne bolezni
PPD-PB

Naziv

Prikaz in analiziranje vzrokov
zaþasne in trajne odsotnosti z
dela.

Namen

EMŠO, spol, starost, podatki o
poškodbi in nezgodi oz. bolezni
(diagnoza, dnevi odsotnosti z
dela zaradi zdravljenja
poškodbe, podatki o znaþilnosti
nezgode, potek dogodkov,
okolišþine 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 nesreþo, 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

in sodišþa, I – povraþilo
stroškov, J – drugi dohodki iz
delovnega razmerja, K –
odtegljaji, L – nadomestila
drugih izplaþevalcev, M –
kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje, N – neplaþana
odsotnost, O – dežurstvo, R –
dodatki za delo v tujini, S –
povraþila/nadomestila v tujini, T
– odtegljaji v tujini, status
aktivnosti (status registrirano
brezposelne osebe in obdobja
brezposelnosti, status
upokojenca in datum
upokojitve). Podatki o izvajalcu
zdravstvene dejavnosti: številka
izvajalca zdravstvene
dejavnosti, naziv izvajalca,
pravni status in tip izvajalca,
datum zaþetka/prenehanja
delovanja izvajalca zdravstvene
dejavnosti, matiþna številka iz
Poslovnega registra Slovenije,
ZZZS številka izvajalca
zdravstvene dejavnosti,
dejavnosti, ki jih izvajalec
opravlja po VZD.

Vsebina

Administrativni viri: AJPES,
ZZZS, IRSD (celotna baza
prijavljenih nezgod); ZPIZ
(evidenca ocen delovne
zmožnosti in telesnih okvar),
NIJZ (NIJZ 5), MNZ CRP), vsi
do 30. 6. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

SURS, AJPES,
IRSD: prejšnje
leto; ZPIZ: 20102021

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

Št.
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09.14

09.15

SURS

SURS

Evropski sistem

Podrobna razþlenitev sistema

Prikaz izdatkov za razliþne
zdravstvene storitve in
medicinsko blago. Spremljanje
stanja in razvoja na podroþju
zdravstvenega varstva.

Prikaz in analiziranje vzrokov
zaþasne in trajne odsotnosti z
dela.

Namen

Prejemniki: EMŠO, vrsta in

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

Podatki o delavcih in drugih
osebah, pri katerih nastane
odsotnost z dela, invalidnost ali
telesna okvara (EMŠO, spol,
starost, ), podatki o podjetju zavezancu (registrska in matiþna
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 prometno nesreþo,
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).
Obþina bivanja, starost,
zakonski stan, izobrazba, poklic,
dejavnost zaposlitve

telesnih okvar), podatki o
podjetju – zavezancu (registrska
in matiþna številka zavezanca,
šifra dejavnosti podjetja).
Zakonski stan, izobrazba, šifra
poklica in opis delovnega mesta,
državljanstvo.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MNZ

Obvezno

Obvezno
Administrativni viri: ZZZS
(izvajalci zdravstvenih storitev),
zdravstvene zavarovalnice, MF,
MZ, MDDSZ, MNZ, IRSSV,
MORS, SSZS, FIHO, URISOýA - najkasneje oktober za
prejšnje leto. Statistiþni viri:
NIJZ (SZBO).

Obvezno
Administrativni viri: AJPES,
ZPIZ (Evidenca ocen delovne
zmožnosti in telesnih okvar),
NIJZ (NIJZ 3), MNZ (CRP), vsi
do 30. 6. Statistiþni viri: DEMPREB/ýL.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

SURS, AJPES:
prejšnje leto;
ZPIZ: 2010-2021

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

41
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Izdatki in viri
financiranja
zdravstvenega varstva
SHA

Odsotnost z dela
(bolniški stalež)
ABSENTIZEM

Naziv

Št.
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09.16

09.17

NIJZ

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Z zdravjem povezano
vedenje v šolskem
obdobju
HBSC

Dolgotrajna oskrba
DO

integrirane statistike
socialne zašþite
ESSPROS

Naziv

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

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
upraviþencev in izplaþanih
zneskih pokojnin Sklada
obrtnikov in podjetnikov, o
izplaþanih zneskih po vrstah
pomoþi tujcem in azilantom, o
izdatkih iz naslova aktivne
politike zaposlovanja, o izdatkih
za razliþne storitve CSD-jev, o
izplaþanih zneskih za pravice iz
naslova vojnih zakonov.

Vsebina

Spremljanje vedenj, povezanih z Vprašalnik: socio-demografski
zdravjem pri všolanih 11-, 13-, podatki (spol, leto in mesec
15 in 17-letnikih.
rojstva, obþina bivališþa, država
rojstva staršev, program
izobraževanja, razred/oddelek,
tip družine, zaposlenost staršev,
denarno blagostanje družine,
socialno-ekonomski položaj
družine), podatki o zdravstvenih
izidih (samoocena zdravja,
zadovoljstvo z življenjem,
psihosomatski simptomi,
duševno zdravje, poškodbe,
odnos do telesa in diet), podatki
o z življenjskim slogom
povezanih vedenjih (prehrana,
skrb za zobe, spanje, telesna
dejavnost, sedeþa vedenja),
podatki o tveganih vedenjih
(tobak, alkohol, konoplja in

Prikaz gibanja izdatkov za
dolgotrajno oskrbo za merjenje
uþinkovitosti in dolgoroþne
javnofinanþne vzdržnosti ter
prikaz števila prejemnikov
dolgotrajne oskrbe.

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

Namen
Obveznost
poroþanja

Izbrane osnovne in srednje šole
in uþenci/dijaki v izbranih
oddelkih: februar/marec 2022;
udeleženci PUM-O: februar do
julij 2022. Administrativni viri:
MIZS: podatki o vpisu v
šolskem letu 2021/2022 v 2021.

Obvezno za
administrativne
vire. Prostovoljno
za šole in
uþence/dijake ter
udeležence PUMO.

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP), ZZZS (izvajalci
zdravstvenih storitev),
zdravstvene zavarovalnice, MF,
MZ, MDDSZ, ZPIZ, SSZS,
IRSSV - najkasneje oktober za
prejšnje leto. Statistiþni viri:
SHA, ESSPROS, NIJZ (SZBO).

(CRP), ZPIZ (Upraviþenci 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
zašþite (MNZ, ZZZS,
zavarovalnice, SOP, IRSSV,
SSZS) - do 1. 11. Statistiþni
viri: ZAP-ISD, ZAP-SD, NRDRŽAVA/L, SHA, DO.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Tekoþe leto.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Štiriletna

Letna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran
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30.10.2023

15. 12. 2022
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Spremljanje izloþenega
natrija, kalija in joda v
24-urnem urinu na ravni
odrasle populacije v
Sloveniji
SOL

Naziv

Zagotavljanje podatkov za
spremljanje uþinkovitosti
ukrepov zmanjševanja vnosa
soli, poveþanega vnosa
zelenjave in preskrbljenosti z
jodom pri odrasli populaciji v
Sloveniji.

Namen

Vprašalnik: ime in priimek,
socio-demografski podatki
(spol, starost, izobrazba,
zaposlitev), naslov vkljuþno s
številko stanovanja, uporaba
alkohola in tobaka,
prehrambene navade, telesna
dejavnost, znanje/odnos/vedenje
do soli (vkljuþno z jodiranjem
soli), prisotnost KNB (vkljuþno
z arterijsko hipertenzijo),
zdravljenje za KNB, izvedba
fizikalnih meritev (telesna masa
in višina, krvni tlak, srþni utrip,
obseg pasu in kožne gube),
zbiranje 24-urnega urina.,
sodelovanje v raziskovanju,
telefonska številka, e-naslov.
Administrativni/statistiþni viri:
podatki o anketirancu (ime in
priimek, naslov do ravni MID

druge droge, nasilje, spolnost),
podatki o družini, šoli in
prijateljih (pogovor s starši,
všeþnost in obremenjenost s
šolo, podpora v šoli in ocene,
podpora prijateljev, druženje s
prijatelji), podatki o uporabi
interneta in digitalnih tehnologij
(uporaba spletnih socialnih
medijev, igranje
video/raþunalniških/spletnih
iger in znaki zasvojenosti z
njimi, internetni (online) stiki,
pogovori preko interneta),
podatki o vplivu pandemije
covid-19 na zdravje in poþutje
(izpostavljenost okužbi, vpliv
pandemije, viri informacij,
spoštovanje ukrepov).
Administrativni viri: podatki o
osnovni in srednji šoli (naziv
šole, naslov, obþina šole) ter
podatki o oddelkih/razredih
(razred/ oddelek, program
izobraževanja za oddelek
srednje šole, število fantov in
deklet v izbranih
razredih/oddelkih)

Vsebina

Izbrana oseba, stara med 25 in
64 let v þasu izvedbe terenske
faze. Administrativni viri:
MNZ(CRP) do 15. 1. 2022
(pilotno raziskovanje) in 1. 8.
2022 (glavno raziskovanje).
Statistiþni viri: DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC, RAVEN-DOH,
ADR-OSEBE.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno za
administrativne
vire, prostovoljno
za izbrane osebe.

Obveznost
poroþanja

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

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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SURS

Izvajalec

10.01

10

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Ovadene osebe
KRIM-TOŽ

Kriminaliteta

Naziv

Prikaz podatkov o ovadenih
fiziþnih in pravnih osebah.

Namen

Podatki o storilcu-pravni osebi:
matiþna številka, stroškovni
nosilec, ID zadeve, datum
prvega vpisa v PRS, SKD
dejavnost; podatki o storilcufiziþni osebi: EMŠO, spol,
datum in leto rojstva, obþina
stalnega bivanja, obþina
zaþasnega bivanja, država
prvega prebivališþa, država
stalnega bivanja, državljanstvo,
aktivnost, izobrazba; podatki o
oškodovancu: EMŠO, spol, ime,
priimek, naslov stalnega
bivališþa, naslov zaþasnega
bivališþa, datum rojstva,
razmerje do storilca; podatki o
kaznivem dejanju po kazenskem
zakoniku, tipu kaznivega
dejanja, datumu in obþini
storitve kaznivega dejanja, vrsti
storilca, vrsti osebe, vložniku
ovadbe, naþinu vložitve ovadbe,
skupini dogodka, vrsti odloþbe,
razlogu zavrženja in trajanju
postopka. Za neznane storilce le
podatki o šifri kaznivega

številke, vkljuþno s številko
stanovanja, EMŠO, spol,
starost, obþina bivališþa,
zakonski stan, izobrazba, poklic,
delovna aktivnost, dohodek
gospodinjstva, dejavnost
zaposlitve, država in regija
bivanja, državljanstvo, država
rojstva osebe, matere in oþeta,
velikost naselja, stopnja
urbanizacije, utež verjetnosti
izbora, stratum, telefonska
številka, e-naslov, podatki o
gospodinjstvu – število þlanov
gospodinjstva, tip
gospodinjstva, število þlanov
gospodinjstva po starostnih
skupinah).

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri: MNZ
(CRP), Vrhovno državno
tožilstvo (elektronska evidenca),
do 15.3. Statistiþni viri: SPR/L,
DEM-PREB/ýL, SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Periodika
objavljanja

8. 6. 2022
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SURS

Poslovanje podjetij
SSP/L

Poslovni subjekti

11

11.01

Obtožene in obsojene
osebe
KRIM-SOD

Naziv

Spremljanje rezultatov
poslovanja podjetij in lokalnih
enot, izraþun uteži za
kratkoroþne statistike.

Prikaz podatkov o obtoženih in
obsojenih fiziþnih in pravnih
osebah.

Namen

Podatki podjetij kot so prihodki
in njihova þlenitev glede na
dejavnost, odhodki, stroški in
njihova þlenitev, marža, dodana
vrednost, vrednost proizvodnje,
bruto poslovni presežek,
zaposlenost, investicije, zaloge.

Podatki o storilcu-pravni osebi:
matiþna številka, datum prvega
vpisa v PRS, SKD dejavnost,
obþina pravne osebe; podatki o
storilcu-fiziþni osebi: EMŠO,
spol, datum in leto rojstva,
obþina stalnega in zaþasnega
bivališþa, država prvega
prebivališþa, država stalnega
prebivališþa, državljanstvo,
aktivnost, izobrazba; podatki o
oškodovancu: EMŠO, spol, ime,
priimek, naslov stalnega
bivališþa, naslov zaþasnega
bivališþa, datum rojstva,
razmerje do storilca; podatki o
kaznivem dejanju po kazenskem
zakoniku, sostorilstvu, priporu,
datumu storitve kaznivega
dejanja, steku, vrsti sodne
odloþbe, doloþeni kazenski
sankciji (glavni in morebitni
stranski), morebitnem
varnostnem ukrepu in trajanju
postopka.

dejanja, vložniku ovadbe in vrsti
odloþbe.

Vsebina

Administrativni viri: AJPES
(letna poroþila), do 31. 5.,
FURS (Davþni obraþun
akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, Bilanca
stanja, Izkaz poslovnega izida,
DDPO, do 30. 5. in DDV, do
15. v mesecu za predprejšnji
mesec), BS (letna poroþila
bank) do 31.5., AZN (Bilanca
stanja in izkaz poslovnega izida
za zavarovalnice,
pozavarovalnice, pokojninske
družbe, Zbrane premije in
izplaþane odškodnine po
razliþnih vrstah zavarovanj za
zavarovalnice, pozavarovalnice

Administrativni viri: MNZ
(CRP), Vrhovno sodišþe RS
(informatiziran kazenski
vpisnik), do 15.3. Statistiþni
viri: SPR/L, DEM-PREB/ýL,
SEL-SOC.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021
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11.02

11.03

11.04

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

n.s.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti in tuje Obvezno
podružnice iz vseh podroþij po
SKD 2008: poslovni subjekti in
tuje podružnice z 20 in veþ
zaposlenimi (INV-1a) ter
poslovni subjekti sektorja
države (INV-2), do 9. 5.,
poslovni subjekti in tuje
podružnice z manj kot 20
zaposlenimi (INV-1b), do 30. 6.
Administrativna vira: FURS
(DDV), do 15. v mesecu za
predprejšnji mesec in DDPO, do
30. 5., AJPES (letna poroþila),
do 31. 5. Statistiþni vir: POSLP/ýL, ADR-PODJ.

Statistiþni viri: IND-PN/M,
GRAD/M, TRG/M, TRG-D/M,
STOR/M, ADR-PODJ.

in pokojninske družbe) do 31.5..
Statistiþni viri: SPRS, POSLP/ýL, INV, R-RD/IZV, ZAPSDý, ZAP-ISD.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o demografskih
Administrativni vir: AJPES
statusnih spremembah podjetij, (PRS) - tekoþe prevzemanje.
podatki o ustanoviteljih (davþna Statistiþna vira: SPRS, DAK.
številka, ime in priimek oziroma
naziv ter naslov ustanovitelja)
ter podatki o lokaciji in

Vprašalnika INV-1a in INV-2:
Investicije v nova in rabljena
opredmetena osnovna sredstva
(OOS), v nova in rabljena
neopredmetena sredstva (NS),
dezinvesticije OOS in NS, viri
financiranja za investicije v
OOS in NS, delitev sredstev iz
virov na plaþane in neplaþane
investicije, investicije v nova in
rabljena OOS in NS po lokaciji
in namenu, investicije v
osnovna sredstva na osnovi
pogodb o javno-zasebnem
partnerstvu, najeta osnovna
sredstva, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Vprašalnik INV1b: Investicije v nova in
rabljena opredmetena osnovna
sredstva (OOS), v nova in
rabljena neopredmetena
sredstva (NS), dezinvesticije
OOS in NS, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
Investicije v opredmetena
osnovna sredstva (OOS), v
neopredmetena sredstva (NS),
dezinvesticije OOS in NS.

Podatki o obsegu prodaje
celotnega trga ( v industriji,
gradbeništvu, trgovini in
storitvah).

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Stran

46

17. 6. 2022

16. 12. 2022

60 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

183 / 23. 11. 2021 /

Prikaz demografskih statusnih
sprememb vseh podjetij in
podlaga za pripravo podatkov o
hitrorastoþih podjetjih.

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

Prikaz meseþnega gibanja
obsega dejavnosti na trgu.

Namen

Št.

Demografija podjetij
SPR-DEM/L

Investicije v osnovna
sredstva
INV

Skupni indeks obsega
proizvodnje
PROIZ-SK/M

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10695

11.06

11.07

BS, SURS

SURS

Uporaba informacijskokomunikacijske
tehnologije in etrgovanje v podjetjih
IKT-PODJ

ýetrtletno poslovanje
poslovnih subjektov
POSL-P/ýL

Hitrorastoþa podjetja
SPR-DEM-HRP/L

Naziv
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Vprašalnik ýPPS: Podatki iz
bilance stanja, iz izkaza
poslovnega izida, investicije v
osnovna sredstva, drugi podatki
o poslovanju in letni dodatek,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
Podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida,
zaposleni.
Vprašalnik IKT-PODJ: podatki
o dostopu in hitrosti fiksne
povezave do interneta, dostopu
do mobilnega interneta in
dodelitvi prenosnih naprav, o
opremljenosti podjetij s spletno
stranjo, o uporabi video
sestankov, o oddaljenem
dostopu zaposlenih in
samozaposlenih do sistema epošte, dokumentov in poslovnih
aplikacij podjetij, o
zaposlovanju strokovnjakov za
IKT in o e-vešþinah, o varnosti
pri uporabi IKT (uporabljeni
varnostni postopki,
izobraževanje zaposlenih o
varni uporabi IKT, obstoj
politike varovanja podatkov,
varnostni incidenti po vrsti
incidenta, sklenjeno zavarovanje
kibernetske zašþite, skrb za
varno uporabo IKT v podjetju),
o uporabi robotov (po vrsti
robota, število robotov, ki jih
uporablja podjetje, razlogi, ki so
vplivali na uporabo robotov), o
vplivu uporabe IKT na okolje
(sprejeti ukrepi za zmanjšanje

Spremljanje digitalizacije
podjetij – uporabi
informacijsko-komunikacijske
tehnologije v podjetjih in obseg
elektronskega trgovanja.

Obvezno

Letno.

Trenutno stanje,
prejšnje leto.

Letna

Izbrani poslovni subjekti iz
dejavnosti od podroþja C do N
ter dejavnosti popravila
raþunalnikov in izdelkov za
široko rabo (95.1), do 31. 3.
2022. Statistiþni viri: SPRS,
SSP/L, ADR-PODJ.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

ýetrtletje, prejšnje ýetrtletna
leto

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Periodika
objavljanja

Izbrani poslovni subjekti in tuje Obvezno
podružnice iz vseh podroþij
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 poroþila), do 31. 5.
Statistiþni viri: ADR-PODJ,
DAK in ZAP-ISD.

Podatki o hitrorastoþih podjetjih Statistiþna vira: SPRS, SPRglede na rast števila zaposlenih DEM/L.
oseb.

dejavnosti podjetij.

Vsebina

Prikaz þetrtletnega poslovanja
poslovnih subjektov, izraþun
þetrtletnega bruto domaþega
proizvoda, spremljanje
rezultatov poslovanja podjetij.

Spremljanje hitrorastoþih
podjetij glede na rast števila
zaposlenih oseb.

Namen

183 / 23. 11. 2021
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6. 10. 2022, 3. 11.
2022, 5. 12. 2022.

70 dni po obdobju
opazovanja, 4.
þetrtletje 83 dni po
obdobju
opazovanja

23. 12. 2022
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11.08

11.09

11.10

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Podatki o številu podjetij,
osebah, ki delajo in prihodkih.

Vprašalnik PT: Ocena
trenutnega in priþakovanega
gibanja glavnih ekonomskih
kazalnikov (proizvodnja,
naroþila, zaloge, cene,
zaposlovanje, povpraševanje,
zagotovljena proizvodnja,
omejitveni dejavniki, ustreznost
zmogljivosti glede na
povpraševanje, izkorišþenost
zmogljivosti, konkurenþni
položaj, investicijska vlaganja v
osnovna sredstva, struktura
investicij, negotovost, 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 in
storitvenih dejavnostih,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik.

uporabe papirja in energije, skrb
za opremo IKT, ko se ta veþ ne
uporablja), o digitalizaciji
poslovanja, o najemu storitev
raþunalništva v oblaku, o
obsegu in težavah pri etrgovanju, o lastno razviti
programski opremi; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
matiþna številka podjetja,
število zaposlenih in
samozaposlenih, dejavnost
podjetja, prihodek od prodaje.

Vsebina

Statistiþni viri: SPRS

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice s
podroþja predelovalnih
dejavnosti, gradbeništva,
trgovine na drobno ter
storitvenih dejavnosti, do 15. v
mesecu. Statistiþni vir: ADRPODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

n.s.

Prostovoljno

Obveznost
poroþanja

Mesec, ýetrtletje

Prejšnje leto

Do 15. v mesecu
za tekoþi mesec

Obdobje
opazovanja

Prva objava

Meseþna,
ýetrtletna

Letna

Stran

48

45 dni po koncu
obdobja

16. 12. 2022

Meseþna,
5 delovnih dni
þetrtletna, polletna pred koncem
meseca
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Kratkoroþna demografija Prikaz gibanja novih registracij Izbrani kazalniki za registracije Administrativni vir: AJPES
pravnih enot
ter zaþetkov steþajnih postopkov in zaþetke steþajev pravnih enot. (PRS) - tekoþe prevzemanje.
Statistiþni vir: SPRS.
SPR-DEM/ýL
pravnih enot oziroma poslovnih
subjektov.

Prikaz podatkov o aktivnih
poslovnih subjektih.

Prikaz informacij o trenutnih
stanjih glavnih ekonomskih
kazalnikov in ocena njihovega
gibanja v naslednjih mesecih ter
spremljanje informacij o
investiranju. Na podlagi zbranih
odgovorov se izraþunavajo:
kazalnik zaupanja v
predelovalnih dejavnostih,
trgovini na drobno,
gradbeništvu, storitvenih
dejavnosti in kazalnik
gospodarske klime ter t.i.
ravnotežja za posamezne
kazalnike.

Namen

Št.

Podjetja
SPR/L

Poslovne tendence
PT

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10697

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 znaþilnostih izvoznih in
uvoznih podjetij, prikaz
podatkov o globalizaciji.

Namen

Podatki za izraþun
sistematiþnega prikaza podatkov
o transakcijah med rezidenti in
nerezidenti v doloþenem
obdobju

Vprašalnik Intrastat: fakturna in
statistiþna vrednost, neto masa,
koliþina 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 poroþevalske enote (tudi
fiziþne osebe) ali tretje osebedeklaranta in partnerja,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik.
Administrativni/statistiþni viri:
fakturna in statistiþna vrednost,
neto masa, koliþina 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 poroþevalske enote
(tudi fiziþne osebe) ali tretje
osebe-deklaranta in partnerja,
EORI številka (tudi za fiziþne
osebe), carinski postopek in
drugi izbrani podatki iz enotne
upravne listine (EUL).

Vsebina

Podatkovni viri
Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: AJPES
(letna poroþila do 30.04. vsako
leto), FURS (podatki DDV do
20. v mesecu za predzadnji
mesec), KDD (prvi dan v
mesecu za zadnji mesec),
AKOS (podatki mobilnih
operaterjev zadnji dan meseca
za predhodni mesec), MF
(transferi do 20. v mesecu za
predhodni mesec). Statistiþni

Obvezno

Podjetja, katerih vrednost
Obvezno
blagovne menjave z državami
þlanicami EU je v prejšnjem
koledarskem letu oz. v obdobju
od januarja tekoþega leta do
zadnjega opazovanega obdobja
tekoþega leta presegla višino
nacionalno doloþenega
vkljuþitvenega praga. Rok za
posredovanje podatkov FURSu: do 15. v mesecu za prejšnji
mesec. SURS prevzame podatke
od FURS-a do 1. v mesecu za
predprejšnji mesec.
Administrativni viri: FURS
(obraþun davka na dodano
vrednost, zavezanci za DDV in
podatki iz sistema VIES), do 15.
v mesecu za predprejšnji mesec,
FURS (davþno potrjeni raþuni)
do 15. v mesecu za prejšnji
mesec, FURS (EUL - izbor
podatkov iz carinskih
deklaracij), do 25. v mesecu za
prejšnji mesec, FURS (podatki
enotnega dovoljenja za
poenostavljene postopke), do
20. v mesecu za prejšnji mesec,
AJPES (PRS) - tekoþe
prevzemanje, sistemski
operaterji za plin in elektriko do
20. v mesecu. Statistiþni viri:
SPRS, DAK, SPR-RSP.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

49

2 meseca po
obdobju
opazovanja

35 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

Plaþilna bilanca

Menjava blaga s tujino
INTRASTAT,
EKSTRASTAT

Ekonomski odnosi s
tujino

Naziv

Št.

12.01

12

Zap.št.

10698 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

BS

BS

BS

SURS

BS

BS

Zap.št.

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Statistiþni viri: Poslovanje
poslovnih subjektov s tujino
(poroþilo SN), SPRS in SPRRSP.

Administrativni viri: AJPES
(letna poroþila do 30.04.vsako
leto), FURS (podatki DDV do
20. v mesecu za predzadnji
mesec), KDD (prvi dan v
mesecu za zadnji mesec).
Statistiþni viri: Poslovanje
poslovnih subjektov s tujino
(poroþila BST, KRD, SN),
VRP, SPRS in SPR-RSP.

Poslovne terjatve/obveznosti in

Podatki za izraþun razþlenitve
po vrstah storitev in partnerskih
državah partnericah. Podatki
raziskovalno-razvojne
dejavnosti pri izvajalcih.

Izbrana podjetja do 20. v

Administrativni viri: AJPES
(letna poroþila do 30.04.vsako
leto), FURS (podatki DDV do
20. v mesecu za predzadnji
mesec). Statistiþni viri (R-RDIZV), SPRS in SPR-RSP.

Podatki o kapitalskih naložbah, Statistiþna vira: SSP/L, SPRpodatki o lastništvu in državi
RSP. EGR: do 31. 3. za
nadzora ter podatki o
predpreteklo referenþno leto.
poslovanju poslovnih subjektov.

Podatki za izraþun nekaterih
kazalnikov poslovanja podjetij v
tujini, ki so pod nadzorom
slovenskih podjetij.

Podatki za izraþun stanja imetij
in obveznosti do tujine.

Administrativni viri: AJPES
(letna poroþila do 30.04. vsako
leto), FURS (podatki DDV do
20. v mesecu za predzadnji
mesec) , KDD (prvi dan v
mesecu za zadnji mesec).
Statistiþni viri: Poslovanje
poslovnih subjektov s tujino
(poroþila BST, KRD, SN),
VRP, SPRS in SPR-RSP.

Obvezno

Obvezno

Letna

Letna

Letna

ýetrtletna

Meseþna

Letna

Mesec, tekoþe leto n.s.

Tekoþe leto

Predprejšnje leto

Predprejšnje leto

n.s.

Obvezno

ýetrtletje

Mesec

Obvezno

Obvezno

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

50

Podatki se ne

9 mesecev po
obdobju
opazovanja

2.9.2022

2 leti po obdobju
opazovanja

3 mesece po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

30. 06. 2022

Prva objava

Stran

Priprava agregatov za

Razþlenitev podatkov o izvozu
in uvozu storitev in partnerskih
državah.

Prikaz rezultatov poslovanja
tujih notranje povezanih podjetij
in prikaz podatkov o
globalizaciji.

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

Prikaz podatkov o stanju imetij
in obveznostih do nerezidentov.

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: AJPES
Obvezno
(letna poroþila do 30.04. vsako
leto), FURS (podatki DDV do
20. v mesecu za predzadnji
mesec). Statistiþni viri:
Poslovanje poslovnih subjektov
s tujino (poroþila SN, KRD), RRD-IZV, SPRS in SPR-RSP.

viri: SPRS in SPR-RSP.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

183 / 23. 11. 2021 /

Poslovanje poslovnih

Mednarodna trgovina s
storitvami

Tuja notranja podjetja
SSP-FATS/L

Podatki o transakcijah in stanjih
za razþlenitev neposrednih
naložb v tujini in tujih
neposrednih naložb v Sloveniji
razcepljeno po državah in
dejavnostih. Podatki
raziskovalno-razvojne
dejavnosti pri izvajalcih.

Vsebina

Prikaz agregatov o dolžniških
Podatki o dolžniških imetjih in
imetjih in obveznostih do tujine, obveznostih do tujine.

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

Namen

Št.

Zunanja povezana
podjetja

Stanje mednarodnih
naložb

Bruto zunanji dolg

Neposredne naložbe s
tujino glede na smer
naložbe

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10699

13.01

Raziskovanje in razvoj,
znanost in tehnologija

13

Državna proraþunska
sredstva za raziskovalnorazvojno dejavnost
R-RD-D

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

Vsebina

Prikaz stanja o obsegu
naþrtovanih in realiziranih
namenskih državnih
proraþunskih sredstev za RRD.

Prikaz podatkov o
veþnacionalnih in rezidenþnih
skupinah podjetij ter njihovih
povezavah v skupine

Prikaz podatkov o intenzivnost
in obsegu procesa ekonomske
globalizacije.

Statistiþni viri: SPR-RSP,
plaþilna bilanca, SSP-FATS/L,
Zunanja povezana podjetja,
Neposredne naložbe s tujino
glede na smer naložbe, Intrastat
Ekstrastat.

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.

mesecu za predhodni mesec
(KRD in BST meseþno
poroþilo). Banke in podjetja
(nad 2 mio bilanþne vsote) do
20. v mesecu za predhodni
mesec (SN-T meseþno
poroþilo); do 20. 4. za
predhodno leto (SN letno
poroþilo). Administrativni viri:
FURS (obrazca DDV-O in RPO), AJPES (letna poroþila), do
30. 4. Banke in hranilnice, ki
opravljajo plaþilni promet s
tujino do 10. delovnega dne za
podatke predhodnega meseca.
Statistiþni viri: SPRS in SPRRSP.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Vprašalnik R-RD-D: podatki o
višini realiziranih državnih
proraþunskih sredstvih za RRD
(po sektorjih, vrsti podpore,

n.s.

n.s.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Vsa ministrstva in druge
Obvezno
ustanove, ki razpolagajo z
namenskimi državnimi
proraþunskimi sredstvi za RRD,

Podatki o številu skupin podjetij Statistiþni viri: SPR-RSP,
ter o številu podjetij, osebah, ki SPRS, EGR: do 31. 3. za
delajo, in prihodkih podjetij, ki predpreteklo referenþno leto.
so del skupine.

Podatki o izvozu in uvozu,
naložbenih tokovih, ekonomski
aktivnosti veþnacionalnih
podjetij ter drugi podatki
ekonomske globalizacije.

Stanja in transakcije z
Zagotavljanje podatkov za
statistike ekonomskih odnosov s vrednostnimi papirji v
tujino, statistiko finanþnih
poslovanju s tujino.
trgov, statistiko finanþnih
raþunov.

posamezne produkte statistike
ekonomskih odnosov s tujino.

Namen

Tekoþe leto,
Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Prejšnje leto.

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Letna

n.s.

Periodika
objavljanja

51

21. 9. 2022

09.06.2022

02. 12. 2022

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

objavijo, so vir za
statistike
ekonomskih
odnosov s tujino.

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

SURS

Skupina podjetij

12.12

SURS

Globalizacija
KAZ-GLOB

12.11

SURS

Poroþilo o poslih z
vrednostnimi papirji
VRP

subjektov s tujino

Naziv

Št.

12.10

Zap.št.

10700 /

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Industrijska proizvodnja
IND/L

Rudarstvo in
predelovalne dejavnosti

14

14.01

Raziskovalno-razvojna
dejavnost pri izvajalcih
R-RD-IZV

Naziv

13.02

Zap.št.

Prikaz stanja, sprememb in
razvoja na podroþju proizvodnje
in prodaje industrijskih
proizvodov in storitev.

Prikaz stanja na podroþju RRD
v vseh sektorjih izvajanja RRD.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vprašalnik IND-L: Podatki o
koliþinski proizvodnji,
koliþinah, porabljenih za
nadaljnjo proizvodnjo, zalogah,
o koliþinski in vrednostni
prodaji proizvodov in storitev
skupaj in na tujem trgu,
vrednostni prodaji proizvodov
in storitev za katere
poroþevalska enota ni našla
ustrezne NIP šifre, realizaciji
podjetja, kontaktni podatki

Vprašalnik R-RD-IZV: podatki
o osebju v RRD: spol, poklic,
stopnja izobrazbe, starostna
skupina, državljanstvo; podatki
o raziskovalnih delih/projektih
in bruto izdatkih za RRD: viri
financiranja, vrsta porabe,
dejavnost izvajalcev RRD,
podroþje raziskav in razvoja,
vrsta raziskovanja, dejavnost
projekta; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika, vpliv COVID-19.
Administrativni/statistiþni viri:
podatki o podjetjih, ki so imela
notranji RRD, število
zaposlenih.

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti
Obvezno
oziroma deli poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo z
industrijsko proizvodnjo, do 28.
2. Statistiþni vir: ADR-PODJ.

Poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z izvajanjem RRD, do
10. 5. Administrativni viri:
FURS (DDPO), do 15. 5., MF
(prejemniki državne pomoþi za
RR), do 30. 5., ARRS
(Evidenca izvajalcev
raziskovalne in razvojne
dejavnosti, Register zasebnih
raziskovalcev), do 30. 4.,
AJPES (PRS, zakljuþni raþuni),
BS (poroþila BST), do 30.4.
Statistiþni vir: ADR-PODJ.

podroþjih raziskav in razvoja,
do 5. 7.
družbeno-ekonomskih ciljih),
naþrtovanih državnih
proraþunskih sredstvih (po
družbeno-ekonomskih ciljih) ter
realizirana državna proraþunska
sredstva za izvajanje
nadnacionalnih raziskav (po
vrsti podpore), kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika, vpliv
COVID-19.

Vsebina

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

52

21. 6. 2022

4. 11. 2022

Prva objava

Št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10701

15.01

Proizvodnja elektriþne in
toplotne energije ter
energetske naprave
E1-EE/L

Energetika

15

Spremljanje podatkov o
proizvodnji in oddaji elektriþne
in toplotne energije v
elektrarnah; prikaz tehniþnih
podatkov o energetskih
napravah.

Podatkovni vir za izraþun
kmetijskih bilanc.

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

Namen

Vprašalnik E1-EE/L: podatki o
proizvodnji elektriþne energije v
HE, TE in SPTE enotah (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih elektrarnah
na generatorju in pragu; o
proizvodnji toplotne energije iz
posameznih goriv v TE in SPTE
enotah; o vrstah in moþi
elektrarn; o vrstah, številu in
moþi strojev, ki poganjajo
generatorje; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik

Vprašalnik IND-15/M: podatki
o proizvodnji živilskih
proizvodov ali storitev, podatki
o živilskih proizvodih
porabljenih v nadaljnji
predelavi, o koliþini zalog
živilskih proizvodov ter o
prodaji proizvodov in storitev,
podatki o zalogah žit ob koncu
meseca, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vprašalnik IND-PN/M: Podatki
o prihodku od prodaje z
domaþega in tujega trga
(Evro/ne Evro obmoþje) ter
vrednosti zalog, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.
Administrativni vir: DDV-O.

osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektriþne energije,
in poslovni subjekti, ki poleg
svoje osnovne dejavnosti
proizvajajo tudi elektriþno
energijo za lastne potrebe in
prodajo, do 28. 2. 2022.

Obvezno

Obvezno
Podjetja in enote v sestavi, ki
proizvajajo živila in pijaþe ali pa
opravljajo s tem povezane
storitve in imajo po Statistiþnem
registru delovno aktivnega
prebivalstva (SRDAP)
zaposlenih 20 ali veþ oseb, le
izjemoma tudi manj. Podjetja
morajo podatke posredovati
meseþno do 15. v mesecu.
Statistiþni vir: ADR-PODJ.

Obvezno
Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo z
industrijsko dejavnostjo, do 20.
v mesecu. Administrativni vir:
FURS (obraþun davka na
dodano vrednost, obr. DDV-O),
do 15. v mesecu za predprejšnji
mesec. SODO (števci elektriþne
energije), po dogovoru. FURS
(podatki statistike plaþilnega
prometa), po dogovoru
(AJPES). Statistiþni vir: ADRPODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

n.s.

Meseþna

Periodika
objavljanja

53

16. 5. 2022

Podatki se ne
objavijo, so vir za
izraþun bilanc
preskrbe.

40 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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SURS

Proizvodnja živilskih
proizvodov
IND-15/M

14.03

SURS

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

Naziv

Št.

14.02

Zap.št.

10702 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Vprašalnik E3-TOP/L: podatki
o proizvodnji toplotne energije
po vrstah goriva; o prodaji
toplotne energije po sektorjih;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativni vir:
podatki o proizvodnji toplotne
energije po vrstah goriva; o
prodaji toplotne energije po
sektorjih.

Poslovni subjekti, ki proizvajajo Obvezno
in distribuirajo toplotno
energijo, do 28. 2. 2022.
Administrativni vir: Agencija za
energijo, do 15. 5. 2022.

Vprašalnik E5-EED/L: podatki
o porabi elektriþne energije in
goriv za ogrevanje in pogon;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativni vir:
podatki o prevzemu elektriþne
energije v distribucijsko
omrežje in dobavi elektriþne
energije odjemalcem v RS ter
izgube v distribucijskem
omrežju.

Prejšnje leto

Poslovni subjekti za distribucijo Obvezno
elektriþne energije do 28. 2.
2022. Administrativni vir: MZI
- Direktorat za energijo (EPOS),
do 20. 7. 2022.

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Spremljanje podatkov o trgovini Vprašalnik E8-NPT/L: podatki Izbrani poslovni subjekti, ki
Obvezno
in porabi naftnih proizvodov.
o prodaji naftnih proizvodov
trgujejo z naftnimi proizvodi, do
trgovskim podjetjem, zavodu za 28. 2. 2022.
obvezne rezerve države,
energetskemu sektorju,

Spremljanje podatkov o
distribuciji elektriþne energije.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

Stran

54

16. 5. 2022

6. 10. 2022

16. 5. 2022

6. 10. 2022

6. 10. 2022

Prva objava

183 / 23. 11. 2021 /

Prodaja naftnih
proizvodov
E8-NPT/L

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Administrativni viri: MZI, IJS,
Podatki o obnovljivih virih
energije: proizvodnja energije iz Geološki zavod Slovenije,
obnovljivih virov in poraba
Borzen do 10. 9. 2022.
obnovljivih virov energije (lesna
biomasa, bioplin, vetrna
energija, sonþna energija,
geotermalna energija).

in þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Spremljanje podatkov o prenosu Vprašalnik E4-EEP/L: podatki o Poslovni subjekti za prenos
elektriþne energije.
nabavi in oddaji elektriþne
elektriþne energije, do 28. 2.
energije na prenosnem omrežju; 2022.
o uvozu in izvozu; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

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

Spremljanje podatkov o
obnovljivih virih energije.

Namen

Št.

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

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

Proizvodnja in prodaja
toplotne energije
E3-TOP/L

Obnovljivi viri energije
OVE

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10703

15.08

15.09

15.10

SURS

SURS

SURS

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

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

Vprašalnik E1-EE/M: podatki o
proizvodnji elektriþne energije v
HE, TE in SPTE enotah (iz
posameznih goriv), NEK,
sonþnih in vetrnih elektrarnah

Vprašalnik E-PE/L: podatki o
energetski in/ali neenergetski
rabi energije, goriv in izbranih
naftnih proizvodov, razdeljenih
po namenih rabe, kurilni
vrednosti goriv, zalogah ob
koncu leta; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik
in þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je
proizvodnja elektriþne energije
in poslovni subjekti, ki poleg
svoje osnovne dejavnosti

Izbrani poslovni subjekti s
podroþja A do F po SKD 2008,
do 10. 3. 2022. Statistiþni vir:
ADR-PODJ.

Obvezno

Obvezno

Mesec

Prejšnje leto

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje podatkov o porabi
posameznih energentov v
sektorjih A do F po SKD 2008
in o namenih rabe.

Poslovni subjekti za oskrbo z
zemeljskim plinom in
utekoþinjenim naftnim plinom,
do 28. 2. 2022.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Prejšnje leto

Vprašalnik E9-PL/L: podatki o
uvozu, nakupu, lastni porabi in
izgubah zemeljskega plina; o
prodaji zemeljskega plina po
sektorjih; o uvozu, izvozu,
nakupu in lastni porabi
utekoþinjenega naftnega plina; o
prodaji utekoþinjenega naftnega
plina po sektorjih; o porabi
elektriþne energije; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

predelovalnim dejavnostim in
rudarstvu, gradbeništvu,
cestnem in železniškem
prometu, gospodinjstvom in
ostalim. Poraba utekoþinjenega
naftnega plina v prometu,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Spremljanje podatkov o
Vprašalnik E11-TG/L: podatki o Poslovni subjekti s podroþja
Obvezno
pridobivanju in prodaji premoga proizvodnji, prodaji in izvozu
pridobivanja rjavega premoga in
ter podatkov o produktivnosti.
rjavega premoga in lignita; o
lignita, do 28. 2. 2022.
lastni porabi; o kurilnosti,
vrednosti žvepla; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Spremljanje podatkov o oskrbi z
zemeljskim plinom in
utekoþinjenim naftnim plinom;
poraba elektriþne energije.

Namen

Meseþna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

55

25 dni po obdobju
opazovanja

6. 10. 2022

16. 5. 2022

16. 5. 2022

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

Pridobivanje in prodaja
premoga
E11-TG/L

Trgovina s plini
E9-PL/L

Naziv

Št.

15.07

Zap.št.

10704 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Spremljanje podatkov o
prevzemu elektriþne energije iz
obnovljivih virov v
distribucijsko omrežje.

Vprašalnik E7-NP/M: podatki o
proizvodnji, uvozu in izvozu po

Obvezno

Obvezno

Rafinerija, do 10. v mesecu.

Poslovni subjekti, katerih
osnovna dejavnost je

Obvezno

Administrativni vir: MZI Direktorat za energijo (EPOS),
50 dni po obdobju opazovanja.

Obvezno

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

56

25 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

55 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

25 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

Stran

Spremljanje podatkov o
proizvodnji naftnih proizvodov.

Vprašalnik E6-NAF/M: podatki
o proizvodnji, uvozu in izvozu
po državah; o lastni porabi in
zalogah surove nafte, plinskega
kondenzata, rafinerijskih
surovin, aditivov in drugih
ogljikovodikov; o proizvodnji,
nakupu, uvozu po državah; o
lastni porabi in prodaji
zemeljskega plina; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Podatki o prevzemu elektriþne
energije v distribucijsko
omrežje (iz sonþnih elektrarn,
vetrnih elektrarn, mHe); o
izgubah v distribucijskem
omrežju.

Poslovni subjekt za prenos
zemeljskega plina, do 10. v
mesecu.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Proizvodnja naftnih
proizvodov

proizvajajo tudi elektriþno
energijo za lastne potrebe in
prodajo, do 10. v mesecu.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Vprašalnik E4-EEP/M: podatki Poslovni subjekt za prenos
o nabavi in oddaji elektriþne
elektriþne energije, do 10. v
energije na prenosnem omrežju; mesecu.
o uvozu in izvozu; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

na generatorju in pragu; o
proizvodnji jedrske toplotne
energije v reaktorju; o
proizvodnji toplotne energije; o
porabi elektriþne energije za
þrpanje; o porabi goriv in zalog
v TE; kontaktni podatki osebe,
ki izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Spremljanje podatkov o pretoku Vprašalnik Pretoki zemeljskega
zemeljskega plina.
plina: podatki o pretoku na
vstopnih in izstopnih toþkah
prenosnega omrežja
zemeljskega plina; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Spremljanje gibanja koliþinskih
podatkov o prenosu elektriþne
energije.

Namen

Št.

Proizvodnja in oskrba s
Spremljanje podatkov o
surovo nafto, zemeljskim delovanju rafinerije.
plinom, petrokemiþnimi
surovinami, aditivi ter
drugimi ogljikovodiki
E6-NAF/M

Distribucija elektriþne
energije
E5-EED/M

Pretoki zemeljskega
plina
E9-PZP/M

Prenos elektriþne
energije
E4-EEP/M

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10705

15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Spremljanje trgovanja z
naftnimi proizvodi.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Spremljanje podatkov o
proizvodnji premoga.

Cene zemeljskega plina
E-CPL

Cene elektriþne energije
E-CEE

Spremljanje povpreþnih cen
zemeljskega plina.

Spremljanje povpreþnih cen
elektriþne energije.

Podatki o cenah zemeljskega
plina za porabniške skupine v
gospodinjstvih in

Podatki o cenah elektriþne
energije za porabniške skupine
v gospodinjstvih in
negospodinjstvih.

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.
2022.

Obvezno

Obvezno

Obvezno

ýetrtletje

ýetrtletje

Mesec

Mesec

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

Podatki o stanju varnostnih
Administrativni vir: MGRT,
zalog naftnih derivatov (zaþetne Zavod RS za blagovne rezerve,
in konþne zaloge).
do 15. v mesecu.

Vprašalnik E11-TG/M: podatki
o proizvodnji, prodaji, izvozu,
zalogah, kurilnosti in vsebnosti
žvepla za rjavi premog in lignit;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Mesec

Obvezno

Mesec

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

ýetrtletna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

57

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

Prva objava
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Varnostne zaloge naftnih Spremljanje zalog naftnih
derivatov
derivatov.

Pridobivanje premoga
E11-TG/M

Obveznost
poroþanja

Vprašalnik E8-NPT/M: podatki Izbrani poslovni subjekti, ki
Obvezno
trgujejo z naftnimi proizvodi, do
o nakupu in prodaji naftnih
proizvodov v državi; o uvozu in 10. v mesecu.
izvozu naftnih proizvodov po
državah; o zalogah; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

državah, reciklaži, lastni porabi, proizvodnja naftnih derivatov,
reklasifikaciji, prodaji in
do 10. v mesecu.
zalogah naftnih proizvodov;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Trgovina s trdnimi gorivi Spremljanje podatkov o trgovini Vprašalnik E10-TGT/M:
Izbrani poslovni subjekti, ki
E10-TGT/M
s trdnimi gorivi.
podatki o nabavi, prodaji po
trgujejo s trdnimi gorivi, do 10.
sektorjih, uvozu in izvozu po
v mesecu.
državah; o zalogah, kurilnosti in
vsebnosti žvepla trdnih goriv
(þrni premog in antracit, koks,
rjavi premog, lignit, briketi,
šota, les in lesni odpadki);
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik in þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Trgovina z naftnimi
proizvodi
E8-NPT/M

E7-NP/M

Naziv

Št.

15.16

Zap.št.

10706 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

16.01

16.02

16.03

SURS

SURS

Obvezno

Administrativni viri: MOP, do
5. v mesecu.
Lokacija, število in površina
stavb in stanovanj v stavbi po
investitorju, vrsti gradbenih del

Prikaz gibanja izdanih
gradbenih dovoljenj in
znaþilnosti stavb.

Meseþna

Meseþna

n.s.

Letna

Letna

58

20 dni po obdobju
opazovanja

45 dni po obdobju
opazovanja

6. 10. 2022

16. 5. 2022

Prva objava

Stran

Mesec

Mesec

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Gradbena dovoljenja za
stavbe
GRAD-GD/M

Obvezno

Obvezno

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov, ki izvajajo gradbena
dela, do 20. v mesecu.
Administrativni vir: FURS
(podatki statistike plaþilnega
prometa), po dogovoru
(AJPES). Statistiþni vir: ADRPODJ.

Izbrani poslovni subjekti
oziroma deli poslovnih
subjektov in tuje podružnice, ki
izvajajo gradbena dela, do 2. 4.
Statistiþni vir: ADR-PODJ.

n.s.

Vprašalnik GRAD/M: Podatki o
vrednosti opravljenih gradbenih
del, kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vprašalnik GRAD/L: Vrednost
opravljenih gradbenih del
skupaj in vrednost
specializiranih gradbenih del po
investitorju, vrsti gradbenih del
in klasifikaciji vrst objektov
(CC-SI), kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MZI, do 30. Obvezno
4. 2022.

2022.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o gospodinjstvu (število Rezultati izraþuna modela
gospodinjstev in oseb v
Inštituta Jožef Stefan, 22. 9.
2022. Statistiþni viri.
stanovanju); stanovanju in
stavbi (tip stavbe, število
stanovanj, leto izgradnje stavbe,
obnove stavbe, uporabna
površina stanovanja);
opremljenosti stanovanj z
razsvetljavo in elektriþnimi
napravami; kuhanju; ogrevanju
in hlajenju prostorov ter
ogrevanju vode (naprave in
naþini za ogrevanje in hlajenje
prostorov ter vode; koliþinah
porabljenih goriv in energije.

Podatki o koliþinah biogoriv,
primešanih gorivom danim na
trg za uporabo v prometu ter o
njihovem izvoru.

negospodinjstvih.

Vsebina

Podatkovni viri

Prikaz gibanja gradbene
dejavnosti.

Letni prikaz vrednosti
opravljenih gradbenih del na
objektih.

Spremljanje podatkov o rabi
energije in goriv v
gospodinjstvih po energetskih
virih in namenih rabe – za
ogrevanje in hlajenje prostorov,
za ogrevanje vode, za kuhanje
in za druge namene (poraba
elektriþne energije za
razsvetljavo in elektriþne
aparate).

Spremljanje podatkov o rabi
biogoriv v prometu in o
njihovem izvoru.

Namen

Št.

Gradbena dejavnost
GRAD/M

Vrednost opravljenih
gradbenih del
GRAD/L

Gradbeništvo

16

SURS

Poraba energije in goriv
v gospodinjstvih
APEGG

15.23

SURS

Biogoriva v prometu

Naziv

15.22

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10707

17.01

Trgovina
TRG/L

Trgovina in druge
storitve

17

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

Izraþun ocene dokonþanih in
nedokonþanih stavb in
stanovanj.

Podatkovni viri

Vprašalnik TRG/L: 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, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo s trgovinsko
dejavnostjo, do 14. 4. Statistiþni
vir: ADR-PODJ.

n.s.

Statistiþni viri: - stroški
n.s.
materiala: raziskovanje CENEDOMA/M (indeksi cen
industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih za prodajo na
domaþem trgu); - stroški dela:
plaþe zaposlenih pri pravnih
osebah (ZAP/M), aktivno in
neaktivno prebivalstvo (ANP),
raziskovanje o strukturi stroškov
dela in delovnega þasa (ZAPRSD in ZAP-SDý), opravljene
delovne ure (ZAP-DELURE),
Uprava za javna plaþila podatki o neplaþilih
javnofinanþnih prihodkov na
doloþene raþune.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Število in površina dokonþanih Statistiþni viri.
stavb in stavb v gradnji po
investitorju, vrsti gradbenih del,
klasifikaciji vrst objektov (CCSI). Število in površina
dokonþanih stanovanj in
stanovanj v gradnji po
investitorju, vrsti gradbenih del
in sobah.

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

in klasifikaciji vrst objektov
(CC-SI); število sob v
stanovanju. Za stavbe, ki so se
rušile: število in površina
stanovanj po sobah, po
opremljenosti z napeljavami in
pomožnimi prostori.

Vsebina

Prejšnje leto

Prejšnje leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

59

20. 7. 2022

10. 6. 2022

75 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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SURS

Ocena gradnje stavb in
stanovanj
GRAD-STAVBE

16.05

SURS

Namen

Gradbeni stroški za nova Prikaz gibanja gradbenih
stanovanja
stroškov, ki nastanejo v
GRAD-STROŠKI/ýL
gradbenem podjetju pri gradnji
novih stanovanj.

Naziv

Št.

16.04

Zap.št.

10708 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

17.02

17.03

17.04

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Prikaz gibanja prihodka v
poslovnih in drugih storitvenih
dejavnostih.

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

Prikaz gibanja poslovanja v
trgovini na debelo in
posredništvu.

Namen

Vprašalnik STOR/M: Podatki o
prihodku od prodaje, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.
Administrativni vir: obrazec
DDV-O, davþne blagajne in
vezane knjige raþunov.

Vprašalnik TRG-M: Podatki o
prihodku od prodaje, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.
Administrativni vir: obrazec
DDV-O, davþne blagajne in
vezane knjige raþunov.

Vprašalnik TRG-D/M: Podatki
o prihodku od prodaje,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativni vir:
obrazec DDV-O, davþne
blagajne in vezane knjige
raþunov.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti in
Obvezno
enote v sestavi, ki se ukvarjajo s
storitvenimi dejavnostmi kot
glavno dejavnostjo ter
morebitnimi drugimi stranskimi
dejavnostmi, do 20. v mesecu za
prejšnji mesec. Administrativni
vir: FURS (obraþun davka na
dodano vrednost - obr. DDV-O,
do 15. v mesecu za predprejšnji
mesec, davþno potrjeni raþuni,
do 15. v mesecu za prejšnji
mesec ter podatki statistike

Izbrani poslovni subjekti in
Obvezno
enote v sestavi, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo trgovine na drobno,
trgovine z motornimi vozili in
popravili motornih vozil kot
glavno dejavnostjo ter
morebitnimi drugimi stranskimi
dejavnostmi, do 8. v mesecu za
prejšnji mesec. Administrativni
vir: FURS (obraþun davka na
dodano vrednost - obr. DDV-O,
do 15. v mesecu za predprejšnji
mesec, davþno potrjeni raþuni,
do 15. v mesecu za prejšnji
mesec ter podatki statistike
plaþilnega prometa, po
dogovoru (AJPES)). Statistiþni
vir: ADR-PODJ.

Izbrani poslovni subjekti in
Obvezno
enote v sestavi, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo trgovine na debelo
in posredništva kot glavno
dejavnostjo ter morebitnimi
drugimi stranskimi dejavnostmi,
do 8. v mesecu za prejšnji
mesec. Administrativni vir:
FURS (obraþun davka na
dodano vrednost - obr. DDV-O,
do 15. v mesecu za predprejšnji
mesec, davþno potrjeni raþuni,
do 15. v mesecu za prejšnji
mesec ter podatki statistike
plaþilnega prometa, po
dogovoru (AJPES)). Statistiþni
vir: ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

60

60 dni po obdobju
opazovanja

31 dni po obdobju
opazovanja

60 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

Št.

Poslovne in druge
storitvene dejavnosti
STOR/M

Trgovina na drobno,
trgovina z motornimi
vozili in popravila
motornih vozil
TRG/M

Trgovina na debelo
TRG-D/M

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10709

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

BS

BS

BS

BS

SURS

Zavarovalnice
NR-ZAV

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

Zavarovalnice, do 30. 4.

Podatki iz bilance stanja, izkaza Izbrane družbe, ki izvajajo
uspeha in analitiþnih evidenc.
dejavnost najema (lizing), do
10. delovnega dne v mesecu po
obdobju opazovanja.

Izdajatelji instrumentov in
ponudniki plaþilnih storitev
(banke in nefinanþna 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.

Zagotavljanje podatkov lizing
družb za statistiko finanþnih
raþunov.

Prikaz podatkov o zavarovalnih
premijah in odškodninah po
poslovnih subjektih.

n.s.

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno
Denarne finanþne institucije
(S.122), do 10. delovnega dne
po obdobju opazovanja. Za
podatke obrestnih mer in za
sistem minimalnih obveznih
rezerv so obvezniki poroþanja le
kreditne institucije. Statistiþni
viri.

Podatki o izdajanju in uporabi
plaþilnih kartic, þekov,
elektronskega denarja, dvigih in
pologih na banþnem okencu,
denarnih nakazilih, uporabi ter
lokacijah bankomatov, POS
terminalov ter terminalov za
uporabo elektronskega denarja,
uporabi storitev elektronskega
banþništva, uporabi drugih
sodobnih tržnih poti ter prenosih
sredstev.

Podatki o stanjih in tokovih v
bilancah investicijskih skladov.

Podatki iz bilance stanja
denarnih finanþnih posrednikov
(vkljuþno s podatki za sistem
minimalnih obveznih rezerv) in
obrestne mere.

Statistiþni viri: TRG-D/M,
TRG/M in STOR/M.

plaþilnega prometa, po
dogovoru (AJPES)). Statistiþni
vir: ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Zagotavljanje podatkov
statistike plaþil.

Zagotavljanje podatkov
investicijskih skladov.

Zagotavljanje podatkov bilanc
stanja, podatkov o kreditih,
obrestnih mer in tokov iz bilanc
denarnih finanþnih posrednikov.

Podatki o obsegu prodaje.

Vsebina

Podatkovni viri

Meseþna

Meseþna

Meseþna

Prejšnje leto

ýetrtletje

Letna

ýetrtletna

ýetrtletje, za
ýetrtletna
elektronski denar mesec

Mesec

Mesec

Mesec

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

61

26. 8. 2022

4 mesece po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

2 meseca po
obdobju
opazovanja

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

60 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

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

Statistika plaþil

Podatki investicijskih
skladov

Podatki denarnih
finanþnih posrednikov

Finanþno posredništvo

18

Namen

Indeks obsega v
Prikaz meseþnega gibanja
storitvenih dejavnostih in obsega prodaje v storitvenih
dejavnostih in trgovini.
trgovini
STOR-IO/M

Naziv

Št.

17.05

Zap.št.

10710 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

19.01

Prihodi in prenoþitve
turistov
TU/M

Turizem

19

SURS

Pokojninski skladi

18.07

BS

Podatki zavarovalnih
družb

Naziv

18.06

Zap.št.

BS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Spremljanje temeljnih
kazalnikov o turistiþnem
prometu ter razpoložljivosti in
zasedenosti turistiþnih
nastanitvenih zmogljivosti.

Zagotavljanje podatkov o
poslovanju pokojninskih
skladov.

Zagotavljanje statistiþnih
agregatov zavarovalnic.

Namen

Podatki o nastanitvenih obratih
(NO), njihovih znaþilnostih in
njihovih nastanitvenih
zmogljivostih ter izvajalcih
nastanitvene dejavnosti
(matiþna številka izvajalca,
davþna številka izvajalca, naziv
izvajalca, sedež in naslov
izvajalca, kontaktni podatki
izvajalca, ID nastanitvenega
obrata, naziv NO, datum vpisa v
register, naslov NO, status
poroþanja, vrsta in kategorija
obrata); podatki o statusu NO;
podatki o zmogljivosti NO
(število nedeljivih enot, število
prodanih nedeljivih
nastanitvenih enot, število ležišþ
skupaj, število stalnih in
pomožnih ležišþ, ali obrat
omogoþa 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

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

Podatki o stanjih sredstev in
obveznosti zavarovalnih družb,
o tehniþnih rezervacijah in o
obraþunanih premijah,
odškodninskih zahtevkih in
plaþanih provizijah.

podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Administrativna vira: AJPES –
RNO (polni zajem), stanje na
dan (omogoþen dnevni
prevzem). AJPES – eTurizem
(dnevni podatki o prijavah
gostov in meseþni podatki o
nastanitvenih obratih), do 15. v
mesecu – polni zajem.

AZN, ATVP in SOP (Sklad
obrtnikov in podjetnikov)
najkasneje 8 tednov po koncu
þetrtletja (in od vkljuþno leta
2022 dalje najkasneje 7 tednov
po koncu þetrtletja).

Obvezno

Obvezno

AZN po spreminjajoþih se rokih Obvezno
ECB.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Mesec, prejšnje
leto, kritiþni
(preseþni dan)

ýetrtletje (delno
leto)

ýetrtletje (delno
leto)

Obdobje
opazovanja

Meseþna, letna,
obþasno

ýetrtletna

ýetrtletna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

62

25 dni po obdobju
opazovanja za
meseþne podatke,
14. 3. 2022 za
letne podatke.

ýetrtletje po
obdobju
opazovanja.

ýetrtletje po
obdobju
opazovanja.

Prva objava

Uradni list Republike Slovenije

10711

19.03

SURS

Spremljanje delovanja
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj.

Spremljanje potovalnih navad
domaþega prebivalstva in
potrošnje na turistiþnih
potovanjih.

Namen

Podatkovni viri

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, do 2. 4.
2022. Administrativni vir: GZS
(TGZ), register izdanih licenc

Vprašalnik TU-AGEN: podatki
o potovanjih domaþih turistov
(število in prenoþitve po
Sloveniji in po drugih državah),
o pripeljanih tujih turistih

Obvezno za
administrativne
vire in poslovne
subjekte,
prostovoljno za
izbrane osebe.

Obveznost
poroþanja

Izbrani posameznik, star 15 let
ali veþ (prve štiri tedne po
þetrtletju). Administrativni vir:
MNZ (CRP), do 28. 2. 2022 (za
1. þl.), 31. 5. 2022 (za 2. þl.), 31.
8. 2022 (za 3. þl.), 30. 11. 2022
(za 4. þl.). Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, DAK, SEL-SOC,
ADR-OSEBE, RAVEN-DOH,
REGISTRSKI POPIS.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vprašalnik TU-ýAP: podatki o
prebivalcih, ki so ali niso šli na
turistiþno potovanje v Slovenijo
ali tujino oz. na izlet v tujino.
Podatki o znaþilnosti turistiþnih
potovanj domaþega
prebivalstva: osnovni razlog,
destinacija, trajanje, naþin
prevoza, vrsta nastanitve,
izdatki po razliþnih postavkah.
Podatki o znaþilnosti
enodnevnih izletov (destinacija,
razlog, izdatki). Podatki o
razlogih za neudeležbo na
zasebnih potovanjih. Osnovni
podatki o izbranem
posamezniku (spol, leto rojstva,
status aktivnosti, telefonska
številka, e-naslov) in
gospodinjstvu (število þlanov
gospodinjstva, meseþni neto
dohodek gospodinjstva),
sodelovanje v raziskovanju.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, datum
rojstva, naslov do ravni MID
hišne številke, spol, starost,
državljanstvo, država rojstva,
zakonski stan, izobrazba, status
aktivnosti, dohodek
gospodinjstva, telefonska
številka, e-naslov.

prenoþitev turistov (števila in
znaþilnosti) v nastanitvenih
obratih. Znaþilnosti turista:
zaporedna številka prijave gosta
v nastanitvenem obratu,
državljanstvo, spol, datum
rojstva, datum in ura prihoda,
datum in ura odhoda, višina
polne turistiþne takse, razlog
oprostitve ali delnega plaþila
turistiþne takse.

Vsebina

Periodika
objavljanja

Prejšnje leto

Letna

ýetrtletje, Prejšnje ýetrtletna, Letna
leto

Obdobje
opazovanja

63

23. 9. 2022

90 dni po obdobju
opazovanja, 3. 6.
2022 za letne
podatke

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

Potovalne agencije
TU-AGEN

Turistiþna potovanja
domaþega prebivalstva
TU-ýAP

Naziv

Št.

19.02

Zap.št.

10712 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

19.04

19.05

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Izbrani poslovni subjekti, ki
Obvezno
opravljajo storitve potovalnih
agencij in organizatorjev
potovanj in imajo þisti prihodek
od prodaje (AOP110) veþji od
1.500.000 EUR ali so
organizirali potovanja z veþ kot
50.000 prenoþitvami, do 30. 10.
2022. Administrativni vir: GZS
(TGZ), register izdanih licenc
pravnim osebam in samostojnim
podjetnikom posameznikom, ki
opravljajo dejavnost
organiziranja in dejavnost
prodaje turistiþnih paketov, do
1. 2. 2022. Statistiþna vira:
SSP/L, TU-AGEN.

Prostovoljno za
Nakljuþno izbrani tuji turisti v
izbranih nastanitvenih obratih (v tuje turiste.
izbranih obdobjih: december
2021–januar 2022, april–maj
2022). Statistiþni vir: TU/M.

Vprašalnik TU-TURISTI:
podatki o znaþilnostih prihoda
in bivanja tujih turistov v
Sloveniji (glavni razlog, naþin
organizacije potovanja, þas

pravnim osebam in samostojnim
podjetnikom posameznikom, ki
opravljajo dejavnost
organiziranja in dejavnost
prodaje turistiþnih paketov, do
1. 2. 2022.

(število in prenoþitve po
državah njihovega prebivališþa)
ter število domaþih izletnikov
po državah, vkljuþno s
Slovenijo, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativni vir:
matiþna številka podjetja
(poslovnega subjekta – pravne
osebe in samostojnega
podjetnika posameznika), naziv
in naslov poslovnega subjekta,
elektronski naslov kontaktne
osebe, za izpolnjevanje
vprašalnika.

Obveznost
poroþanja

Vprašalnik TU-AGEN-DOD:
podatki o prihodkih od
organiziranja potovanj in
provizij zaraþunanih za izvedbo
potovanj v Sloveniji in tujini ter
od ostalih storitev za celoten
paket in za posamezne postavke
(prevoz, nastanitev, druge
storitve). Podatki o poslovnih
odhodkih, povezanih s
storitvami organizatorja za svoj
raþun. Kontaktni podatki osebe,
ki izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
matiþna številka podjetja
(poslovnega subjekta – pravne
osebe in samostojnega
podjetnika posameznika), naziv
in naslov poslovnega subjekta,
elektronski naslov kontaktne
oseba, za izpolnjevanje
vprašalnika. Podatek o þistem
prihodku od prodaje in obsegu
organiziranih potovanj glede na
število prenoþitev.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

December 2021–
januar 2022,
april–maj 2022.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Veþletna.

n.s.

Periodika
objavljanja

Stran

64

5 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

183 / 23. 11. 2021 /

Spremljanje osnovnih podatkov
o tujih turistih, o znaþilnostih
njihovega prihoda in bivanja v
Sloveniji ter o njihovih izdatkih.

Spremljanje prihodkov in
odhodkov potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj za
izraþun satelitskih raþunov za
turizem.

Namen

Št.

Tuji turisti
TU-TURISTI

Potovalne agencije –
poslovni prihodki in
odhodki
TU-AGEN-DOD

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10713

19.07

SURS

Prikaz denarnih in nedenarnih
tokov turistiþne ponudbe in
povpraševanja (ponudba,
potrošnja in proizvodnja) ter
zaposlenosti.

Spremljanje osnovnih podatkov
o tujih potnikih, o znaþilnostih
njihovega prihoda in obiska
Slovenije ter o njihovih
izdatkih.

Namen

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 davþnih evidenc, plaþilne
bilance, podatki o poslovanju
zavarovalnic in bank,

Vprašalnik TU-POTNIKI:
podatki o znaþilnostih prihoda
tujega potnika (po državah
prebivališþa) v Slovenijo (glavni
razlog, naþin prihoda); izdatki,
ki so jih imeli med obiskom
Slovenije (tudi struktura
potrošnje); uporaba mobilnega
telefona v Sloveniji,
sodelovanje v raziskovanju.
Administrativni/statistiþni viri:
podatki o prometu vozil iz
avtomatskega štetja prometa
(števno mesto, datum štetja
þasovni interval štetja, vrsta
vozila glede na vstop/izstop).
Število potniških vozil po vrstah
in število potnikov preko
cestnih mejnih prehodov na
meji s Hrvaško.

odloþitve za obisk Slovenije, vir
informacij o Sloveniji, število in
znaþilnosti prenoþitve); izdatki,
ki so jih imeli za potovanje v
Slovenijo in med bivanjem v
Sloveniji (tudi struktura
potrošnje); uporaba mobilnega
telefona v Sloveniji; vpliv
covida-19 na bivanje v
Sloveniji, ocena bivanja v
Sloveniji. Sociodemografske
znaþilnosti tujih turistov (spol,
starost, država prebivališþa,
status aktivnosti); sodelovanje v
raziskovanju. Statistiþni vir:
podatki o nastanitvenih obratih
ter številu prihodov in
prenoþitev.

Vsebina

Administrativni viri: AJPES,
BS, MF, MZI, FURS, UJP,
AZN, ZZZS, MKGP, ZPIZ, do
31. 5. Statistiþni viri.

Nakljuþno izbrani tuji potniki na
izbranih mejnih prehodih oz.
lokacijah v bližini nekdanjih
mejnih prehodov (v izbranih
sezonah: december 2021–januar
2022). Administrativni vir: MZI
(DRSI), do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Statistiþni vir:
TR-MEJ/M.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Prostovoljno za
tuje potnike,
obvezno za
administrativni
vir.

Obveznost
poroþanja

2019, 2020

December 2021–
januar 2022

Obdobje
opazovanja

Triletna

Veþletna.

Periodika
objavljanja

22.4.2022

4. 7. 2022

65

Prva objava
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Satelitski raþuni za
turizem
NR-TURIZEM

Tuji potniki
TU-POTNIKI

Naziv

Št.

19.06

Zap.št.

10714 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

20.01

20.02

20.03

SURS

SURS

20

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Poslovni subjekti, ki se

Administrativni vir: AKOS
(RTK – Register
telekomunikacij), do 30. 8.
2022.

Administrativni vir: AKOS
(RTK – Register
telekomunikacij), 70 dni po
koncu opazovanega obdobja.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Mesec

Prejšnje leto

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Letna

ýetrtletna, Letna

Periodika
objavljanja

66

75 dni po obdobju

28. 9. 2022

80 dni po obdobju
opazovanja, 28. 9.
2022 za letne
podatke

Prva objava

Stran

Vprašalnik TR-ŽEL/ýL:

Podatki o operaterjih javno
dostopnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajalcih
javnih komunikacijskih storitev
(fiksna, mobilna telefonija),
ponudnikih internetnih,
kabelskih in satelitskih storitev,
številu zaposlenih v dejavnosti
elektronskih komunikacijskih
storitev, vrednosti investicij in
prihodkov (po aktivnostih),
prometu (trajanje klicev po
usmerjenosti), številu SMS
sporoþil, prenosu podatkov v
mobilnem omrežju,
infrastrukturi (telefonski
prikljuþki, prikljuþki na internet,
število zakupljenih vodov,
uporabniki mobilnega omrežja).

Podatki o prikljuþkih na fiksni
lokaciji po tehnologiji, konþnih
uporabnikih mobilnih storitev
(naroþniki, predplaþniki),
dostopu do interneta – prikljuþki
po tehnologiji in hitrosti
dostopa, domaþi in mednarodni
telefonski odhodni promet s
fiksne lokacije in iz mobilnih
omrežij (število in trajanje
klicev po omrežni
usmerjenosti), gostovanju v
tujini in gostovanju tujcev,
številu odposlanih SMS in
MMS, prenosu podatkov v
mobilnem omrežju. Vsi podatki
(razen podatkov o gostovanju)
loþeno na zasebne in poslovne
uporabnike.

javnofinanþni podatki, podatki
iz prirejanja iger na sreþo,
podatki statistiþnih raziskovanj
in SRDAP.

Vsebina

Podatkovni viri

183 / 23. 11. 2021 /

Spremljanje podatkov o

Spremljanje stanja in razvoja
infrastrukture elektronskih
komunikacijskih storitev,
prometa teh storitev ter
spremljanje poslovanja podjetij
v telekomunikacijskem sektorju.

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

Namen

Št.

Železniški prevoz

Poslovanje podjetij v
telekomunikacijskem
sektorju
KO-TEL/L

Elektronske
komunikacijske storitve
KO-TEL/ýL

Transport in
komunikacije

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10715

20.05

SURS

Spremljanje podatkov o
dejavnosti cestnega blagovnega
prevoza (javnega in za lastne
potrebe).

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

železniškem prevozu potnikov
in blaga na ozemlju Slovenije.

Namen

Vprašalnik TR-CES-B/T:
podatki o cestnem tovornem
motornem vozilu (tehniþne
znaþilnosti, poraba goriva,
obratovanje); podatki o vožnjah
(število, koliþina prepeljanega
blaga po vrstah, oblika tovora,
relacije glede na zaþetek in
konþni cilj notranjih in
mednarodnih prevozov),

Vprašalnik TR-ŽEL/L: podatki
o dolžini železniške mreže;
inventarnem stanju vleþnih vozil
in vagonov; notranjem in
mednarodnem prevozu potnikov
– število potnikov in potniški
kilometri; prevoz potnikov po
razdaljah in državah; prevoz
spremljanih avtomobilov;
notranji in mednarodni prevoz
blaga po vrstah blaga – tonah in
tonskih ter netotonskih
kilometrih; prevozu blaga po
razdaljah; notranjem in
mednarodnem prevozu
intermodalnih enot – število in
koliþina prepeljanega blaga;
delo vleþnih vozil; poraba
goriva in maziva; prihodki (na
domaþem in tujem trgu);
zaposlene osebe; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik, þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

podatki o notranjem in
mednarodnem prevozu potnikov
in blaga – številu potnikov,
potniških kilometrov, vlakovnih
kilometrov in brutotonskih
kilometrov (po mesecih);
notranjem in mednarodnem
prevozu blaga – tone in tonski
kilometri, vlakovni kilometri in
brutotonskih kilometri (po
mesecih); kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti
(pravne in fiziþne osebe), ki
imajo v lasti, najemu ali
upravljanju vsaj eno tovorno
motorno vozilo z nosilnostjo
2.000 kg ali veþ, 8. dan po
zakljuþku izbranega tedna.
Administrativna vira: MNZ
(CRP), MZI (MRVL), do 10. v
mesecu za prejšnji mesec;

Obvezno

Poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in blaga.
Osnovni podatki do 10. 4. 2022;
podrobnejši podatki o
blagovnem prevozu do 20. 5.
2022; podrobnejši podatki o
potniškem prevozu do 20. 8.
2022.

ukvarjajo z železniškim
prevozom potnikov in blaga: 10.
6. 2022, 10. 9. 2022, 10. 12.
2022, 10. 3. 2023.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Teden

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

ýetrtletna

Letna

Periodika
objavljanja

67

105 dni po koncu
þetrtletja

13. 7. 2022 in 19.
10. 2022

opazovanja

Prva objava
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Cestni blagovni prevoz
TR-CES-B/T

Železniški prevoz
TR-ŽEL/L

TR-ŽEL/ýL

Naziv

Št.

20.04

Zap.št.

10716 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

20.06

20.07

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Cestni javni linijski
prevoz
TR-CES-P/L

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

Naziv

Spremljanje obsega in strukture
cestnega javnega linijskega
prevoza potnikov.

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

Namen

Vprašalnik TR-CES-P/L:
podatki o javnih avtobusnih
linijah (število, dolžina in
število voženj na linijah) po
vrstah linijskega prevoza,
poraba pogonskega goriva (po
vrstah goriva in vrstah
linijskega prevoza); številu
potnikov in potniških kilometrih
po razdaljah in vrstah javnega
linijskega prevoza; prihodkih
podjetja (na domaþem in tujem
trgu), kontaktni podatki osebe,
ki izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
poslovni subjekti, ki v cestnem
prometu opravljajo medkrajevni
in mednarodni javni linijski
prevoz potnikov (matiþna

Vprašalnik TR-CES/P/M:
podatki o prevoženih
kilometrih, prepeljanih potnikih
in opravljenih potniških
kilometrih v mestnem,
medkrajevnem in mednarodnem
cestnem javnem potniškem
linijskem prevozu, kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik. Administrativna
vira: poslovni subjekti, ki v
cestnem prometu opravljajo
medkrajevni in mednarodni
javni linijski prevoz potnikov
(matiþna številka podjetja –
koncesionarja, naziv
koncesionarja, število linij);
število potnikov in potniških
kilometrov po vrstah prevoza.

kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativna
vira: MRVL (EMŠO, DŠ,
registrska številka vozila), PRS
(matiþna številka podjetja,
naslov poslovnega subjekta).

Vsebina

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo s cestnim javnim
linijskim prevozom potnikov,
do 6. 4. 2022. Administrativna
vira: MZI (evidenca poslovnih
subjektov avtobusnih
prevoznikov, ki v skladu z
Zakonom o prevozih v cestnem
prometu opravljajo medkrajevni
in mednarodni javni linijski
prevoz potnikov), do 15. 12.
preteklega leta, MZI (centralna
informatizirana zbirka) do 6. 4.
2022. Statistiþni vir: TR-CESP/M.

Izbrani poslovni subjekti, ki se
Obvezno
ukvarjajo s cestnim javnim
linijskim prevozom potnikov,
do 15. v mesecu za pretekli
mesec. Administrativna vira:
MZI (evidenca poslovnih
subjektov avtobusnih
prevoznikov, ki v skladu z
Zakonom o prevozih v cestnem
prometu opravljajo medkrajevni
in mednarodni javni linijski
prevoz potnikov), do 15. 12.
preteklega leta; MZI (centralna
informatizirana zbirka), do 15. v
mesecu za pretekli mesec.

AJPES (PRS). Statistiþni vir:
ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

68

21. 6. 2022

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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20.09

20.10

20.11

20.12

SURS

SURS

SURS

SURS

Letališki promet
TR-LET/L

Prejšnje leto

Obvezno
Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z letališkim prometom
potnikov in blaga, do 20. 3.
2022.
Vprašalnik Promet na letališþih
(TR-LET/L): podatki o številu
komercialnih in vseh letih;
prometu potnikov in blaga;

Spremljanje podatkov o
prometu letal, potnikov in blaga
na letališþih na ozemlju
Republike Slovenije ter

Mesec

Mesec

31. 12.

Mesec

Obdobje
opazovanja

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

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

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Spremljanje podatkov o
Podatki o prometu letal po
prometu letal, potnikov in blaga vrstah prometa; prometu
na slovenskih letališþih.
potnikov in blaga na letališþih.

Spremljanje podatkov o
Podatki o prometu ladij po
prometu ladij, potnikov in blaga številu; bruto in neto tonaži ter
v slovenskih pristanišþih.
skupni nosilnosti; prometu ladij
po vrstah, zastavah in državah
priplutja in odplutja, prometu
potnikov po pristanišþih
vkrcanja in izkrcanja, prometu
blaga po pristanišþih nalaganja
in razlaganja, izvoru in ponoru
blaga, vrsti blaga, vrstah tovora
in vrstah prometa.

Podatki o vseh in prviþ (skupaj, Administrativni vir: MZI
nova, stara) registriranih cestnih (MRVL), do 10. 1. 2022.
motornih vozilih in
(pol)prikolicah, vkljuþno z
registrsko številko – podatkovni
nizi glede na: nosilnost, vrsto
goriva, prostornino motorja,
starost vozila, število sedežev.

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

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

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

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

številka podjetja –
koncesionarja, naziv
koncesionarja, število linij);
število potnikov in potniških
kilometrov po razdaljah in
vrstah prevoza. Prevoženi
kilometri, prepeljani potniki in
opravljeni potniški kilometri v
mestnem, medkrajevnem in
mednarodnem cestnem javnem
potniškem linijskem prevozu,
seznam enot, ki so sporoþale
meseþne podatke v referenþnem
letu.

Vsebina

Podatkovni viri

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

Namen

Letna

Meseþna

Meseþna, Letna

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

69

20. 4. 2022

45 dni po obdobju
opazovanja

45 dni po obdobju
opazovanja, 22. 7.
2022 za letne
podatke

6. 4. 2022

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Letališki promet
TR-LET/M

Pristaniški promet
TR-PRI/M

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

Prviþ registrirana cestna
motorna vozila in
prikolice
TR-CES-V/M

Naziv

Št.

20.08

Zap.št.

10718 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

21.01

21.02

SURS

Spremljanje ekonomskega
položaja kmetijstva.

Merjenje vpliva kmetijstva na
okolje.

Statistiþni podatki, ki se
neposredno ali posredno
nanašajo na kmetijsko dejavnost
v Sloveniji, podatki o
subvencijah, podatki o

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: ARSKTRP Obvezno
(podatki o subvencijah), do 15.
9. MKGP (RKG), SKZG RS
(najemnine kmetijskih
zemljišþ), FURS (obraþun

Obvezno

Obvezno
Administrativna vira: MZI
(MRVL), MZI – DRSI (števci
prometa, podatki o prometnem
delu) – do 1. 1. 2022. 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. 2022.
Statistiþni viri: TR-CES-B/T,
TR-CES-P/L, TR-CES-V/M,
TR-CES/V/L.

Administrativna vira: MNZ –
Policija, do 10. v mesecu za
pretekli mesec, MZI (DRSI) do
15. v mesecu za pretekli mesec.
Statistiþni vir: TU-POTNIKI.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o bruto bilanci dušika in Administrativni viri: MKGP,
fosforja v kmetijskih zemljišþih, MOP, ARSO, KIS - po potrebi.
podatki o porabi glavnih
Statistiþni viri.
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. Delež voznih
kilometrov domaþih tovornih
vozil na tujem cestnem omrežju,
delež voznih kilometrov
domaþih avtobusov na
domaþem cestnem omrežju.

Podatki o številu potniških vozil
po vrstah in številu potnikov
preko cestnih mejnih prehodov
na meji s Hrvaško, podatki o
prometu vozil iz avtomatskega
štetja prometa (števno mesto,
datum štetja þasovni interval
štetja, vrsta vozila glede na
vstop/izstop). Zasedenost
potniških vozil (loþeno na
domaþa in tuja).

prihodkih; številu zaposlenih
oseb, kontaktni podatki osebe,
ki izpolnjuje vprašalnik, þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Tekoþe leto

Prejšnja leta

Prejšnje leto,
Predprejšnje leto

Mesec

Obdobje
opazovanja

Trikrat letno

Letna

Letna

Meseþna

Periodika
objavljanja

Stran

70

2. 12. 2022 (realni
dohodek, prva
ocena), januar
2023 (realni
dohodek, druga

25. 2. 2022

17. 5. 2022

45 dni po obdobju
opazovanja

Prva objava
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Ekonomski raþuni za
kmetijstvo
ERK

Vpliv kmetijstva na
okolje
KME-KOK

Kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo

21

Spremljanje podatkov o
opravljenih voznih kilometrih v
Sloveniji registriranih cestnih
vozil po vrstah in starosti vozil
ter opravljenih voznih
kilometrih na obmoþju
Slovenije (domaþih in tujih
vozil po vrstah cest) in v tujini.

Spremljanje podatkov o
prehodih potnikov na mejnih
prehodih.

njihovega poslovanja.

Namen

Št.

SURS

Obseg cestnega prometa
– vozni kilometri
TR-VKM

20.14

SURS

Cestni mejni prehodi
TR-MEJ/M

Naziv

20.13

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije
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21.04

21.05

21.06

21.07

21.08

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Spremljanje podatkov o
pridelkih zgodnjih posevkov in
zgodnjega sadja ter
priþakovanih pridelkih
pomembnejših poznih posevkov

Spremljanje podatkov o
posejanih/posajenih površinah
in površinah trajnih travnikov in
pašnikov.

Spremljanje podatkov o
proizvodnji in potrošnji vina.

Spremljanje tržnih gibanj na
podroþju reje živine in prireje
živalskih proizvodov (meso,
jajca).

Spremljanje tržnih gibanj
rastlinskih pridelkov in
ugotavljanje samooskrbe države
ter prikaz preskrbe z izbranimi
pridelki.

Spremljanje dohodkovnih in
okoljskih kazalnikov za
gozdarstvo in gozdne vire.

Namen

DDV, napovedi oz. odmere
dohodka iz dejavnosti,
trošarine), MF-UJP (vplaþila in
razporeditve javnih prihodkov B2), AJPES (letna poroþila), do
31. 5. Statistiþni viri.

kmetijskih gospodarstvih,
najemnine kmetijskih zemljišþ,
obraþun DDV, napovedi oz.
odmere dohodka iz dejavnosti,
trošarine, vplaþila in
razporeditve javnih prihodkov,
letna poroþila podjetij.

Obveznost
poroþanja

Vprašalnika KME-ZGK-P/L,
KME-ZGK-K/L: Podatki o
doseženih pridelkih zgodnjih
posevkov in zgodnjega sadja za:
strna žita (pšenica in pira,

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS, do
15. 8. Administrativni vir:
MKGP (RKG, evidenca
ekoloških pridelovalcev in

Obvezno

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

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

Izbrana kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo: junij in julij.
Administrativni vir: MKGP
(RKG, evidenca dejanske rabe;
podatki o pridelavi konoplje in
vrtnega maka, evidenca
ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev), ARSKTRP
(neposredna plaþila). V
razliþnih terminih od maja do
oktobra. Statistiþni vir: SRKG

Vprašalnik KME-JUN in
administrativni vir: Podatki o
površinah posevkov na njivah in
površinah trajnih travnikov in
pašnikov. Osebni podatki
nosilca kmetijske proizvodnje
na kmetijskem gospodarstvu:
ime in priimek ter naslov,
telefonska številka, e-naslov,
KMG_MID identifikator,
sodelovanje v raziskovanju.

Prejšnje in
predprejšnje
vinsko leto

Obvezno

Prejšnje leto

Podatki o domaþi proizvodnji,
Administrativni vir: KIS, do 30. Obvezno
uvozu, izvozu, domaþi potrošnji 5. in 28. 10. Statistiþni viri.
in zalogah izbranih skupin
pridelkov in proizvodov.
Podatki o domaþi proizvodnji,
Administrativna vira: KIS,
uvozu, izvozu, domaþi potrošnji MKGP, do 30. 10. in 10. 12.
Statistiþni viri.
in zalogah izbranih skupin
pridelkov in proizvodov.

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Administrativni vir: KIS, do 30. Obvezno
Podatki o domaþi proizvodnji,
uvozu, izvozu, domaþi potrošnji 5. in 28. 10. Statistiþni viri.
in zalogah izbranih skupin
pridelkov in proizvodov.

Podatki o površini in cenah
Administrativni viri: ZGS,
Obvezno
gozdnih zemljišþ, zalogah lesa, MKGP, GIS, MF, SiDG, GURS
proizvodnji sortimentov, poseku do 31. 8. Statistiþni viri.
lesa, proizvodnji lesnih
proizvodov, gozdnih
prometnicah, cenah lesa na
panju ter odkupnih cenah
sortimentov.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

71

28. 9. 2022

28. 9. 2022

januar 2023

10. 6. 2022

10. 6. 2022

6. 10. 2022

ocena), september
2023 (ekonomski
raþuni za
kmetijstvo)
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Doseženi pridelki
zgodnjih posevkov in
zgodnjega sadja ter
priþakovani pridelki
pomembnejših poznih

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

Gozdni raþuni
EFA

Naziv

Št.

21.03

Zap.št.

10720 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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21.09

21.10

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

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

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

in poznega sadja.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vprašalnika KME-POZK-P/L,
KME-POZK-K/L: Podatki o
pridelkih in pospravljenih
površinah zemljišþ, posejanih
oz. posajenih v doloþenem letu s
poznimi posevki, naknadnimi
posevki, zelenjadnicami;
pridelku trajnih travnikov in
pašnikov, poznih sadnih vrst in
grozdja; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;

Vprašalnika KME-POZP-P/L,
KME-POZP-K/L: Podatki o
priþakovanih pridelkih
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in grozdja za:
koruza za zrnje, koruza za
silažo, hmelj, buþe za olje,
pozni krompir, sonþnice, lahko
pa tudi druge pozne poljšþine,
jabolka, hruške, breskve in
nektarine, þešplje in slive, lahko
pa tudi druge vrste poznega
sadja; kontaktni podatki osebe,
ki izpolnjuje vprašalnik;
sodelovanje v raziskovanju.
Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS, do
20. 11. Administrativni viri:
MKGP (RKG, RPGV, evidenca
pridelka hmelja, evidenca
ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev), do 15. 3. in v
razliþnih terminih v letu.
Statistiþni viri: SRKG, KMEJUN, KME-DEC, POPISVRT/3L, KME-JUNSTRK/3l,

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS, do
15. 9. Statistiþni vir: SRKG,
ADR-PODJ.

jeþmen, rž, oves, tritikale, sirek predelovalcev), v razliþnih
za zrnje), zgodnji krompir,
terminih v letu. Statistiþni vir:
krmni grah in oljna ogršþica
SRKG, ADR-PODJ.
lahko pa tudi druge zgodnje
poljšþine; zgodnje sadje:
marelice, þešnje, višnje, jagode,
jagodiþje, lahko pa tudi drugo
zgodnje sadje. Podatki o
priþakovanih pridelkih
pomembnejših poznih posevkov
za: koruza za zrnje, silažna
koruza, pozni in semenski
krompir, lahko pa tudi druge
pozne poljšþine ali sadje;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik;
sodelovanje v raziskovanju.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime
in priimek ter naslov,
KMG_MID identifikator.

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Tekoþe leto
(stanje na dan 10.
11.)

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

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

72

Marec 2023

28. 10. 2022

Prva objava

Št.

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

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

posevkov
KME-ZGK-P/L KMEZGK-K/L

Naziv
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21.12

SURS

Administrativni viri: UVHVVR
(CRG), MKGP (evidenca
ekoloških pridelovalcev in

Izbrana kmetijska gospodarstva:
november-januar.
Administrativni vir: UVHVVR
(CRG, CRP, EIRŽ, ERŽ,
Register obratov rej za kokoši
nesnice), veþkrat v letu;
ARSKTRP (neposredna plaþila;
podatki, ki se zbirajo na podlagi
pravilnika o evidenci za sektor
mleka in v tržnoinformacijskem
sistemu za trg mleka in mleþnih
izdelkov), MKGP (evidenca
ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev), veþkrat v letu.
Statistiþni vir: ADR-PODJ,
SRKG

POPIS-KME/10L, ADR-PODJ.

sodelovanje v raziskovanju.
Administrativni viri: Doseženi
pridelki grozdja, in hmelja.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime
in priimek ter naslov,
KMG_MID identifikator.
Vprašalnik KME-DEC: Podatki
o številu živine po vrstah in
kategorijah na dan 1. 12.,
bilanci živine, živalski prireji,
posejanih površinah v jesenski
setvi, naknadnih posevkih v
opazovanem letu ter druge
spremenljivke pomembne za
spremljanje živinoreje in
kmetijske rastlinske pridelave;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik; þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Osebni podatki
nosilca kmetijske proizvodnje
na kmetijskem gospodarstvu:
ime in priimek ter naslov;
KMG_MID identifikacijska
številka kmetijskega
gospodarstva, sodelovanje v
raziskovanju. 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
kmetijske rastlinske pridelave.
Osebni podatki nosilca
kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime
in priimek ter naslov, telefonska
številka, e-naslov; KMG_MID
identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri
Vsebina

Spremljanje podatkov živinoreje Podatki o številu živali, zakolu
(prirast živine po vrstah živine, živine v klavnicah, prireji
prireja mesa, mleka, jajc, volne živalskih proizvodov, drugi

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

Namen
Obdobje
opazovanja

Obvezno

Prejšnje leto

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

Obveznost
poroþanja

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

73

13. 5. 2023

Februar 2023
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Obraþun živalske prireje
KME-ŽIV/L

Živinoreja in posejane
površine v jesenski setvi
KME-DEC

Naziv

Št.

21.11

Zap.št.

10722 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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21.13

21.14

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

in medu; ocena zakola živine
izven klavnic).

Namen

Mleko in mleþni izdelki
KME-MLEKO

Spremljanje stanja kakovosti in
koliþine mleka ter mleþnih
proizvodov.

Zakol živine v klavnicah Spremljanje podatkov o zakolu
KME- ZAKOL/M
živine v klavnicah po vrstah in
kategorijah, masi zaklane živine
ter zakolu živine iz uvoza.

Naziv

Vprašalnika KME-MLEKO,
KME-DEC in
administrativni/statistiþni viri:
Podatki o kakovosti in koliþini
mleka in mleþnih proizvodih.
Osebni podatki: ime in priimek
ter naslov, telefonska številka,
e-naslov, KMG_MID
identifikator kmetijskega
gospodarstva.

Mlekarne, do 25. v mesecu in
Obvezno
do 31. 5. letno poroþanje za
prejšnje leto. Administrativni
viri: GZS – ZKŽP (proizvodni
podaki mlekarn) in ARSKTRP
(podatki, ki se zbirajo na
podlagi pravilnika o evidenci za
sektor mleka in o tržno
informacijskem sistemu za trg
mleka in mleþnih izdelkov), do
25. v mesecu in do 31. 5. letno
poroþanje za prejšnje leto.
Biotehniška fakulteta (podatki o
mleþnosti po vrstah živali), do
25. v mesecu in do 31. 5. letno
poroþanje za prejšnje leto.
MKGP (evidenca ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev),
veþkrat v letu. Statistiþni viri:
KME-DEC, KME-ODK/M,
KME-PRO/M, IND-15/M,
INTRASTAT, EKSTRASTAT

Vse registrirane klavnice v RS, Obvezno
do 6. v mesecu. Administrativni
viri: UVHVVR (CRG), do 6. v
mesecu; UVHVVR (meseþna
poroþila o proizvodnji v
živilskih obratih, ki proizvajajo
živila živalskega izvora), do 8. v
mesecu.

Vprašalnik KME-ZAKOL/M:
Podatki o številu zaklane živine
po vrstah in kategorijah, masi
zaklane živine ter zakolu živine
iz uvoza; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika; sodelovanje v
raziskovanju. Administrativni
viri: Število zaklane živine po
vrstah in kategorijah, masa
zaklane živine ter zakol živine
iz uvoza.

Obveznost
poroþanja

predelovalcev), veþkrat letno;
ARSKTRP (podatki o
proizvodnji in oznaþevanju
valilnih jajc in en dan starih
pišþancev), veþkrat letno;
Biotehniška fakulteta (podatki o
mleþnosti po vrstah živali),
veþkrat letno; ýebelarska zveza
Slovenije (podatki o pridelavi
medu), april in julij. Statistiþni
viri: KME-DEC; KMEZAKOL/M; KME-MLEKO;
INTRASTAT, EKSTRASTAT

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

podatki o živinoreji. Osebni
podatki: KMG_MID
identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva.

Vsebina

Podatkovni viri

Mesec, Prejšnje
leto

Mesec, prejšnje
leto

Obdobje
opazovanja

Meseþna, Letna

Meseþna, letna

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

74

Meseþno 30 dni
po obdobju
opazovanja, letno
februar 2023

Meseþno 60 dni
po obdobju
opazovanja, letno
junija 2023

Prva objava
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21.15

21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

Odkup in prodaja
kmetijskih pridelkov

Podatki o domaþi veleprodaji
pesticidov (brez biocidov) po
skupinah in po aktivnih snoveh.

Spremljanje koliþin, vrednosti
in povpreþnih cen odkupljenih

Spremljanje gibanja cen
proizvodov in storitev za tekoþo
porabo in investicije v
kmetijstvu.

Vprašalnik KME-OPKP/M:
podatki o koliþini in vrednosti

Ceniki-razni: Cene proizvodov
in storitev za tekoþo porabo in
investicije v kmetijstvu;
kontaktni podatki osebe, ki
posreduje podatke (cenik).
Administrativni/statistiþni viri:
Cene proizvodov in storitev za
tekoþo porabo in investicije v
kmetijstvu.

Cene in opisni podatki
Spremljanje podatkov o
povpreþni ceni in zakupnini njiv kmetijskih zemljišþ (njiv ter
trajnega travinja) in zakupnine
ter trajnega travinja.
in opisni podatki za kmetijska
zemljišþa ter tip zakupnika.

Spremljanje podatkov o domaþi
veleprodaji pesticidov (brez
biocidov).

Vprašalnik KME-UMG in
statistiþni viri: Podatki o uvozu
mineralnih gnojil za potrebe
kmetijske dejavnosti po vrstah
in vsebnosti rastlinskih hranil v
gnojilih; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika; sodelovanje v
raziskovanju.

Vprašalnik KME-PMG: Podatki
o porabi energije in mineralnih
gnojil v kmetijski proizvodnji;
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik; þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika; sodelovanje v
raziskovanju. Statistiþni viri:
površina in vrsta kulture,
proizvodnja mineralnih gnojil.

Vsebina

Obvezno

Poslovni subjekti, ki odkupujejo Obvezno
kmetijske pridelke od zasebnih

Izbrani poslovni subjekti, ki na
slovenskem trgu ponujajo
proizvode in storitve za
kmetijsko pridelavo;
administrativni vir: GZS
ZGIGM (indeks povpreþnih
stroškov gradnje); vsi do 7. v
mesecu za prejšnji mesec.
Statistiþna vira: CENE DPC/M, CENE-SKUPAJ/M.

Mesec, þetrtletje,
prejšnje leto

Mesec, þetrtletje,
prejšnje leto

Prejšnje leto

Administrativni viri: GURS
Obvezno
(ETN, REN, Evidenca
vrednotenja nepremiþnin,
Kataster nepremiþnin), MKGP
(evidenca dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišþ),
SKZG RS (Evidenca zakupnih
razmerij). V razliþnih obdobjih
v letu. Statistiþni viri: SREN,
KME-JUNSTRK/3L, POPISKME/10L.

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Prejšnje leto

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

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

Poslovni subjekti, ki uvažajo ali
izvažajo mineralna gnojila, do
7. 3. Statistiþni viri:
INTRASTAT, EKSTRASTAT,
ADR-PODJ.

Kmetijska podjetja, do 24. 4.
Statistiþni viri : KME-JUN,
KME-DEC, POPIS-VRT/3L,
IND/L, SRKG, ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Meseþna, letna

Meseþna, letna

Letna

Letna

n.s.

Letna

Periodika
objavljanja

75

Meseþno 45 dni
po obdobju

Meseþno 45 dni
po obdobju
opazovanja, letno
februar 2023

29. 9. 2022

16. 9. 2022

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

26. 8. 2022

Prva objava
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Cene inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

Cene in zakupnine
kmetijskih zemljišþ
KME-ZEM/L

Prodaja pesticidov
KME-PEST/P

Spremljanje podatkov o porabi
mineralnih gnojil v kmetijstvu.

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

Namen

Št.

Uvoz mineralnih gnojil
KME-UMG

Poraba reprodukcijskega
materiala v kmetijski
proizvodnji
KME-PMG

Naziv

10724 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran
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21.21

21.22

21.23

21.24

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Spremljanje podatkov o
morskem gospodarskem
ribolovu.

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

Ulov in iztovor ribjih
proizvodov (morski gospodarski
ribolov, cene rib in ribjih
proizvodov).

Podatki o delovno aktivnih
osebah v morskem
gospodarskem ribolovu in
akvakulturi, osebni podatki: ime
in priimek, naslov in davþna
številka, podatki o ribiških
plovilih ter o proizvodnih
zmogljivostih v akvakulturi.

Obveznost
poroþanja

Administrativna vira: MKGP
(InfoRib; cene rib in ribjih
proizvodov), do 30. 3. in do 31.
5.; ZZRS (nekateri podatki o

Administrativni viri: MNZ
(CRP), MKGP (InfoRib in
Centralni register objektov
akvakulture in komercialnih
ribnikov), do 15. 7. Statistiþni
vir: SRDAP.

Obvezno

Obvezno

Poslovni subjekti, ki odkupujejo Obvezno
les od zasebnih lastnikov
gozdov, do 15. v mesecu za
prejšnji mesec. Statistiþni vir:
ADR-PODJ.

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve v zvezi z uporabo
prodajnega prostora na tržnicah,
do 10. 1. Statistiþni vir: ADRPODJ.

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
(podatki tržno informacijskega
sistema - meseþni podatki o
odkupu/prodaji posameznih
kmetijskih pridelkov po
odkupovalcih), do 28. v mesecu
za prejšnji mesec, MKGP (cene
rib in ribjih proizvodov), do 31.
5. za prejšnje leto. Statistiþni
vir: ADR-PODJ.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Mesec, prejšnje
leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Letna

Letna

Meseþna, letna

Letna

Periodika
objavljanja

Stran

76

29. 6. 2022

26. 8. 2022

Meseþno 45 dni
po obdobju
opazovanja, letno
februar 2023

10. 3. 2022

opazovanja, letno
februar 2023
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Morsko ribištvo
RIB-MOR

Vprašalnik KME-TRGI/L:
Podatki o prodaji kmetijskih
pridelkov iz lastne pridelave na
živilskih trgih v koliþini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik; þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

posameznih kmetijskih
pridelkov, odkupljenih od
zasebnih pridelovalcev
kmetijskih pridelkov; podatki o
koliþini in vrednosti posameznih
kmetijskih pridelkov , ki jih
podjetja prodajajo iz lastne
pridelave; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika. Administrativni
viri: ARSKTRP (podatki tržno
informacijskega sistema meseþni podatki o
odkupu/prodaji posameznih
kmetijskih pridelkov po
odkupovalcih), cene rib in ribjih
proizvodov.

Vsebina

Spremljanje koliþin, vrednosti
Vprašalnik KME-LES/M:
in povpreþnih cen odkupljenega Podatki o koliþini in vrednosti
lesa iz gozdov v zasebni lasti.
odkupljenega lesa iz gozdov v
zasebni lasti; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Spremljanje koliþin, vrednosti
in povpreþnih cen kmetijskih
pridelkov prodanih iz lastne
pridelave na živilskih trgih.

kmetijskih pridelkov od
zasebnih pridelovalcev in/ali
kmetijskih pridelkov pri
podjetjih, ki prodajajo kmetijske
pridelke iz lastne pridelave ter
spremljanje gibanja cen
kmetijskih pridelkov pri
pridelovalcih.

Namen

Št.

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

KME-OPKP/M

Naziv
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21.26

21.27

21.28

SURS

SURS

SURS

Spremljanje podatkov o
ekološkem kmetijstvu
(pridelave/predelave).

Prikaz stanja v gozdarski
dejavnosti pri poslovnih
subjektih.

Spremljanje podatkov o vzreji
vodnih organizmov v morju in
celinskih vodah ter
prostoþasnem in športnem
ribolovu.

Namen

Vprašalnik KME-PMG/DK:
podatki o porabi mineralnih
gnojil na družinskih kmetijah,
po kmetijskih kulturah. Osebni
podatki: ime in priimek ter
naslov, telefonska številka, enaslov, KMG_MID

Administrativni vir: Podatki o
številu ekoloških kmetijskih
gospodarstev (s certifikatom, v
preusmeritvi), kmetijskih
zemljišþih v uporabi po
skupinah zemljiških kategorij,
številu živali po vrstah, številu
vodnih organizmov, koliþini
pomembnejših rastlinskih
pridelkov, koliþini proizvodov
živalskega izvora. Osebni
podatki nosilca kmetijske
proizvodnje na kmetijskem
gospodarstvu: ime in priimek ter
naslov, KMG_MID
identifikator.

Vprašalnik GOZD-MEHAN/L:
Podatki o opremljenosti s stroji,
porabi energije in strukturi
opravljenih delovnih ur, koliþini
seþnje, spravila, prevoza,
izdelave, prodaje in lastne
porabe gozdnih lesnih
sortimentov, gojenju in varstvu
gozdov, kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik,
þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Ribogojstvo: podatki o prireji
tržnih rib in mladic in odkupne
cene rib ter drugi podatki,
potrebni za spremljanje vzreje
vodnih organizmov. Podatki o
športnem ribolovu v celinskih
vodah in prostoþasnem na
morju, po vrstah ulovljenih
vodnih organizmov.

Vsebina

Izbrana kmetijska gospodarstva:
oktober-januar. Statistiþni viri:
KME-PMG, KME-UMG,
SRKG.

Obvezno poslovni tekoþe in prejšnje
subjekti;
leto
prostovoljno
družinske kmetije

Prejšnje leto

Administrativni vir: MKGP
Obvezno
(Evidenca ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev),
do 30. 5. in veþkrat v letu.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Prejšnje leto

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Obvezno

Poslovni subjekti s podroþja
dejavnosti gozdarstvo, do 22. 3.
Statistiþni viri: ADR-PODJ,
SPRS, SSP/L.

Administrativna vira: MKGP
(podatki o vzreji vodnih
organizmov in morskem
prostoþasnem ribolovu),
evidenca ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev)
in ZZRS (podatki o športnem
ribolovu v celinskih vodah), do
20. 7. in veþkrat v letu.

morskem gospodarskem
ribolovu), do 15. 6 .

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Dvoletna

Letno

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

77

Oktober 2023

6. 7. 2022

12. 9. 2022

26. 8. 2022

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

Poraba mineralnih gnojil Ocena porabe mineralnih gnojil,
na družinskih kmetijah,
po kmetijskih kulturah in
kohezijskih regijah.
po kmetijskih kulturah
KME-PMG/DK

Ekološko kmetijstvo
EK

Gozdarska dejavnost
GOZD-MEHAN/L

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

Naziv

Št.

21.25

Zap.št.

10726 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

22.02

22.03

22.04

22.05

SURS

SURS

SURS

SURS

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

Spremljanje tržne vrtnarske
pridelave: zelenjadnic, zelišþ,
jagod, sadik, semen in cvetja ter
okrasnih rastlin.

Namen

Statistiþni vir: OKI.

Administrativni viri: ARSO,
Geološki zavod Slovenije,
Zavod za gozdove RS, DRI, od
1. 3. do 15. 12. 2022. Statistiþni
viri.

Podatki o vrednosti proizvodnje, Statistiþni viri: IND/L, OKI,

Podatki o izdatkih za storitve v
zvezi z varstvom okolja.

Obvezno

n.s.

n.s.

Obvezno

Predprejšnje leto

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Predprejšnje leto

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Triletna

78

21. 11. 2022

17. 10. 2022

19. 12. 2022

28. 9. 2022

14. 9. 2022

Maj 2023

Prva objava

Stran

Spremljanje podatkov

Spremljanje in preraþun
podatkov o izdatkih in
investicijah, namenjenih za
varstvo okolja, prikazanih po
razliþnih proizvajalcih
okoljevarstvenih storitev.

Administrativni viri: Podatki o
pridobivanju in porabi naravnih
virov ter podatki o uvozu in
izvozu snovi. Statistiþni viri s
podroþij kmetijstva, energetike,
industrije in zunanje trgovine.

Obdobje
opazovanja

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

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MZI
Obvezno
(Matiþni register vozil in listin)
in AJPES, do 30. 6. 2022. Drugi
viri: Petrol, do 30. 6. 2022.
Statistiþni viri.

Administrativni viri: MZI
(Matiþni register vozil in listin),
ARSO (poroþili
IPCC/UNFCCC in CLRTAP),
do 15. 5. 2022. Statistiþni viri.

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

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Raþuni sektorja

Raþuni izdatkov za
varstvo okolja
EPEA

Spremljanje podatkov o snovnih
tokovih ter izraþun kazalnikov:
neposredni vnos snovi (NSV),
domaþa poraba snovi (DPS),
fiziþna trgovska bilanca (FTB)
in snovna produktivnost.

Podatki o proizvodnji, prodaji,
porabi, uvozu in izvozu
razliþnih vrst energentov; o
registriranih vozilih po SKD
dejavnostih; podatki statistik s
podroþja prometa in energetike.

Podatki o emisijah toplogrednih
plinov in onesnaževal ter
podatki o registriranih vozilih
po SKD dejavnostih; podatki s
podroþja statistik prometa in
energetike.

Vprašalnik Popis tržnega
vrtnarstva in administrativni vir:
podatki o površini zelenjadnic,
zelišþ, jagod, sadik, semen in
cvetja ter okrasnih rastlin ter
nekateri drugi podatki o tržni
vrtnarski proizvodnji. Osebni
podatki: ime in priimek ter
naslov, telefonska številka, enaslov, KMG_MID
identifikator kmetijskega
gospodarstva, sodelovanje v
raziskovanju.

identifikator kmetijskega
gospodarstva, sodelovanje v
raziskovanju.

Vsebina

Podatkovni viri

Št.

Raþuni snovnih tokov
MFA

Raþuni fiziþnega pretoka Spremljanje energetskih tokov v
energije
povezavi z gospodarskimi
PEFA
dejavnostmi rezidenþnih enot po
SKD dejavnostih in v
gospodinjstvih.

Raþuni emisij v zrak
NAMEA

Okolje

22

22.01

Popis vrtnarstva
POPIS-VRT/3L

Naziv

21.29

Zap.št.

SURS

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA
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22.07

22.08

22.09

22.10

SURS

SURS

SURS

SURS

Podatki o razliþnih vrstah
okoljskih davkov (energetskih,
prometnih, davkih na rabo
naravnih virov in onesnaženje).

dodani vrednosti, izvozu ter
zaposlovanju v sektorju, ki se
ukvarja z okoljskimi
dejavnostmi.

Vsebina

Podatkovni viri

Administrativni viri: ARSO,
MF, DRSI, FURS, do 31. 5.
2022. Statistiþni viri.

OVE.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Spremljanje izkorišþanja vodnih
virov, uporabe vode ter
odvajanja in preþišþevanja
odplak v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih,
oskrbi z elektriko in oskrbi z
vodo.

Spremljanje koliþin in vrst
obdelanih odpadkov ter naþinov
njihove obdelave
(predelave/odstranjevanja),
vkljuþno z uvozom in izvozom
odpadkov.

Spremljanje vrst in koliþin od
drugih imetnikov zbranih
(prevzetih oz. prepušþenih)
odpadkov, vkljuþno s
komunalnimi odpadki, ter
nadaljnjega ravnanja z odpadki,
vkljuþno z izvozom odpadkov.

Vprašalnik VOD-UVI: podatki
o koliþinah naþrpane in
dobavljene vode glede na vodni
vir in hidrografsko obmoþje; o
uporabi sveže, ponovno
uporabljene in recirkulacijske
vode glede na namen; o
preþišþevanju in izpušþanju
odpadne vode glede na mesto
izpusta, vrsto industrijske
þistilne naprave in hidrografsko

Obvezno

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obvezno

Obvezno

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Izbrani poslovni subjekti s
Obvezno
podroþja rudarstva,
predelovalnih dejavnosti, oskrbe
z elektriko, plinom in vodo, do
11. 4. 2022. Statistiþni vir:
ADR-PODJ.

Podatki o koliþinah in vrstah
Administrativni vir: ARSO
prevzetih odpadkov iz Slovenije (baza IS-Odpadki), do 15. 4.
in tujine ter zaloge iz prejšnjih
2022.
let. Naþini ravnanja s prevzetimi
odpadki (skladišþenje,
predelava, odstranjevanje ter
oddaja drugim na obmoþju
Slovenije in v tujino) z
opredelitvijo postopkov
predelave (R) oziroma
odstranjevanja (D).

Podatki o vrstah in koliþinah
Administrativni vir: ARSO
(baza IS-Odpadki), do 15. 4.
odpadkov, zbranih od drugih
imetnikov (na ravni Slovenije in 2022.
obþin) ter naþini ravnanja z
zbranimi odpadki (predhodno
skladišþenje, oddano drugim v
nadaljnje ravnanje na obmoþju
Slovenije, izvoz v druge države
EU ali v države izven obmoþja
EU).

Spremljanje vrst in koliþin
Administrativni vir: ARSO
Podatki o vrstah in koliþinah
odpadkov, nastalih v poslovnih odpadkov, ki jih je izvirni
(baza IS-Odpadki), do 15. 4.
subjektih pri proizvodnih in
povzroþitelj skladišþil in izvozil. 2022.
storitvenih procesih ter preraþun
kazalnikov za odpadke.

Spremljanje podatkov o
okoljskih davkih.

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

Namen

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

79

28. 9. 2022

22. 9. 2022

22. 9. 2022

22. 9. 2022

27. 9. 2022

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

Izkorišþanje voda v
industriji
VOD-UVI

Obdelava odpadkov
ODP-obdelava

Zbiranje odpadkov
ODP-zbiranje

Nastajanje odpadkov
ODP-nastajanje

Davki v zvezi z
varstvom okolja
DVO

okoljskega blaga in
storitev
EGSS

Naziv

Št.

22.06

Zap.št.

10728 /

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Spremljanje podatkov o nastali

Podatki o koliþinah nastale

Administrativni vir: ARSO

Obvezno

n.s.

Podatki o investicijah in tekoþih Statistiþni viri.
izdatkih za varstvo okolja po
panogah dejavnosti in po
namenu v sektorju država.

Prejšnje leto

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

Letna

80

27. 9. 2022

26. 10. 2022

11. 1. 2023

12. 5. 2022

14. 7. 2022

13. 10. 2022

Prva objava

Stran

Odpadna hrana

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih v sektorju
država.

Obvezno

Obvezno

Vprašalnik OKI: podatki o
Izbrane pravne osebe (01 - 99
investicijah, tekoþih izdatkih za po SKD 2008), do 11. 5. 2022.
Statistiþni vir: ADR-PODJ.
varstvo okolja in prihodkih od
aktivnosti v zvezi z varstvom
okolja po panogah dejavnosti
investitorja in okoljskih
namenih; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik
in þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vprašalnik VOD-N: podatki o
Upravljavci namakalnih
površinah zemljišþ namakalnih sistemov, do 4. 3. 2022.
sistemov; o vodi za namakanje
po vrstah vodnih virov; o
koliþini naþrpane in porabljene
vode za namakanje; o površinah
dejansko namakanih zemljišþ; o
namakanju po vrstah kmetijskih
in drugih zemljišþ ter po vrstah
namakanih kultur; kontaktni
podatki osebe, ki izpolnjuje
vprašalnik in þas, potreben za
izpolnjevanje vprašalnika.

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /

Izdatki za varstvo okolja
sektorja država

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

Spremljanje podatkov o možnih
in dejansko namakanih
zemljišþih in o koliþini vode,
porabljene za namakanje.

Spremljanje podatkov o
preþišþeni in nepreþišþeni
odpadni vodi iz kanalizacijskih
sistemov.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni vir: MOP (baza
Podatki o odpadnih vodah po
viru onesnaževanja, po stopnjah IJSVO), do 30. 5. 2022.
þišþenja, po mestu izpusta ter
podatki o kanalizacijskem
sistemu (dolžina omrežja, vrsta
sistema, število prikljuþkov).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Obvezno

obmoþje; kontaktni podatki
osebe, ki izpolnjuje vprašalnik
in þas, potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Spremljanje podatkov o þrpanju Podatki o koliþinah zajete vode Administrativni vir: MOP (baza
IJSVO), do 30. 6. 2022.
in porabi pitne vode iz javnega po vodnih virih, koliþini
vodovoda.
distribuirane pitne vode po
konþnih uporabnikih ter koliþini
izgub; podatki o vodovodnih
sistemih (dolžina, število
prikljuþkov).

Namen

Št.

Izdatki za varstvo okolja
OKI

Namakanje zemljišþ
VOD-N

Javna kanalizacija
VOD-K

Javni vodovod
VOD-V

Naziv
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24.01

Registri

24

Statistiþni poslovni
register
SPRS

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

odpadne hrane glede na izvor
nastanka in glede na postopke
ravnanja z njo.

Vsebina

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za poslovne in socialne
statistike, statistiko cen in
nacionalnih raþunov, kmetijskih
in drugih medpodroþnih statistik
kot tudi za pripravo vzorþnega
okvirja in adresarjev za
raziskovanja, v katera so

Spremljanje napredka pri
doseganju ciljev trajnostnega
razvoja na ravni Slovenije.

Podatki o pravnih enotah,
aktivnih podjetjih in njihovih
delih (naziv, naslov, glavna
dejavnost, število zaposlenih,
število oseb, ki delajo ipd.),
podatki o demografskih
statusnih spremembah podjetij
ter podatki o ustanoviteljih

Administrativni viri: AJPES
Obvezno
(PRS, uradne objave, register
transakcijskih raþunov, sodni
register - tekoþe prevzemanje,
letna poroþila, do 31. 5., ),
FURS (obraþun davka od
dohodka iz dejavnosti, do 30. 6.,
DDV - do 15. v mesecu za

Obvezno

Prejšnje leto

Razliþno
razpoložljive
þasovne vrste
podatkov

Razliþno
razpoložljive
þasovne vrste
podatkov

Obvezno

Administrativni viri: ARSO, do
31. 3. 2022. Statistiþni viri.

Predprejšnje leto.

Obdobje
opazovanja

Razliþno
razpoložljive
þasovne vrste
podatkov.

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: IRSOP, do Obvezno
10. 3. 2022. Statistiþni viri.

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

(baza IS-Odpadki), do 30. 5.
2022.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Podatki o konþni rabi energije v Statistiþni viri.
gospodinjstvih, o oskrbi z
energijo, o površinah gozda in o
izdatkih države za sodišþa.

Spremljanje skladnosti razvoja z Podatki o koncentraciji delcev
naþeli trajnosti.
PM10, razpoložljivih
sladkovodnih virih, deležu
prebivalstva prikljuþenega na
þistilne naprave in deležu
neskladnih vzorcev zaradi
onesnaženosti pitne vode z
E.coli.

Spremljanje napredka pri
Podatki o nastalih koliþinah
prehodu v krožno gospodarstvo. odpadkov in ravnanje z njimi; o
trgovanju s sekundarnimi
surovinami; o uvozu in izvozu;
o dodani vrednosti v faktorskih
stroških; o številu zaposlenih in
številu patentov povezanih z
reciklažo in sekundarnimi
surovinami ter o investicijah v
omenjene dobrine.

Spremljanje podatkov o
napravah za ravnanje z odpadki
in njihovih kapacitetah.

odpadni hrani in ravnanju z njo.

Namen

n.s.

Letna

Letna

Letna

Letna

Periodika
objavljanja

81

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

20. 12. 2022

22. 4. 2022

2. 3. 2022

29. 6. 2022

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

SURS

Kazalniki ciljev
trajnostnega razvoja
KTR

23.02

SURS

Kazalniki zelene rasti
GGI

23.01

SURS

Kazalniki krožnega
gospodarstva
KKG

23.01

Medpodroþni sistemi
kazalnikov

23

SURS

Infrastruktura za
ravnanje z odpadki

ODP-hrana

Naziv

Št.

22.17

Zap.št.

10730 /
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Izvajalec
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Stran
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24.02

24.03

SURS

Zap.št.

SURS

Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

vkljuþeni poslovni subjekti.

Namen

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za demografske in socialne
statistike, statistiko nacionalnih
raþunov, poslovne statistike,
statistiþni poslovni register in
pripravo adresarjev.

Administrativni/statistiþni viri:
Podatki o zavarovancu (na
obrazcih M in iz CRP): EMŠO,
spol, datum rojstva, datum
smrti, starost, državljan., zak.
stan, za tujce naslov stal. preb. v
tujini, datum in vrsta dogodka

Podatki o veþnacionalnih in
rezidenþnih skupinah podjetij,
njihovih podjetjih in pravnih
enotah (vrsta skupine, lastniški
deleži, naziv, naslov, glavna
dejavnost, podatki o zaposlenih,
prihodkih in sredstvih ipd.).
Administrativni/statistiþni viri:
Podatki o lastniških deležih
imetnikov v rezidenþnih pravnih
enotah (matiþna številka,
davþna številka, KID številka,
naziv, naslov in delež lastništva
pri pravnih osebah ter EMŠO,
davþna številka, KID številka,
ime in priimek, naslov, država,
delež lastništva pri fiziþnih
osebah), lastniški delež
naposrednih naložb rezidentov v
tujino in nerezidentov v
Slovenijo, podatki o
nerezidenþni pravni enoti
(naziv, naslov), o rezidenþni
pravni enoti (matiþna številka,
naziv, naslov) ter nerezidenþni
ali rezidenþni fiziþni osebi (ime
in priimek, naslov, država),
podatki rezidenþnih pravnih
enot (matiþna številka, davþna
številka, naslov, glavna
dejavnost, podatki o zaposlenih,
prihodkih in sredstvih) ter
podatki o podjetjih (naslov,
glavna dejavnost, podatki o
zaposlenih, prihodkih in
sredstvih).

(matiþna številka oziroma
EMŠO, davþna številka, ime in
priimek oziroma naziv ter
naslov ustanovitelja).

Vsebina

Zavezanci (pravne in fiziþne
osebe) vložijo prijavo,
spremembo ali odjavo v roku 8
dni. ZZZS pripravi dnevne
pakete podatkov, SURS jih
prevzame 3. delovni dan v
mesecu za prejšnji mesec.

Vodje skupin podjetij - po
potrebi, do 15.9.
Administrativni viri: AJPES
(PRS, sodni register in javne
objave letnih poroþil in letnih
konsolidiranih poroþil) - tekoþe
prevzemanje, AJPES (letna
poroþila), do 31.5., KDD
(register nematerializiranih
vrednostnih papirjev), do 30. 3.
Statistiþni viri: neposredne
naložbe s tujino, glede na smer
naložb, do 13.6., SPRS. EGR:
do 31. 3. za predpreteklo
referenþno leto.

pretekli mesec). Statistiþni viri:
DAK, ZAP/M, PRS-RSP,
SSP/L, INV, NR-ZAV, NRBDP/L, IND/L, GRAD/L,
TRG/L.

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatkovni viri

Obvezno

Obvezno

Obveznost
poroþanja

Kritiþni dan
(preseþni dan):
zadnji dan v
mesecu.

Prejšnje leto

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

82

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

Št.

Statistiþni register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

Statistiþni register skupin Zagotavljanje vhodnih podatkov
podjetij
za poslovne statistike in
SPR-RSP
statistiko nacionalnih raþunov,
Evropski register skupin
podjetij (EGR) in kazalnike
globalizacije.

Naziv

Uradni list Republike Slovenije

10731

Zagotavljanje vhodnih podatkov
za stanovanjske, gradbene in
socialne statistike, statistiko cen
in nacionalnih raþunov,
razliþnih analitiþnih baz kot tudi
za pripravo vzorcev.

Namen

Administrativni viri: MNZ
(CRP), GURS (REN, Kataster
nepremiþnin - þetrtletno in po
potrebi zgodovinski podatki),
GURS (Evidence vrednotenja
nepremiþnin - letno in po

Poslovni subjekti: po potrebi.
Administrativni viri: MNZ
(CRP) do 2. v mesecu, AJPES
(PRS) tedensko, vsak þetrtek,
AJPES (ISPAP), do 5.
delovnega dne v mesecu za
predprejšnji mesec, ZPIZ
(Register zavezancev) do 31. 1.
za prejšnje leto. Statistiþni viri:
ŠOL-DIPL-TERC, ŠOLDOTERC, SRKG, SEL-SOC,
SPRS.

(prijava, sprememba, odjava iz
zavarov.), podlaga za zavarov.,
status aktiv., izmen. delo, del.
razmerje, zav. þas, izobrazba,
poklic, poslan v državo (za
detaš. delavce), prviþ zaposlen v
Sloveniji, vrsta invalidnosti, št.
in datum izteka del. dovolj.,
vzrok prenehanja zavarov.,
razlog za zavarovanje pri podl.
050. Podatki o zavezancu (na
obrazcih M in iz PRS): mat. št.
posl. subj. ali EMŠO zavez.,
naziv in naslov zavez., polni
zavarov. þas zavez., reg. št.
zavez., pravnoorg. oblika in
lastnina posl. subj., dejavnost,
instituc. sektor. Podatki o
zavezancu (iz registra zavez.):
RŠZ, mat. št. posl. subj., davþna
številka zavezanca, vrsta
registra, naziv in naslov zavez.,
datum vpisa/izbrisa posl. subj. v
sod. reg., datum
priþetka/prenehanja zavezanosti
za plaþev. prispevkov, vzrok
odjave zavez., dejav., splošni
del. þas, dajalec podatkov, šifra
države naslova. Podatki iz
SRKG in SEL-SOC: EMŠO
nosilca družinske kmetije in
družinskega þlana, št. glav
velike živine, leto raziskovanja
za GVZ, letni prihodek
družinske kmetije, leto in vir
raziskovanja, tip KMG,
površina kmetijskih zemljišþ v
uporabi, teritorialni podatki o
prebivališþu osebe, generalni
status in status aktivnosti.
Podatki iz ISPAP za
proraþunske uporabnike: šifra
delovnega mesta.
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)

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Vsebina

Podatkovni viri

Obvezno

Obveznost
poroþanja

ýetrtletje

Obdobje
opazovanja

n.s.

Periodika
objavljanja

83

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

183 / 23. 11. 2021

Baza nepremiþnin
SREN

Naziv

Št.

24.04

Zap.št.
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Izvajalec

REDNA RAZISKOVANJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SURS

Izvajalec

24.05

Zap.št.

REDNA RAZISKOVANJA

Statistiþni register
kmetijskih gospodarstev
SRKG

Naziv

Zagotavljanje podatkov za
pripravo vzorþnih okvirjev in
adresarjev s podroþja kmetijstva
in drugih podroþij statistiþnih
raziskovanj.

Namen
Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Podatki o kmetijskih
gospodarstvih v R Sloveniji
(družinske kmetije in kmetijska
podjetja, ki ustrezajo statistiþni
definiciji kmetijskega
gospodarstva); 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.

Obveznost
poroþanja

Administrativni viri: MKGP
Obvezno
(RKG, RPGV, evidenca
pridelovalcev in predelovalcev
ekoloških in integriranih
kmetijskih pridelkov ali živil,
evidenca dejanske rabe).
ARSKTRP (podatki iz obrazcev
zbirne vloge), UVHVVR
(EIRŽ, ERŽ), GURS (RPE),
MNZ (CRP), AJPES (PRS,
Podatki iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja ter
dodatni podatki gospodarskih
družb, zadrug, samostojnih
podjetnikov). Podjetje,
pooblašþeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naroþnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za kmetijska gospodarstva. Roki
so doloþeni glede na sklenjene
dogovore. Statistiþni viri: KMEDEC, KME-JUN, POPIS-VRT,
KME-PMG/DK, SPRS, SSP/L,
DEM-PREB/ýL, KMEJUNSTRK/3L, POPISKME/10L.

potrebi ob veþjih spremembah).
vkljuþno s številko dela stavbe
in drugimi prostorskimi
identifikatorji, opremljenost z
inštalacijami (vodovod,
elektrika, kanalizacija), vrsta
ogrevanja, opremljenost s
pomožnimi prostori (WC,
kopalnica, kuhinja). Parcele: ID
parcele, površina, boniteta, raba.
Za vse nepremiþnine se
prevzamejo tudi posplošene
tržne vrednosti ter podatki,
povezani z vrednotenjem
(modeli, vpliv, raven, delež
površine glede na model).
Podatki o lastništvu: EMŠO
lastnika/solastnika, MŠ podjetja,
lastniški deleži.

Vsebina

Podatkovni viri

Polletje

Obdobje
opazovanja

n.s.

Periodika
objavljanja

Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

84

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja

Prva objava

Uradni list Republike Slovenije
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25.02

SURS

Vzorþni okvirji, vzorci in
adresarji za raziskovanja
oseb in gospodinjstev
ADR-OSEBE

Adresarji za poslovna
raziskovanja
ADR-PODJ

Drugo

Naziv

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP, register gospodinjstev) meseþno, prvi dan po koncu
meseca; GURS (RPE) - dnevno,
GURS (REN, Kataster
nepremiþnin) - þetrtletno, dva
tedna po koncu þetrtletja.
AJPES (PRS) - tekoþe
prevzemanje. Podjetje,
pooblašþeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naroþnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za fiziþne osebe in poslovne
subjekte. Rok: vsako þetrtletje.
Statistiþni viri (DEMPREB/ýL, SEL-SOC, RAVENDOH, REGISTRSKI POPIS,
SRKG, ANP, EU-SILC, IKTGOSP, TU-ýAP, APG,
COVID, ZaPis , USTZDR , TRMOB, MP, GBV, EHIS,
CINDI, ATADD , APý,
APEGG, UIO, Pismenost v
duševnem zdravju, Pandemska
izþrpanost), SOL.

EMŠO, ime in priimek osebe,
naslov osebe do ravni MID
številke, vkljuþno s številko
stanovanja, telefonska številka
in e-naslov osebe, spol, datum
rojstva, starost, zakonski stan,
aktivnost, izobrazba, dohodek,
državljanstvo, država rojstva, tip
naselja, vzorþna enota, status
prebivalca, tip prebivalca, status
prebivališþa, številka
stanovanja, vrsta gospodinjstva
in tip nastanitve, podatki o
gospodinjstvu (število þlanov,
razmerje do referenþne osebe v
gospodinjstvu), podatki o
stanovanju, stavbi in delu stavbe
(leto izgradnje, vrsta ogrevanja,
tip, raba, površina), sodelovanje
v raziskovanju, podatki o
statistiþnem raziskovanju,
vzorcu in adresarju
(identifikator, leto izvedbe,
vrsta, referenþno obdobje,
statusi, potrebni za krmiljenje
izvedbe zbiranja).

Izbor enot opazovanja in
upravljanja procesa zbiranja za
raziskovanja oseb in
gospodinjstev.

Obveznost
poroþanja

Obvezno
Administrativni viri: AJPES
(PRS) - tekoþe prevzemanje.
Podjetje, pooblašþeno za izdajo
univerzalnega telefonskega
imenika, posreduje podatke o
naroþnikih in uporabnikih
fiksne, IP in mobilne telefonije
za poslovne subjekte in Podjetje
pooblašþeno za izdajo
Poslovnega informatorja
Republike Slovenije posreduje
podatke o telefonskih številkah,
e- in url naslovih poslovnih
subjektov. Rok: vsako þetrtletje.
Statistiþni viri (SRKG, SPRS,
kontaktni podatki in þas za
izpolnjevanje vprašalnikov
poslovnih raziskovanj).

Kdo mora dati podatke in do
kdaj

Adresar za poslovna
raziskovanja: administrativni
identifikacijski številki
poslovnega subjekta, (matiþna
številka, davþna številka),
dejavnost, velikost, naslov
podjetja in drugi podatki o
znaþilnostih podjetij in njihovih
enot, kontaktni podatki, potrebni
za komuniciranje (e-naslov,
telefon, ime in priimek), þas,
potreben za izpolnjevanje
vprašalnika.

Vsebina

Podatkovni viri

Upravljanje procesa zbiranja za
poslovna raziskovanja.

Namen

n.s.

n.s.

Obdobje
opazovanja

n.s.

n.s.

Periodika
objavljanja

183 / 23. 11. 2021

85

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Podatki se ne
objavijo, so vir za
druga
raziskovanja.

Prva objava

Št.

25.01

25

Zap.št.

10734 /

SURS

Izvajalec
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Stran
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16 Gradbeništvo
18 Finanþno posredništvo
19 Turizem
20 Transport in komunikacije
21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
22 Okolje
25 Drugo

01 Nacionalni raþuni

03 Cene

05 Trg dela

06 Življenjska raven

07 Izobraževanje

09 Zdravje in socialna varnost

15 Energetika

Kazalo

Letni program statistiþnih raziskovanj 2022 – RAZVOJNI DEL

Priloga 2

1

Priloga 2: Razvojni del

Uradni list Republike Slovenije
Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

10735

R.01.02

R.01.03

SURS

SURS

Obraþun makroekonomskih
agregatov.

Analiza vplivov razliþnih
dejavnikov na makroekonomske
agregate.

Podrobna analiza izbranih
veþnacionalnih podjetij za namen
zagotavljanja ustreznega zajema z
njimi povezanih transakcij v
okviru izraþunov bruto domaþega
proizvoda in bruto nacionalnega
dohodka.

Namen

Prihodki od najema (najemnine),
obdobje, lastnosti novih in
rabljenih stanovanjskih
nepremiþnin, lokacija oz. naslov
(do MID številke).

Podatki o osebi: Podatki o tujcih,
ki delajo v Sloveniji in sicer
EMŠO, datum prijave, država
porekla in SKD delodajalca.
EMŠO, DŠ, registrska številka
vozila, zavarovalna podlaga,
število zaposlenih. Podatki
poslovnega registra Slovenije,
podatki davþnih in carinskih
evidenc, plaþilna bilanca,
javnofinanþni podatki, podatki o
poslovanju zavarovalnic in bank,
podatki iz avtomatskega štetja
prometa. Podatki iz izkaza
poslovnega izida in bilance stanja
gospodarskih družb, zadrug,
samostojnih podjetnikov in
drugih pravnih enot, podatki iz
prirejanja iger na sreþo,
zakupnine za kmetijska zemljišþa,
bilance investicijskih skladov,
podatki o izplaþanih dividendah
po sektorjih prejemnikov
dividend (nefinanþne družbe,
finanþne družbe, država,
gospodinjstva, nepridobitne
institucije, ki opravljajo storitve
za gospodinjstva, tujina), podatki
statistiþnih raziskovanj,

Identifikacija enot veþnacionalnih
podjetij, podatki o zaposlenih,
prihodkih, odhodkih, dodani
vrednosti, izdatkih za raziskave in
razvoj in drugih proizvodih
intelektualne lastnine ter o njihovi
uporabi, transakcijah med
povezanimi podjetji znotraj
skupine, þezmejnih transakcijah
in ureditvah poslovanja ter s tem
povezani podatki.

Vsebina

Podatkovni viri

2024

Prejšnje leto

Administrativni vir: GURS
(ETN), do 31.5. Statistiþni
vir: SREN

Obvezno

Razliþno
2022
razpoložljive þasovne
vrste podatkov.

Administrativni viri: AJPES, Obvezno
BS, MF, FURS, UJP, ZZZS,
ZPIZ, AZN in DRSI - 50 dni
po koncu þetrtletja. MNZ
(CRP), AJPES, BS, MF,
MNZ, MZI-MRVL, FURS,
UJP, AZN, ZZZS, MKGP,
ZPIZ, Sklad kmetijskih
zemljišþ, ATVP, KDD, do
31. 5. Statistiþni viri (DAK,
SPRS, SPR-RSP, statistiþna
raziskovanja).

2022

2

Predviden zakljuþek

Leto, 2018-2021

Obdobje opazovanja

Administrativni viri: AJPES, Obvezno
FURS (DDPO CbC), BS.
Enote izbranih
veþnacionalnih podjetij
(podatki po državah, enotah
v tujini). Statistiþni viri.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

183 / 23. 11. 2021

Najemniška stanovanja
NR-STA-NAJ

Vplivi na makroekonomske
agregate

Analiza veþnacionalnih
podjetij za izraþune bruto
domaþega proizvoda in bruto
nacionalnega dohodka
NR-BND-MNE

Nacionalni raþuni

Naziv

Št.

R.01.01

R01

Zap.št.

10736 /

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R.05.01

Možnost uporabe obrazca za
obraþun davþnih odtegljajev
od dohodkov iz delovnega
razmerja v obstojeþih
raziskovanjih
iREK

Trg dela

R05

SURS

Najemnine poslovnih
prostorov

R.03.02

SURS

Cene proizvajalcev v
gradbeništvu
CENE-GRAD/ýL

Cene

Naziv

R.03.01

R03

Zap.št.

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Preuþitev možnosti uporabe
podatkov, zbranih z obrazcem v
obstojeþih statistiþnih
raziskovanjih.

Priprava indeksa najemnin
poslovnih prostorov.

Izraþun indeksov cen
proizvajalcev v gradbeništvu.

Namen

Podatki z zbirnega dela obrazca
(REK-1): podatki o podjetju
(izplaþevalcu), vkljuþno z davþno
številko in matiþno številko,
podatki o dokumentu, podatki o
vrsti dohodka, zbirni podatki o
izplaþanih dohodkih, osnovah za
prispevke, davþnem odtegljaju in
prispevkih za socialno varnost.
Podatki z individualnega dela
obrazca (iREK): podatki o
davþnem zavezancu, vkljuþno z
EMŠO in rezidentstvom (sklop
A), podatki o dohodninski vrsti
dohodka, osnovah za prispevke
po vrstah osnov, davþnem
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 NIJZ 3: EMŠO, prvi
dan zadržanosti, zadnji dan za
plaþnika, obdobje zadržanosti (od
– do) za polni del. þas, obdobje
zadržanosti (od – do) za skrajšani
del. þas, razlog zadržanosti,
zadnji dan za razlog. Podatki iz

Administrativni viri: MNZ
Obvezno
(CRP) meseþno, FURS
(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. Statistiþni viri:
ZAP/M, ZAP-RFO, DAK,
SPRS.

Obvezno

Gradbena podjetja in drugi
Obvezno
posl. subjekti, ki razpolagajo
s podatki o cenah in drugimi
informacijami v
gradbeništvu, 8 dni po koncu
þetrtletja.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Najemnine poslovnih prostorov
Administrativni viri: GURS
(za pisarne in lokale), lokacija oz. (ETN), 65 dni po zakljuþku
naslov (do MID številke).
þetrtletja, do 15.4. letne
podatke za prejšnje leto.

Cene in specifikacije proizvodov
in storitev pri proizvajalcih v
gradbeništvu.

Vsebina

Podatkovni viri

Mesec, 2009-2022

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje opazovanja

2022

2023

2023

3

Predviden zakljuþek

Uradni list Republike Slovenije
Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

10737

Analiza spletnih oglasov
prostih delovnih mest
ASOPDM

Naziv

ISPAP: šifra proraþunskega
uporabnika (Z350), davþna
številka zaposlenega v javnem
sektorju (Z360), EMŠO, matiþna
številka dela poslovnega subjekta
(Z630), šifra funkcije ali
delovnega mesta (Z370), delež
zaposlitve na delovnem mestu
(Z550); bruto in neto znesek
izplaþila ter število ur za vrste
izplaþil po tipih izplaþil.

Vsebina

Preuþitev možnosti uporabe
Podatki s spletnih strani: število
podatkov, pridobljenih iz spletnih PDM, naziv poslovnega subjekta,
oglasov prostih delovnih mest.
opis delovnega mesta in pogoji za
prijavo, potrebna znanja in
vešþine, kontaktni podatki osebe,
ki je zadolžena za razpisano
delovno mesto, rok za prijavo,
datum objave oglasa. Podatki
Eurostata o prostih delovnih
mestih, ki jih je postrgal s
spletnih strani. Vprašalnik PDM:
matiþna številka poslovnega
subjekta, ali so pri poslovnem
subjektu iskali nove kandidate,
število PDM. Statistiþna vira:
število PDM ter število enakih
PDM, matiþna številka
poslovnega subjekta, SIR_LEU
poslovnega subjekta, teritorialni
podatki poslovnega subjekta,
dejavnost, poklic, izobrazba
(raven in podroþje), ID vrste
delovnega razmerja in delovnega
þasa, datum objave PDM, rok za
prijavo, indikator veljavnosti,
število zaposlenih oseb pri
poslovnem subjektu, število
zaposlenih s krajšim delovnim
þasom, število odsotnih pri
poslovnem subjektu, število
detaširanih, število zaposlenih
prek javnih del, število oseb z
drugimi (istoþasnimi
zaposlitvami), institucionalni
sektor.

Namen

Podatkovni viri

Spletne strani poslovnih
n.s.
subjektov (meseþno) in
zaposlitvenih portalov
(tedensko); Eurostat: podatki
o prostih delovnih mestih, ki
so jih postrgali s spleta, do
konca leta 2022. Statistiþna
vira: PDM, SPRS.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Mesec, 2020-2024

Obdobje opazovanja

2024

4

Predviden zakljuþek

Št.

R.05.02

Zap.št.
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Izvajalec
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R.06.03

R.06.04

SURS

R06

Zap.št.

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Vprašalnik: leto rojstva, sestava
gospodinjstva, status aktivnosti,
spremembe na trgu dela,
vkljuþenost v izobraževanje,
oblike izobraževanja, poraba þasa
za posamezne aktivnosti, poraba
gospodinjstev, stanovanjsko
razmerje, meseþni neto dohodek
gospodinjstva, finanþne
zmožnosti, spremembe dohodka
gospodinjstev in vzroki za
spremembe, zadovoljstvo z
življenjem, finanþnim stanjem in
medosebnimi odnosi, blaginja,
težave z odplaþevanjem posojil in
plaþilom drugih stroškov,
sodelovanje v raziskovanju,
telefonska številka, e-naslov
datum in ura izpolnitve
vprašalnika.
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, spol,
datum rojstva, naslov do ravni
MID številke vkljuþno s številko
stanovanja, telefonska številka, enaslov, izobrazba, status
aktivnosti, dejavnost, poklic,
državljanstvo, dohodek.

Vsebina

Ažurno spremljanje ekonomskega Podatki o osebi in þlanih
in socialnega stanja v državi.
gospodinjstva - EMŠO, DŠ, ime
in priimek, spol, starost, tip
prebivalca, državljanjstvo,
kraj/država rojstva, država in leto
priselitve, razlogi za priselitev,
datum in ura rojstva, zakonski
stan, stalno/zaþasno/obiþajno
prebivališþe (do MID hišne
številke vkljuþno s številko
stanovanja), izobrazba (raven in
podroþje), datum zakljuþka
izobraževanja, vkljuþenost v
izobraževanje, dejavnost, poklic,
sodelovanje v raziskovanju,
telefonska številka, tip nastanitve,
status aktivnosti, zaposlitveni
status, delovni þas in opravljene
ure, nadurno delo, zavarovalna

Spremljanje vpliva covida-19 na
delovno aktivnost, izobraževanje,
porabo þasa, blaginjo, dohodek in
finanþne zmožnosti, ter porabo
gospodinjstev.

Namen

Administrativni viri: AJPES Obvezno za admin.
(ISPAP) do 5. delovnega dne vire; prostovoljno za
gospodinjstva
v mesecu za predprejšnji
mesec, REN, Kataster
nepremiþnin, MNZ (CRP),
meseþno. Statistiþni viri:
AIO, ANP, APG, DAK,
DEM-PREB/ýL, EU- SILC,
iREK, MP, NIJZ 3, PDM,
POPIS, PT, RAVEN-DOH,
SREN, SEL-SOC, COVID,
SRDAP.

Izbrana gospodinjstva –
Obvezno za admin.
meseþno. Administrativni
vire; prostovoljno za
viri: MNZ (CRP), meseþno. gospodinjstva
Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC, DAK,
ADR-OSEBE, RAVENDOH.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

Mesec

Mesec

Obdobje opazovanja

2022

2022

5

Predviden zakljuþek

Št.

Integracija statistiþnih
podatkov z demografskega
in socialnega podroþja

Delo in življenjski pogoji
COVID

Življenjska raven

Naziv
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Izvajalec

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Naziv

Namen

Podatkovni viri
Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Obdobje opazovanja

6

Predviden zakljuþek

10740 /

podlaga, delovna doba, prviþ
zaposlen v Sloveniji, število vseh
aktivnih zaposlitev, vrsta
invalidnosti, razmerje do
referenþne osebe gospodinjstva,
sorodstveno razmerje, generalni
status, status prebivališþa, datum
spremembe zakonskega stanu,
prebivanje v tujini, datum
veljavnosti prebivališþ, vrsta
gospodinjstva, število oseb, ki
živi v gospodinjstvu, meseþni
neto dohodek gospodinjstva,
kontaktni podatki osebe, ki
izpolnjuje vprašalnik. Podatki o
podjetju (izplaþevalcu): davþna in
matiþna številka, matiþna številka
dela poslovnega subjekta, podatki
o dokumentu, podatki o vrsti
dohodka, zbirni podatki o
izplaþanih dohodkih, osnovah za
prispevke, davþnem odtegljaju in
prispevkih za socialno varnost.
Podatki o davþnem zavezancu:
rezidentstvo (sklop A), podatki o
dohodninski vrsti dohodka,
osnovah za prispevke po vrstah
osnov, davþnem 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), šifra proraþunskega
uporabnika (Z350), davþna
številka zaposlenega v javnem
sektorju (Z360), matiþna številka
dela poslovnega subjekta (Z630),
šifra funkcije ali delovnega mesta
(Z370), delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550); bruto in
neto znesek izplaþila ter število ur
za vrste izplaþil po tipih izplaþil,
prvi dan zadržanosti, zadnji dan
za plaþnika, obdobje zadržanosti
(od – do) za polni del. þas,
obdobje zadržanosti (od – do) za

Vsebina

Stran
Št.

183 / 23. 11. 2021
Uradni list Republike Slovenije

Razvoj kazalnikov o stopnji
dokonþanja posameznih ravni
izobraževanja ter o prehodih med

Namen

Administrativni/statistiþni viri:
podatki o izobraževalnem
zavodu, podatki o

skrajšani del. þas, razlog
zadržanosti, zadnji dan za razlog.
Podatki raziskovanja o
izobraževanju odraslih (AIO),
podatki raziskovanja o aktivnem
in neaktivnem prebivalstvu
(ANP), podatki raziskovanja o
porabi v gospodinjstvih (APG),
podatki raziskovanja o delovno
aktivnem prebivalstvu (DAK),
podatki raziskovanja o sestavi
prebivalstva (DEM-PREB/ýL),
podatki raziskovanja o
življenjskih pogojih (EU-SILC),
podatki razvojnega raziskovanja o
možnosti uporabe obrazca za
obraþun davþnih odtegljajev od
dohodkov iz delovnega razmerja
v obstojeþih raziskovanjih
(iREK), podatki raziskovanja o
mnenju potrošnikov (MP),
podatki evidence o zaþasni/trajni
odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodb, nege, spremstva in
drugih vzrokov (NIJZ 3), podatki
raziskovanja o prostih delovnih
mestih (PDM), podatki
registrskega popisa (POPIS),
podatki raziskovanja o poslovnih
tendencah (PT), podatki
raziskovanja o dohodkih
prebivalstva (RAVEN-DOH),
podatki registra nepremiþnin
(REN), podatki raziskovanja o
socioekonomskih znaþilnostih
prebivalstva in selivcev (SELSOC), podatki razvojnega
raziskovanja o spremembah v
družbi v obdobju COVID-19,
podatki statistiþnega registra
delovno aktivnega prebivalstva
(SRDAP).

Vsebina

Obvezno
Administrativni viri: MNZ
(CRP), MDDSZ (štipendije);
Statistiþni viri: DEM-

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

Razliþna obdobja in
referenþni datumi.

Obdobje opazovanja

2023

7

Predviden zakljuþek

Stran

Stopnja dokonþanja
srednješolskega,
višješolskega in

Izobraževanje

Naziv
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Izvajalec

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

njimi.

Namen

izobraževalnem programu
oziroma o drugem
izobraževalnem programu (þe je
bil študij dvopredmetni); podatki
o dijaku, študentu oziroma
diplomantu: EMŠO, priimek,
ime, spol, datum rojstva; obþina
in država stalnega prebivališþa,
država državljanstva, država
rojstva (prvega prebivališþa), leto
priselitve, podatki o podroþju
znanosti, število otrok v družini,
družinski status, dosežena
izobrazba staršev, država rojstva
(prvega prebivališþa) staršev,
EMŠO otroka, datum rojstva
otroka; podatki o vkljuþenosti (za
študente): študijsko leto,
obiskovanje programa na sedežu
ali dislocirani enoti, obþina in
država, v kateri študent obiskuje
študijski program, letnik študija,
naþin študija, študij na daljavo,
vrsta vpisa, študijsko leto prvega
vpisa v ta izobraževalni program,
študijsko leto prvega vpisa v
katerikoli visokošolski oziroma
višješolski študijski program, ali
se program študentu financira iz
javnih sredstev, podatki o vrsti in
višini štipendije; podatki o študiju
in diplomiranju (za diplomante):
datum diplomiranja, naþin študija
diplomanta, študijsko leto prvega
vpisa v ta študijski program,
letnik, v katerega se je diplomant
vpisal ob prvem vpisu v ta
program, študijsko leto prvega
vpisa v katerikoli visokošolski
oziroma višješolski študijski
program; podatki o predhodno
doseženi izobrazbi dijaka,
študenta oziroma diplomanta:
vrsta, leto in država dosežene
izobrazbe, podatki o zavodu in
programu predhodne izobrazbe;
najvišja predhodno pridobljena
izobrazba študenta; podatki o
kratkoroþni mobilnosti študenta

Vsebina

PREB/ýL, SEL-SOC, ŠOLŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC,
DAK, SRDAP, ŠOLDOTERC.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri
Obdobje opazovanja

8

Predviden zakljuþek
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visokošolskega
izobraževanja

Naziv

Stran
Št.
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NIJZ

Izvajalec

R.09.01

R09

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Neenakosti v zdravju

Zdravje in socialna varnost

Naziv

Prikaz neenakosti v zdravju glede
na razliþne sociodemografske
znaþilnosti, socioekonomske
kazalnike in teritorialni vidik.

Namen

EMŠO, spol, starost, stopnja
dosežene izobrazbe, aktivnost,
dejavnost zaposlitve, država
prvega prebivališþa,
državljanstvo, poklic, stopnja
urbanizacije bruto dohodek na
þlana gospodinjstva, zakonski
stan, regija prebivališþa, tip
družine, velikost gospodinjstva,
doseganje praga revšþine,
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 stiku zdravstveno in
zobozdravstveno službo, podatki
o blaginji, podatki o bolniški
odsotnosti, državljanstvo in leto
priselitve, Medgeneracijski
prenos prikrajšanosti, lastnosti
stavbe in stanovanja, finanþni
položaj gospodinjstva, EMŠO
staršev, HS MID obiþajnega
prebivališþa, respondent, ki je
odgovarjal v imenu izbrane
osebe. Podatki o zdravju,
zdravstvenem stanju in uporabi
zdravstvenega sistema:
absentizem (trajanje in vzrok),
hospitalizacija (trajanje, glavna in
spremljajoþe diagnoze, opravljene

oziroma diplomanta: države
visokošolskih zavodov, kjer je bil
študent oziroma diplomant na
izmenjavi, datumi zaþetkov in
zakljuþkov izmenjav, število
doseženih kreditnih toþk, vrste
mednarodnih izmenjav; podatki o
zaposlitvi študenta oz. diplomanta
(delodajalec, poklic, dejavnost,
trajanje zaposlitve)

Vsebina

Administrativni viri: MNZ
(CRP) do 30.6. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, SELSOC,EU-SILC, UMRLI,
SBO, SZBO,
ABSENTIZEM,
ZDRAVILA, SVIT, EHIS.
Obvezno

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

Prejšnje leto in
predpreteklo leto za
dohodek

Obdobje opazovanja

2025

9

Predviden zakljuþek
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Št.
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R.09.03

NIJZ

Ocena pojava problematiþne
uporabe drog, spremljanje pojava
v okolju, ocena potreb za razliþne
ciljne skupine.

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

Namen

EMŠO, ime in priimek,
SOUNDEX, STIGMA šifra, spol,
državljanstvo, vrste uporabljenih
drog, naþin uporabe drog, vrsta
stika, vkljuþenost v druge
programe, obravnave, podatki o
zdravljenju v CPZOPD, podatki o
tveganih vedenjih. Podatki o

EMŠO, spol, starost, zak. stan,
izobrazba, poklic, del. aktivnost,
dejavnost zaposlitve, dohodki,
država rojstva osebe, matere in
oþeta, þlani gospodinjstva,
podatki o splošnem zdrav. stanju
in dolgotrajnih zdrav. težavah,
boleznih in bolezenskih stanjih,
nezgodnih poškodbah, boleznih
in delu, odsotnosti z dela,
gibalnih in þutilnih funkcijah,
skrbi zase, gospodinjskih
aktivnostih, telesnih boleþinah,
duševnem zdravju, sprejemih v
bolnišnico, obiskih pri zdravnikih
in drugih zdravstvenih
strokovnjakih, jemanju zdravil,
cepljenju, krvnem tlaku,
holesterolu, krvnemu sladkorju,
mamografiji, brisu materniþnega
vratu, prisotnosti krvi v blatu,
dejavnikih tveganja socialni
opori, okoljskih dejavnikih,
podatki o bolnišniþnih
obravnavah, podatki o bolniškem
staležu, podatki o izdanih
zdravilih, podatki o udeležbi v
programu SVIT, podatki o
datumu smrti in osnovnem
vzroku smrti.

storitve), umrljivost (starost v
þasu smrti, glavni vzrok smrti,
zunanji vzrok smrti), perinatalni
podatki (število otrok, naþin
poroda, spremstvo oþeta), podatki
o presejanosti v programu SVIT
(vkljuþitev osebe, izid
presejanja), podatki o izdanih
zdravilih (ATC koda zdravila,
koliþina, leto izdaje zdravila).

Vsebina

2014-2021

2015-2021

Obvezno
Administrativni viri:
Programi zmanjševanja
škode (nizkopražni
programi): podatki o
frekvenci in vrsti stika
uporabnikov drog, vrsta
stika, uporabi drog, NIJZ 14,
MNZ (CRP) do 30.6.

Obdobje opazovanja

Obvezno

Administrativni viri.
MNZ(CRP) do 30.9.
Statistiþni viri: DEMPREB/ýL, SEL-SOC,
UMRLI, SBO, SZBO,
ABSENTIZEM,
ZDRAVILA, SVIT, EHIS.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

2022

2022

10

Predviden zakljuþek
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Ocena problematiþne
uporabe drog

Kohortna študija
zdravstvenega stanja
prebivalcev glede na
okoljska tveganja

Naziv

Št.

R.09.02

Zap.št.
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Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Stran
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R.15.01

R.15.02

R.15.03

SURS

SURS

Raba elektriþne energije pri
konþnih odjemalcih
E-REE

Podatki o rabi energije v
storitvenem sektorju po
energentih in po namenih rabe.

Vzpostavitev spremljanja rabe
elektriþne energije pri konþnih
odjemalcih z uporabo podatkov
naprednih merilnih sistemov
elektriþne energije.

Koliþinski in vrednostni podatki
naprednih merilnih sistemov
elektriþne energije za prejeto
elektriþno energijo (za poslovne
subjekte in za gospodinjstva),
delež pokritosti s pametnimi
števci elektriþne energije (za
izbrano teritorialno enoto),

Obvezno

Obvezno

Administrativni viri, ki
Obvezno
razpolagajo s podatki
naprednih merilnih sistemov
elektriþne energije: SODO,
distribucijska podjetja
elektriþne energije, REN,
Kataster nepremiþnin.

Vprašalnik: poslovni
subjekti izbranih podroþij
SKD 2008, do 30. 4. 2022.
Statistiþni viri.

Administrativni viri: MZI,
Geološki zavod, Eko sklad,
MOP, do 28. 2. 2022.
Informa Echo ter drugi viri
in zbirke, ki razpolagajo s
podatki o rabi energije, do
28. 2. 2022. Statistiþni viri.

Administrativni viri: ZZZS, Obvezno
ZZS, MDDZS, MIZŠ,
Fakulteta za šport UL
(športnovzgojni kartoni),
Inštitut RS za socialno
varstvo, MF (kazalniki
razvitosti obþin), NIJZ (NIJZ
16), do 31. 8.

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,
kliniþni psihologi, logopedi…) po
izvajalcu in lokaciji. Podatki o
številu in starostni strukturi
opredeljenih oseb in glavarinskih
koliþnikov 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,
programih PUMO, drugi podatki
vezani na lokalno skupnost s
poudarkom na spremljanju po
sociodemografskih in
socioekonomskih spremenljivkah.

Nadgradnja energetskih statistik z Podatki o rabi odveþne toplote iz
proizvodnih procesov.
vzpostavitvijo spremljanja rabe
odveþne toplote iz proizvodnih
procesov.

Vzpostavitev spremljanja rabe
energije v storitvenem sektorju.

Statistiþni viri: UMRLI,
ZDRAVILA.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

izdanih zdravilih, datum smrti,
osnovni in zunanji vzrok smrti.

Vsebina

Podatkovni viri

Mesec

Prejšnje leto

Prejšnje leto

Prejšnje leto.
Fakulteta za šport;
šolsko leto 2020/21

Obdobje opazovanja

2022

2023

2023

2022

11

Predviden zakljuþek

Št.

Nadgradnja energetskih
statistik

Raba energije v storitvenem
sektorju
E-RES

Energetika

R15

Namen

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

Naziv

R.09.04

Zap.št.

SURS

NIJZ

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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R.19.01

R.19.02

SURS

Tuji potniki
TU-POTNIKI

Tuji turisti
TU-TURISTI

Turizem

R19

Analiza novih podatkovnih virov
za prikaz osnovnih podatkov o
tujih potnikih v Republiki
Sloveniji ter njihovih izdatkih.

Analiza novih podatkovnih virov
za prikaz osnovnih podatkov o
tujih turistih v Republiki
Sloveniji ter njihovih izdatkih.

Zagotavljaje podatkov o
vrednostnih papirjih.

Zagotavljanje podatkov o
finanþnem posredništvu
nedenarnih finanþnih
posrednikov.

Razvoj kazalnikov o zaþetku in
dokonþanju gradnje stavb.

Namen

Podatkovni viri

Administrativni vir: AKOS
(podatki mobilnih
operaterjev, ki zagotavljajo
javna komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo javne
komunikacijske storitve)
najkasneje 2 meseca po
referenþnem mesecu.
Statistiþni vir: statistika
plaþil.
Administrativna vira: MZI
(DRSI) (podatki števcev
prometa) – 1 mesec po
referenþnem mesecu);

Podatki o prometu vozil iz
avtomatskega štetja prometa
(števno mesto, datum štetja
þasovni interval štetja, vrsta

Administrativni viri: KDD
do petega dne v naslednjem
mesecu. Statistiþni viri.

Statistiþni viri.

Anonimizirani in agregirani
podatki o mobilnih klicih,
prejetih/poslanih SMS-ih ter
trajanju podatkovnih sej tujih
potnikov, turistov in izletnikov.
Podatki transakcij banþnih kartic
nerezidentov (število in vrednost
plaþil nerezidentov v Republiki
Sloveniji).

Podatki o izdajateljih, imetjih in
trgovanju z vrednostnimi papirji.

Podatki iz bilance stanja drugih
(nedenarnih) finanþnih
posrednikov (OFI) iz
institucionalnih sektorjev S.125
in S.127.

Obvezno za
administrativna vira.

Obvezno za
administrativni vir.

Obvezno

n.s.

Obvezno

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatki o številu in površini
Administrativni vir: MOP
stavb, ki so se priþela graditi in
(Prostorski informacijski
sistem (PIS)), po dogovoru.
podatki o številu in površini
dokonþanih stavb, po vrsti
investitorja, vrsti gradbenih del in
klasifikaciji vrst objektov (CCSI).

prikljuþna moþ posameznih
prikljuþkov in potrebni
identifikatorji za povezovanje
prikljuþkov z Registrom
nepremiþnin in Katastrom
nepremiþnin.

Vsebina

2021, 2022

2021, 2022

Mesec

ýetrtletje

ýetrtletje

Obdobje opazovanja

2023

2023

2022

2022

2022
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Predviden zakljuþek
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SURS

Vrednostni papirji

R.18.02

BS

Finanþno posredništvo
nedenarnih finanþnih
posrednikov

R.18.01

Finanþno posredništvo

R18

BS

Zaþetek in dokonþanje
gradnje stavb
GRAD-ZK/ýL

Gradbeništvo

Naziv

Št.

R.16.01

R16

Zap.št.
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SURS

Izvajalec

R.19.03

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Prihodi in prenoþitve
turistov
TU/M

Naziv

Spremljanje stanja prihodov
gostov in njihovih prijav v
nastanitvenih obratih.

Namen

Podatki o nastanitvenih obratih
(NO), njihovih znaþilnostih in
njihovih nastanitvenih
zmogljivostih ter izvajalcih
nastanitvene dejavnosti (matiþna
številka izvajalca, davþna številka
izvajalca, naziv izvajalca, sedež
in naslov izvajalca, kontaktni
podatki izvajalca, ID
nastanitvenega obrata, naziv NO,
datum vpisa v register, naslov
NO, status poroþanja, vrsta in
kategorija obrata); podatki o
statusu NO; podatki o
zmogljivosti NO (število
nedeljivih enot, število prodanih
nedeljivih nastanitvenih enot,
število ležišþ skupaj, število
stalnih in pomožnih ležišþ, ali
obrat omogoþa 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
prenoþitev turistov (števila in
znaþilnosti) v nastanitvenih
obratih. Znaþilnosti turista:
zaporedna številka prijave gosta v
nastanitvenem obratu,
državljanstvo, spol, datum
rojstva, datum in ura prihoda,
datum in ura odhoda, višina polne
turistiþne takse, razlog oprostitve

vozila glede na vstop/izstop);
število potniških vozil po vrstah
in število potnikov preko cestnih
mejnih prehodov na meji s
Hrvaško; anonimizirani in
agregirani podatki o mobilnih
klicih, prejetih/poslanih SMS-ih
ter trajanju podatkovnih sej tujih
potnikov, turistov in izletnikov.
Podatki transakcij banþnih kartic
nerezidentov (število in vrednost
plaþil nerezidentov v Republiki
Sloveniji).

Vsebina

Administrativna vira: AJPES Obvezno
– RNO (polni zajem), stanje
na dan (omogoþen dnevni
prevzem). AJPES –
eTurizem (dnevni podatki o
prijavah gostov, polni zajem
– omogoþen dnevni
prevzem) in meseþni podatki
o nastanitvenih obratih), do
15. v mesecu – polni zajem.

AKOS (podatki mobilnih
operaterjev, ki zagotavljajo
javna komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo javne
komunikacijske storitve –
najkasneje 2 meseca po
referenþnem mesecu).
Statistiþna vira: statistika
plaþil, TR-MEJ/M.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

Kritiþni (preseþni)
þas.

Obdobje opazovanja

2023
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Predviden zakljuþek
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R.20.01

Intermodalni transport
TR-IMT

Transport in komunikacije

R20
Spremljanje obsega
intermodalnega transporta v
cestnem, železniškem in
pomorskem prevozu ter prometu.

Analiza novih podatkovnih virov
za prikaz osnovnih podatkov o
potovanjih domaþega
prebivalstva ter njihovih izdatkih.

Analiza novih podatkovnih virov
za prikaz obsega sodelovalnega
gospodarstva na podroþju
kratkoroþnega oddajanja
turistiþnih nastanitev 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

Anonimizirani in agregirani
podatki o mobilnih klicih,
prejetih/poslanih SMS-ih ter
trajanju podatkovnih sej domaþih
potnikov, turistov in izletnikov.
Podatki transakcij banþnih kartic
rezidentov (število in vrednost
plaþil rezidentov v tujini).

Podatki o obsegu sodelovalnega
gospodarstva: o ponudbi
kratkoroþnih turistiþnih
nastanitvenih zmogljivosti in
turistiþnem prometu (prihodi in
prenoþitve).

ali delnega plaþila turistiþne
takse.

Vsebina

Podatkovni viri

Intermodalni logistiþni
terminali, poslovni subjekti,
ki izvajajo cestni, železniški
in pomorski prevoz ter
promet blaga – do 30. 6.

Administrativni vir: AKOS
(podatki mobilnih
operaterjev, ki zagotavljajo
javna komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo javne
komunikacijske storitve –
najkasneje 2 meseca po
referenþnem mesecu).
Statistiþni vir: statistika
plaþil.

Obvezno

Obvezno za
administrativni vir.

Administrativna vira: AJPES Obvezno za
– RNO (polni zajem), stanje administrativna vira.
na dan (omogoþen dnevni
prevzem). AJPES –
eTurizem (dnevni podatki o
prijavah gostov in meseþni
podatki o nastanitvenih
obratih), do 15. v mesecu –
polni zajem. FURS, do 30. 6.
2022 (finanþni podatki o
poslovanju pravnih in
fiziþnih oseb s spletnimi
platformami za nudenje
kratkoroþnih nastanitev).
EUROSTAT (podatki
pridobljeni od spletnih
platform za kratkoroþni
najem turistiþnih
nastanitvenih obratov), do
konca leta 2022 podatke za
leto 2020 in 2021.
Nacionalne spletne
platforme za kratkoroþni
najem turistiþnih
nastanitvenih obratov, do 31.
12. 2022.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Leto 2019, 2020 in
2021.

2021, 2022

Leto 2020 in 2021.

Obdobje opazovanja

2023

2023

2023
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SURS

Potovanja domaþega
prebivalstva
TU-ýAP

R.19.05

SURS

Obseg sodelovalnega
gospodarstva na podroþju
kratkoroþnega oddajanja
turistiþnih nastanitev
TU-SODEL

Naziv

Št.

R.19.04

Zap.št.
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R.21.01

Kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo

R21

Uporaba podatkov
daljinskega zaznavanja
GEOS

Preuþitev možnosti za dopolnitev
obstojeþih statistik ali prihodnje
zagotavljanje novih statistik na
podlagi podatkov daljinskega
zaznavanja in kombiniranja teh
podatkov z drugimi dostopnimi
viri.

Spremljanje dnevne mobilnosti
prebivalcev (starih od 15 do 84
let). Spremljanje podatkov o
poteh do 300 km. Pridobitev
vhodnih podatkov za izraþune
prometnih modelov in
ugotavljanje obremenitev okolja.

Spremljanje obsega prometa na
avtocestah.

Spremljanje obsega transporta v
cestnem prevozu ter prometu.

Namen

Administrativni viri in podatki
daljinskega zaznavanja: posnetki
površja, podatki o lastnostih
prostora, lastništvu in coniranju
površin in upravni prostorski
podatki; podatki o lastništvu
zemljišþ. Statistiþni viri: podatki
o rabi in strukturi zemljišþ,

Mobilna aplikacija MOJE POTI:
prebivalci, ki so ali niso opravili
vsaj eno pot na izbrani dan.
Znaþilnosti dnevnih poti: þas
zaþetka, namen naþin
prevoza/premikanja,
cilj/zakljuþek poti (na koordinato
natanþno), trajanje, dolžina, vrsta
goriva uporabljenega avtomobila.
Osnovni podatki o izbranem
posamezniku (spol, leto rojstva).
Administrativni/statistiþni viri:
EMŠO, ime in priimek, datum
rojstva, naslov do ravni MID
hišne številke, spol, starost,
dosežena izobrazba, status
aktivnosti, dohodki prebivalstva.

Podatki o prometu vozil iz
elektronskega cestninskega
sistema v prostem prometnem
toku.

Podatki o prometu vozil iz
avtomatskega štetja prometa
(števno mesto, datum štetja
þasovni interval štetja, vrsta
vozila glede na vstop/izstop).

kilometri), po kohezijskih regijah
in državah.

Vsebina

Administrativni viri in
podatki daljinskega
zaznavanja: MKGP (RKG,
Evidenca dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih
zemljišþ, 'Evidenco
osuševalnih in namakalnih
sistemov', Evidenca OMD,

Obvezno

Obvezno za
administrativne vire,
prostovoljno za
izbrane osebe.

n.s.

Tekoþe leto

Leto 2019, 2020,
2021 in 2022.

Administrativni vir: DARS – Obvezno
podatki za vozila z najveþjo
dovoljeno maso nad 3,5 tone
do 30. 11. 2022, podatke za
druga vozila do 30. 6. 2023.
Izbrani posameznik, star 15
do 84 let, med letom.
Administrativni vir: MNZ
(CRP), po potrebi. Statistiþni
viri: DEM-PREB/ýL, DAK,
SEL-SOC, ADR-OSEBE,
RAVEN-DOH .

Leto 2019, 2020,
2021 in 2022.

Obdobje opazovanja

Obvezno

Administrativni vir: MZI
(DRSI) do 15. v mesecu za
pretekli mesec, drugo
(kritiþni dan).

2022. Administrativna vira:
MZI (MRVL) – do 10. v
mesecu za prejšnji mesec.
Statistiþni viri: TR-PRI/M,
TR-POM/M, TR-LET/M,
TR-LET/L, TR-CES-B/T,
TR-ŽEL/ýL, TR-ŽEL/L.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

2023

2023

2023

2023

15

Predviden zakljuþek

Št.

SURS

Dnevna mobilnost potnikov
TR-MOB

R.20.04

SURS

Avtocestni promet
TR-AC

R.20.03

SURS

Cestni promet
TR-AŠP

Naziv

R.20.02

Zap.št.

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA
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183 / 23. 11. 2021 /
Stran

10749

Modernizacija kmetijskih
statistik – nove možnosti
podrobne uporabe podatkov
CRG in EKO

Naziv

Nadaljnja preuþitev možnosti za
podrobnejšo uporabo podatkov o
govedu iz administrativnih in
drugih virov z namenom
zmanjšanja obsega neposrednega
zbiranja podatkov. Vzpostavitev
postopkov in tehniþnega okolja za
integracijo podrobnih
administrativnih podatkov o
ekoloških pridelovalcih v
statistiþna raziskovanja.

Namen

Vprašalniki in administrativni
viri: podrobni podatki o govedu,
prireji v živinoreji, vzreji vodnih
organizmov, površinah in
pridelkih kmetijskih rastlin,
skupaj in loþeno za ekološko
proizvodnjo. Osebni podatki
nosilca kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu: ime in
priimek ter naslov, KMG_MID
identifikator.

namakanju in nepremiþninah.
Osebni podatki : KMG_MID
administrativni identifikator
kmetijskega gospodarstva,
podatki o lastniku parcele
(EMŠO, ime in priimek, naslov).

Vsebina

Administrativni vir: KIS
(CPZG), veþkrat v letu;
UVHVVR (CRG, EIRŽ,
ERŽ, Register obratov rej za
kokoši nesnice), veþkrat v
letu; ARSKTRP (neposredna
plaþila; podatki, ki se zbirajo
na podlagi pravilnika o
evidenci za sektor mleka in v
tržnoinformacijskem sistemu
za trg mleka in mleþnih
izdelkov), MKGP (RKG,
evidenca dejanske rabe;
podatki o pridelavi konoplje
in vrtnega maka, evidenca
ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev), ARSKTRP
(neposredna plaþila), veþkrat
v letu. Statistiþni viri: KME-

Blok/GERK, pedološka
karta Slovenije, KMRS),
GURS (RPE, REN, Kataster
nepremiþnin, cikliþno
aerofotografiranje Slovenije
ter Ortofoto, Digitalni model
višin, Zbirka podatkov
daljinskega zaznavanja,
DTM, Zemljiški kataster),
ARSO (ekološko pomembna
obmoþja, NATURA 2000,
poligoni zavarovanih
obmoþij), MOP (podatki o
geografski opredelitvi
vodnega vira-Koncesije,
Namenska raba prostora,
INSPIRE metapodatkovni
sistem), Direkcija RS za
vode (vodna dovoljenja,
vodovarstvena obmoþja),
MNZ (CRP), ZGS (Kataster
varovalnih gozdov). Podatki
Landsat in Sentinel. Vsi
podatki v razliþnih obdobjih,
veþkrat v letu, ZRSVNTravišþni habitatni tipi.
Statistiþni viri: KME-JUN,
KME-JUNSTRK/3L,
POPIS-KME/10L, VOD-N,
SREN.
Obvezno za poslov.
subjekte in admin.
vire; prostovoljno za
družinske kmetije

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri

Razliþna obdobja in
referenþni datumi.

Obdobje opazovanja

2023

16

Predviden zakljuþek

Št.

R.21.02

Zap.št.
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R.22.05

R25

SURS

Vkljuþitev podatkov operaterjev,

Poskus vzpostavitve ustrezne
meodologije za razvoj
ekosistemskih raþunov.

Spremljanje podatkov o zbiranju
in ravnanju z odpadki na
þetrtletnem nivoju.

Podatki o opravljenem prometu

Podatki o rabi tal, obsegu
gozdnih, kmetijskih in urbanih
površin, gozdnem letnem prirastu,
protipoplavnih ukrepih, filtraciji
emisij onesnaževal, vodni
filtraciji in regulaciji, obsegu in
obiskih rekreacijskih površin.

Podatki o zbranih koliþinah
odpadkov, pošiljatelju in
prevzemniku odpadkov, o datumu
in lokaciji predaje odpadkov, o
dejavnostih in izvoru nastanka
odpadkov ter o predvidenih
postopkih ravnanja z odpadki.

Podatki o registriranih vozilih in
povpreþno prevoženih kilometrih
ter porabi goriv in prodani koliþin
goriv v Sloveniji.

Podatki o nastalih koliþinah,
uvozu, izvozu in predelavi
(ponovna uporaba, reciklaža,
zasipanje ipd.) sekundarnih
surovin.

Operaterji, ki zagotavljajo

Administrativni viri: GURS,
ARSO, MOP, podatkovna
baza ARIES, do 31. 12.
2023.

Administrativni vir: ISOdpadki (ARSO) do: Q1
(M1-M3): 3. 5., Q2 (M4M6): 1. 8., Q3 (M7-M9): 2.
11., Q4 (M10-M12): 1. 2.
2023.

Administrativni viri: MZI
(Matiþni register vozil in
listin), AJPES, do 30. 11.
Statistiþni viri.

2019–2022

Predprejšnje in
prejšnje leto.

Obvezno

Prostovoljno

ýetrtletje

Predprejšnje leto

Prejšnje leto

T-3, T-2

Obvezno

Obvezno

Administrativni viri: IRSOP, Obvezno
ARSO (baza IS-Odpadki),
do 31. 5. 2022. Statistiþni
viri.

Obvezno

Obdobje opazovanja

2024

2024

2023

2022

2022

2022

17

Predviden zakljuþek

Stran

Mobilne statistike

Zbiranje in ravnanje z
odpadki
ODP/ýL

Spremljanje podatkov o porabi
goriv v prometu in podatkov o
deležu plaþil okoljskih davkov v
Sloveniji glede na rezidenþni
princip.

DEC; KME-ZAKOL/M;
KME-MLEKO; KME-JUN,
KME-POZK-P/L, KMEPOZK-K/L, KME-ZGK-P/L
KME-ZGK-K/L, RIBSLV/L, EK, SRKG.

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatki za dopolnitev tabel
Administrativni viri: ARSO,
ponudbe in porabe (voda v prsti, Direkcija za vode, do 31. 1.
evapotranspiracija naþrpane vode, 2022. Statistiþni viri.
naþrpana voda za dejavnost
kmetijstvo – za akvakulturo) ter
podatki za pripravo fiziþnih
raþunov sredstev za vodne vire.

Vsebina

Podatkovni viri
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R.25.01

Drugo

R.22.04

SURS

Nadgradnja rezidenþnega
principa pri okoljskih
raþunih

Spremljanje toka sekundarnih
surovin v okviru krožnega
gospodarstva.

Vzpostavitev sistema vodnih
raþunov za Slovenijo.

Namen

Št.

SURS

Ekosistemski raþuni
EA

R.22.03

SURS

Tok sekundarnih surovin
ODP-sekundarni

R.22.02

SURS

Vodni raþuni
VOD-RAý

Okolje

Naziv

R.22.01

R22

Zap.št.

SURS

Izvajalec

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Uradni list Republike Slovenije

10751

Izvajalec

Zap.št.

RAZVOJNA RAZISKOVANJA

Naziv

naroþnikov in predplaþnikov ter
razporeditvi njihovih mobilnih
naprav v prostoru in þasu, s
katerimi razpolagajo operaterji, ki
zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja in/ali
izvajajo javne komunikacijske
storitve.

Vsebina

javna komunikacijska
omrežja in/ali izvajajo javne
komunikacijske storitve (A1
Slovenija, d. d., Telekom
Slovenije, d. d., Telekom
Slovenije, d. d. – IZI, Hot
Mobil, telekomunikacije in
storitve d. o. o., Mega M d.
o. o., SoftNET informacijske
infrastrukture d. o. o., T-2 d.
o. o., Telemach,
širokopasovne komunikacije,
d. o. o.).

Kdo mora dati podatke in do Obveznost poroþanja
kdaj

Podatkovni viri
Obdobje opazovanja

Št.
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18

18

Predviden zakljuþek

10752 /

ki zagotavljajo javna
komunikacijska omrežja in/ali
izvajajo javne komunikacijske
storitve, kot novega vira v uradni
statistiþni proces z vidika
natanþnejše umestitve obstojeþih
statistiþnih podatkov v prostor in
þas ter z vidika dodajanja novih
statistiþnih vsebin.

Namen

Stran
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Priloga 3

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC V PRILOGI 1 IN PRILOGI 2
ABSENTIZEM - Odsotnost z dela (bolniški
stalež)
ACS – Andragoški center Republike Slovenije
AIO – Anketa o izobraževanju odraslih
AJPES – Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
AKOS – Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
ANP - Aktivno in neaktivno prebivalstvo
APČ – Poraba časa
APEGG - Poraba energije in goriv v
gospodinjstvih
APG – Anketa o porabi v gospodinjstvih
ARRS – Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO – Agencija Republike Slovenije za
okolje
ASOPDM – Analiza spletnih oglasov prostih
delovnih mest
ATADD – Nacionalna raziskava o tobaku,
alkoholu in drugih drogah
ATVP – Agencijo za trg vrednostnih papirjev
AZN – Agencija za zavarovalni nadzor
BDP – bruto domači proizvod
BS – Banka Slovenije
BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu
blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih
transferih z nerezidenti
CC-SI – Enotna klasifikacija vrst objektov
CENE-GRAD/ČL – Cene proizvajalcev v
gradbeništvu
CENE-PKM – Bruto domači proizvod (BDP)
na prebivalca v standardih kupne moči in
relativne ravni cen
CENE-SKUPAJ/M (DOMA, IZVOZ) - Cene
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
CEUVIZ – Centralna evidenca udeležencev
izobraževanja
CINDI – Z zdravjem povezan vedenjski slog

CLRTAP - Konvencija o čezmejnem
onesnaževanju zraka na velike razdalje
CMEPIUS – Center RS za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in
usposabljanja
COFOG – Klasifikacija namenov sektorja
država
COICOP – Klasifikacija individualne potrošnje
po namenu porabe
COVID – Delo in življenjski pogoji
CPA – Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
CPI – Center RS za poklicno izobraževanje
CPZG - Pregled zakola in klavne kakovosti
goveda
CRG – Centralni register goveda
CRG in EKO – Modernizacija kmetijskih
statistik – nove možnosti podrobne uporabe
podatkov
CRP – Centralni register prebivalstva
DAK – Delovno aktivno prebivalstvo
DDPO – Davek od dohodkov pravnih oseb
DDPO CbC - Davek od dohodkov pravnih
oseb - poročanje po državah
DDV – Davek na dodano vrednost
DDV-O - Obračun davka na dodano vrednost
DEM-PREB/ČL - Sestava prebivalstva
DEM-ROJ – Rojeni
DO - Dolgotrajna oskrba
DORA - Državni presejalni program za raka
dojk
DRI - Družba za razvoj infrastrukture
DRSC – Direkcija Republike Slovenije za
ceste
DRSI – Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
DSP – Dodatna strokovna pomoč
DSU – Družba za svetovanje in upravljanje
DŠ – davčna številka
DTM – Državni topografski model
DUNZMN – Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo

Stran
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DUTB – Družba za upravljanje terjatev bank
EA – Ekosistemski računi
E1-EE/L – Proizvodnja električne in toplotne
energije ter energetske naprave
ECB – Evropska centralna banka
EGR – Evropski register skupin podjetij
EHIS – Nacionalna raziskava o zdravju in
zdravstvenem varstvu
EIRŽ – Evidenca imetnikov rejnih živali
EK – Ekološko kmetijstvo
EKSTRASTAT – Statistika blagovne menjave
držav članic EU s tretjimi državami
nečlanicami EU
EMŠO – enotna matična številka občana
EPOS – Center za ePoslovanje Slovenije
E-REE – Raba električne energije pri končnih
odjemalcih
E-RES – Raba energije v storitvenem sektorju
ERK – Ekonomski računi za kmetijstvo
ERŽ – Evidenca rejnih živali
ESSPROS – Evropski sistem integrirane
statistike socialne zaščite
ETN – Evidenca trga nepremičnin
EUL – Enotna upravna listina
EUL – Enotna upravna listina
EUROSTAT – Statistični urad Evropske unije
EU-SILC – Življenjski pogoji
EVN – Evidenca vrednotenja nepremičnin
eVŠ – Evidenca visokošolskih zavodov in
študijskih programov
FFS – fitofarmacevtska sredstva
FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
FURS – Finančna uprava Republike Slovenije
GBV – Osebna varnost v zasebnem okolju
GEOS – Uporaba podatkov daljinskega
zaznavanja
GERK – Grafična enota rabe kmetijskega
gospodarstva
GIS – Geografski informacijski sistem
GIZ – Gospodarsko interesno združenje
GRAD/L – Vrednost opravljenih gradbenih del
GRAD-STAVBE – Ocena gradnje stavb in
stanovanj
GRAD-ZK/ČL – Začetek in dokončanje
gradnje stavb
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GTIN-EAN – Globalna trgovinska številka
izdelka
GURS – Geodetska uprava Republike
Slovenije
GVZ – Glava velike živine
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
HFCS – Finančna sredstva in poraba
gospodinjstev
HICŽP – harmonizirani indeks cen življenjskih
potrebščin
ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin
IJS – Institut "Jožef Stefan"
IJSVO – Informacijski sistem javnih služb
varstva okolja
IKT – Informacijsko komunikacijska
tehnologija
IKT-GOSP – Uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in
pri posameznikih
IND-15/M – Proizvodnja živilskih proizvodov
IND-L – Industrijska proizvodnja
INSPIRE – Infrastruktura za prostorske
informacije
INTRASTAT – Statistika blagovne menjave
med državami članicami EU
INV – Investicije v osnovna sredstva
IPCC/UNFCCC - The Intergovernmental Panel
on Climate Change / United Nations
Framework Convention on Climate Change
iREK – Individualni podatki iz obračuna
davčnih odtegljajev
IRSD – Inšpektorat RS za delo
IRSOP – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor
IRSSV – Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo
ISPAP – Informacijski sistem za posredovanje
in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih
in številu zaposlenih v javnem sektorju
JAK – Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije
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
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KME-ZAKOL/M – Zakol živine v klavnicah
KME-DEC – Živinoreja in posejane površine v
jesenski setvi
KME-JUN – Posejane površine
KME-JUNSTRK – Struktura kmetijskih
gospodarstev
KME-MLEKO – Mleko in mlečni izdelki
KME-ODK/M – Odkup kmetijskih pridelkov
KME-PMG/DK – Poraba mineralnih gnojil na
družinskih kmetijah, po kmetijskih kulturah
KME-PRO/M – Prodaja kmetijskih pridelkov
KMG – Kmetijsko gospodarstvo
KRD – Poročilo o poslovnih
terjatvah/obveznostih in finančnih
naložbah/obveznostih do nerezidentov
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
MF – Ministrstvo za finance
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
MID – Enotni medresorski identifikator
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
M-obrazci – Obrazci za vlaganje prijav,
sprememb in odjav v obveznih socialnih
zavarovanjih
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
MORS – Ministrstvo za obrambo RS
MP – Mnenje potrošnikov
MRI – Slikanje z magnetno resonanco
MRVL – Matični register vozil in listin
MZ – Ministrstvo za zdravje
MZI – Ministrstvo za infrastrukturo
MZZ – Ministrstvo za zunanje zadeve
NAMEA – National accounting matrix with
environmental accounts
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NR-BND-MNE – Analiza večnacionalnih
podjetij za izračune bruto domačega proizvoda
in bruto nacionalnega dohodka

Št.
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NR-BDP/L – Bruto domači proizvod
NR-BDP-REGIJE – Bruto domači proizvod po
regijah
NR-DRŽAVA/L - Letni računi države
NR-SEKTORSKI/L - Letni nefinančni računi
NR-STA-NAJ – Najemniška stanovanja
NR-ZAV – Zavarovalnice
NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica
ODP-sekundarni – Tok sekundarnih surovin
ODP/ČL – Zbiranje in ravnanje z odpadki
OKI – Izdatki za varstvo okolja
OMD – Območje z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost
OZS – Obrtna zbornica Slovenije
PDM – Prosta delovna mesta
POPIS-KME/10L – Popis kmetijskih
gospodarstev
POPIS-VRT/3L – Popis vrtnarstva
POSL-P/ČL – Četrtletno poslovanje poslovnih
subjektov
PPD-PB – Nezgode pri delu in poklicne
bolezni
PRP – Program razvoja podeželja
PRS – Poslovni register Slovenije
PT – Poslovne tendence
RAVEN-DOH – Dohodki prebivalstva
REK – Obračun davčnega odtegljaja
REK1 – Obračun davčnih odtegljajev od
dohodkov iz delovnega razmerja
REN – Register nepremičnin
RIC – Državni izpitni center
RKG – Register kmetijskih gospodarstev
RNO – Register nastanitvenih obratov
RPE – Register prostorskih enot
RPGV – Register pridelovalcev grozdja in vina
RPO – Rekapitulacijsko poročilo
RRD – Raziskovalno-razvojno dejavnost
R-RD-IZV – Raziskovalno-razvojna dejavnost
pri izvajalcih
RŠZ – Registrska številka zavezanca
RTR – Register transakcijskih računov
RTV – Radiotelevizija Slovenija
SBO – Zdravstveno varstvo prebivalcev v
okviru bolnišničnih obravnav
SDH – Slovenski državni holding

Stran
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SEL-SOC – Socioekonomske značilnosti
prebivalstva in selivcev
SFC – Slovenski filmski center
SHA – Izdatki in viri financiranja
zdravstvenega varstva
SiDG – Slovenski državni gozdovi
SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti
SKZG RS – Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije
SN – Poročilo o neposrednih kapitalskih
naložbah med rezidenti in nerezidenti
SODO – Sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo
SOL – Spremljanje izločenega natrija, kalija in
joda v 24-urnem urinu na ravni odrasle
populacije v Sloveniji
SOP – Sklad obrtnikov in podjetnikov
SOUNDEX – osebni identifikator v obliki
štirimestne kombinacije črke in treh številk, ki
se iz priimka po določenih pravilih pretvori v
šifro
SPR-DEM/L – Demografija podjetij
SPR-DEM-HRP/L – Hitrorastoča podjetja
SPR-RSP - Statistični register skupin podjetij
SPRS – Statistični poslovni register
SRDAP – Statistični register delovno
aktivnega prebivalstva
SREN – Baza nepremičnin
SRKG – Statistični register kmetijskih
gospodarstev
SSP-L – Poslovanje podjetij
SSP-PS/L – Poslovne storitve
SSZS – Skupnost socialnih zavodov Slovenije
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
SVIT – Spremljanje Državnega programa
presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na
debelem črevesu in danki
SVZ – Socialno varstveni zavod
SZBO – Zdravstveno varstvo prebivalcev v
okviru ambulantnih obravnav na primarni
ravni in specialistično ambulantnih obravnav
SŽ – Slovenske železnice
ŠOL-DIPL-TERC – Diplomanti višješolskega
in visokošolskega izobraževanja
ŠOL-DOTERC – Udeleženci predšolskega,
osnovnošolskega, srednješolskega in
osnovnega glasbenega izobraževanja ter tisti,
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ki so zaključili osnovnošolsko ali
srednješolsko izobraževanje
ŠOL-ŠTUD – Študenti višješolskega in
visokošolskega izobraževanja
TGZ – Turistično gostinska zbornica Slovenije
TR-AC – Avtocestni promet
TR-AŠP – Cestni promet
TR-CES-B/T – Cestni blagovni prevoz
TR-CES-P/L - Cestni javni linijski prevoz
TR-CES-P/M – Potniki v cestnem javnem
linijskem prevozu
TR-CES-V/L – Registrirana cestna motorna
vozila in prikolice
TR-CES-V/M – Prvič registrirana cestna
motorna vozila in prikolice
TRG/L – Trgovina
TR-IMT – Intermodalni transport
TR-LET – Letališki promet
TR-MEJ/M – Cestni mejni prehodi
TR-MOB – Dnevna mobilnost potnikov
TR-POM/L – Pomorski prevoz
TR-PRI/M – Pristaniški promet
TR-ŽEL – Železniški prevoz
TU/M – Prihodi in prenočitve turistov
TU-AGEN – Potovalne agencije – poslovni
prihodki in odhodki
TU-ČAP – Turistična potovanja domačega
prebivalstva
TU/M – Prihodi in prenočitve turistov
TU-POTNIKI – Tuji potniki
TU-TURISTI – Tuji turisti
TU-SODEL – Obseg sodelovalnega
gospodarstva na področju kratkoročnega
oddajanja turističnih nastanitev
TZS – Trgovinska zbornica Slovenije
UE – Upravna enota
UIO – Učenje in izobraževanje odraslih
UJP – Uprava Republike Slovenije za javna
plačila
UKC – Univerzitetni klinični center
UMRLI – Vzroki smrti
UNFCCC – Okvirna konvencija Združenih
narodov o spremembi podnebja
URSP – Uprava RS za pomorstvo
URSVS – Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo
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UVHVVR – Uprava Republika Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
VIES – Sistem izmenjave podatkov o DDV
VOD-N – Namakanje zemljišč
VOD-RAČ – Vodni računi
VRP – Poročanje o poslih z vrednostnimi
papirji
VZD – Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti
ZAP-DELURE – Opravljene delovne ure
ZaPis – Nacionalna raziskava o zdravstveni
pismenosti
ZAP-ISD, ZAP-SD – Stroški dela
ZAP-RFO – Plače zaposlenih pri registriranih
fizičnih osebah
ZAP-SP/L – Strukturna statistika plač
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ZGS – Zavod za gozdove Slovenije
ZKŽP – Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij
ZORA – Zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb materničnega vratu
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
ZRSŠ – Zavod RS za šolstvo
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
ZVN – Zbirka vrednosti nepremičnin
ZZRS – Zavod za ribištvo Slovenije
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
2TDK – Družba za razvoj projekta, d.o.o.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih
za upravičenost do medicinskih pripomočkov
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12,
99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18,
4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) in 3. točke
13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. redni seji 20. 10.
2021 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih
za upravičenost do medicinskih pripomočkov
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Sklepu o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za
upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21) se Priloga 1
nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del
tega sklepa.
2. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega sklepa.
3. člen
Priloga 12 se nadomesti z novo Prilogo 12, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega sklepa.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek uporabe)
(1) Nova Priloga 1 sklepa se začne uporabljati 45. dan
od uveljavitve tega sklepa, do takrat pa se uporablja Priloga 1
Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost
do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21).
(2) Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih
pripomočkov iz skupine 1. proteze udov, ki so se začeli pred začetkom uporabe nove Priloge 1 sklepa, se zaključijo na podlagi
tretjega odstavka 259. člena Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07,
33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C,
25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US,
61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2021-DI/6
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0116
Lučka Böhm
predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Soglašam!
Janez Poklukar
minister
za zdravje

ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI

Manjkajoč ali pomanjkljiv del spodnjega uda.
Amputacija med gležnjem in koncem prstov ali amputacija stopala med stopalnico in
koncem prstov, ki obsega celoten palec in/ali vse ostale prste, ali enakovredna prirojena ali
pridobljena pomanjkljivost uda ter uporaba proteze kot glavne vsakodnevne proteze, glede
na razvrstitev v kategorijo.
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
leva
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
desna
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.
leva
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.
desna
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.
leva
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.
desna
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.
leva
PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.
desna
B. Proteze po eksartikulaciji gležnja
Amputacija v gležnju ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda in
uporaba proteze kot glavne vsakodnevne proteze, glede na razvrstitev v kategorijo.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
leva

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Podskupine
I. Proteze za spodnje ude
A. Proteze po amputaciji dela stopala

Priloga 1: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 1. proteze udov

Priloga 1

Priloga 1
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GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.

Št.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.

GLEŽNJA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
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Amputacija med kolenom in gležnjem ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda in uporaba proteze kot glavne vsakodnevne proteze, glede na
razvrstitev v kategorijo.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 1 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 11.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 1 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 11.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 2 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 22.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 2 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 22.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 3 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 33.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 3 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 33.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 4 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 44.
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 4 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 44.
Č. Proteze po eksartikulaciji kolena
Amputacija v kolenu ali enakovredna prirojena pomanjkljivost uda in uporaba proteze kot
glavne vsakodnevne proteze, glede na razvrstitev v kategorijo.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.
leva

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
C. Podkolenske proteze
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KOLENA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.

KOLENA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.

KOLENA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.

KOLENA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.

KOLENA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.

Amputacija med kolkom in kolenom ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda in uporaba proteze kot glavne vsakodnevne proteze, glede na
razvrstitev v kategorijo.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 1 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 11.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 1 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 11.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 2 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 22.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 2 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 22.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 3 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 33.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 3 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 33.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 4 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 44.
NADKOLENSKA PROTEZA ZA KATEGORIJO 4 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 44.
E. Proteze po eksartikulaciji kolka
Amputacija v kolku ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda in uporaba
proteze kot glavne vsakodnevne proteze, glede na razvrstitev v kategorijo.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 1 ‐ leva Razvrstitev v kategorijo 11.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 1 ‐ Razvrstitev v kategorijo 11.
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 2 ‐ leva Razvrstitev v kategorijo 22.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 2 ‐ Razvrstitev v kategorijo 22.
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 3 ‐ leva Razvrstitev v kategorijo 33.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 3 ‐ Razvrstitev v kategorijo 33.
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 4 ‐ leva Razvrstitev v kategorijo 44.

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
leva
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI
desna
D. Nadkolenske proteze
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PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KATEGORIJO 4 ‐ Razvrstitev v kategorijo 44.
desna
F. Proteza po hemipelvektomiji kolka
Amputacija spodnjega uda, skupaj z delom ali s celotno polovico medenice, ali enakovredna
prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda in uporaba proteze kot glavne vsakodnevne
proteze, glede na razvrstitev v kategorijo.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 1 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 11.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 1 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 11.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 2 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 22.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 2 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 22.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 3 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 33.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 3 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 33.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 4 ‐ leva
Razvrstitev v kategorijo 44.
PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KATEGORIJO 4 ‐ desna
Razvrstitev v kategorijo 44.
G. Začasne proteze za osebe z amputacijo spodnjih udov
ZAČASNA PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ‐ leva
Amputacija med gležnjem in koncem prstov ali amputacija stopala med stopalnico in
koncem prstov, ki obsega celoten palec in/ali vse ostale prste, ali enakovredna prirojena ali
pridobljena pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred
prvo ali ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
ZAČASNA PROTEZA PO AMPUTACIJI DELA STOPALA ‐ desna
Amputacija med gležnjem in koncem prstov ali amputacija stopala med stopalnico in
koncem prstov, ki obsega celoten palec in/ali vse ostale prste, ali enakovredna prirojena ali
pridobljena pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred
prvo ali ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI GLEŽNJA ‐ leva
Amputacija v gležnju ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI GLEŽNJA ‐ desna
Amputacija v gležnju ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
ZAČASNA PODKOLENSKA PROTEZA ‐ leva
Amputacija med kolenom in gležnjem ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali
ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
ZAČASNA PODKOLENSKA PROTEZA ‐ desna
Amputacija med kolenom in gležnjem ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali
ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
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PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI GLEŽNJA ZA KOPANJE ‐ desna

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI GLEŽNJA ZA KOPANJE ‐ leva

Amputacija v gležnju ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda,
razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in
stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
Amputacija v gležnju ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda,
razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in
stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.

Amputacija v kolenu ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija v kolenu ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija med kolkom in kolenom ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali
ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija med kolkom in kolenom ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali
ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija v kolku ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija v kolku ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer
pričakujemo spremembo oblike ali volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno
protezo, in razvrstitev v kategorijo 1 ali več.
Amputacija spodnjega uda, skupaj z delom ali s celotno polovico medenice, ali enakovredna
prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali
volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo
1 ali več.
Amputacija spodnjega uda, skupaj z delom ali s celotno polovico medenice, ali enakovredna
prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, kjer pričakujemo spremembo oblike ali
volumna krna pred prvo ali ponovno oskrbo z dokončno protezo, in razvrstitev v kategorijo
1 ali več.

Št.

H. Proteze za kopanje za osebe z amputacijo spodnjih udov

ZAČASNA PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ‐ desna

ZAČASNA PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ‐ leva

ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ‐ desna

ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ‐ leva

ZAČASNA NADKOLENSKA PROTEZA ‐ desna

ZAČASNA NADKOLENSKA PROTEZA ‐ leva

ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ‐ desna

ZAČASNA PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ‐ leva
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PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KOPANJE ‐ leva

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KOPANJE ‐ desna

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA ZA KOPANJE ‐ leva

NADKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE ‐ desna

NADKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE ‐ leva

Št.

PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ZA KOPANJE ‐ desna

Amputacija med kolenom in gležnjem ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne
proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in
korozijsko odporna.
Amputacija med kolenom in gležnjem ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne
proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in
korozijsko odporna.
Amputacija v kolenu ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda,
razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in
stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
Amputacija v kolenu ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda,
razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in
stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
Amputacija med kolkom in kolenom ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne
proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in
korozijsko odporna.
Amputacija med kolkom in kolenom ali enakovredna prirojena ali pridobljena
pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne
proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in
korozijsko odporna.
Amputacija v kolku ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, razvrstitev
v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in stanje v
mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
Amputacija v kolku ali enakovredna prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, razvrstitev
v kategorijo 1 ali več, uporaba proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in stanje v
mokrem okolju in glavna vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
Amputacija spodnjega uda, skupaj z delom ali s celotno polovico medenice, ali enakovredna
prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba
proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna
vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.
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PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA ZA KOPANJE ‐ leva

PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE ‐ desna

PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE ‐ leva
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Amputacija prsta roke ‐ kožno mišični defekt prsta.
Amputacija prsta roke ‐ kožno mišični defekt prsta.
Amputacija roke ‐ defekt dlani.
Amputacija roke ‐ defekt dlani.

Amputacija spodnjega uda skupaj z delom ali s celotno polovico medenice ali enakovredna
prirojena ali pridobljena pomanjkljivost uda, razvrstitev v kategorijo 1 ali več, uporaba
proteze kot dodatne občasne proteze za hojo in stanje v mokrem okolju in glavna
vsakodnevna proteza ni vodo‐ in korozijsko odporna.

Amputacija podlakti.
Amputacija podlakti.
Amputacija podlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka
(kljuka + roka).
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – MEHANSKA ‐ desna Amputacija podlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka
(kljuka + roka).
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – MIOELEKTRIČNA ‐ Amputacija podlakti pri otroku ali mladostniku, ki se redno šola ali usposablja za poklic.
leva
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – MIOELEKTRIČNA ‐ Amputacija podlakti pri otroku ali mladostniku, ki se redno šola ali usposablja za poklic.
desna
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU ‐ leva
Eksartikulacija v komolcu.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU ‐ desna
Eksartikulacija v komolcu.
C. Nadlaktne proteze
NADLAKTNA PROTEZA ‐ leva
Amputacija nadlakti.
NADLAKTNA PROTEZA ‐ desna
Amputacija nadlakti.
NADLAKTNA PROTEZA – SKELETNA ‐ leva
Amputacija nadlakti.
NADLAKTNA PROTEZA – SKELETNA ‐ desna
Amputacija nadlakti.
NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA ‐ leva
Amputacija nadlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka
(kljuka + roka).
NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA ‐ desna
Amputacija nadlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka
(kljuka + roka).
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME ‐ leva
Eksartikulacija v predelu rame.
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME ‐ desna
Eksartikulacija v predelu rame.

II. Proteze za zgornje ude
A. Proteze za dlan in prste
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV ‐ leva
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV ‐ desna
PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE – SILIKONSKA ‐ leva
PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE – SILIKONSKA ‐ desna
B. Podlaktne proteze
PODLAKTNA PROTEZA ‐ leva
PODLAKTNA PROTEZA ‐ desna
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – MEHANSKA ‐ leva

PROTEZA PO HEMIPELVEKTOMIJI ZA KOPANJE ‐ desna
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Zavarovana oseba, ki uporablja protezo za zgornji ali spodnji ud.

Pojasnilo izrazov:
1 Kategorija 1: Zavarovana oseba je zmožna ali ima potencial za uporabo proteze za premeščanje ali hojo po ravnih površinah s stalno kadenco. Značilno za
osebo, ki omejeno ali neomejeno hodi v domačem okolju.
2 Kategorija 2: Zavarovana oseba je zmožna ali ima potencial za hojo in premagovanje nižjih ovir v okolju, kot so robniki, stopnice ali neravne površine. Značilno
za osebo, ki omejeno hodi v skupnosti.
3 Kategorija 3: Zavarovana oseba je zmožna ali ima potencial za hojo s spremenljivo kadenco. Značilno za osebo, ki hodi v skupnosti, lahko prestopi večino ovir
v okolju in lahko opravlja aktivnosti v okviru poklica, terapije ali drugih dejavnosti, ki presegajo uporabo proteze za preprosto hojo.
4 Kategorija 4: Zavarovana oseba je zmožna ali ima potencial za hojo s protezo, ki presega običajne spretnosti hoje in izvaja aktivnosti z visoko porabo energije
ali z visokimi obremenitvami. Značilno za protetične zahteve otroka ali aktivno odraslo osebo.«.

III. Dodatki
NAVLEKA ZA KRN

Stran

10766 /
Št.

183 / 23. 11. 2021
Uradni list Republike Slovenije

»

INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI

ORTOPEDSKI ČEVELJ PO SCHEJNU ‐ levi

ORTOPEDSKI ČEVELJ PO SCHEJNU ‐ desni

ZAČASNI ČEVELJ ‐ levi

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
ZAČASNI ČEVELJ ‐ desni

ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI
Zavarovana oseba, ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično
stopalo IV. rizične skupine in II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po
operativnih posegih na stopalu.
Zavarovana oseba, ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično
stopalo IV. rizične skupine in II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po
operativnih posegih na stopalu.
Zavarovana oseba, mlajša od enega leta, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi
konzervativno.
Zavarovana oseba, mlajša od enega leta, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi
konzervativno.
Zavarovana oseba, ki zaradi okvare stopala ne more uporabljati navadnih čevljev in za
korekcijo funkcije stopala ne zadostujejo posebej izdelani vložki, ima pravico do
individualno izdelanih čevljev po klasični meritvi z metrom in obrisom stopala s
prilagoditvami vsaj dveh od naštetih delov čevlja (podplata, notranjega dela čevlja,
opetnika in prednjega zgornjega dela), če:
 je mlajša od 15 let in ima več kot 1,5 cm eno nogo krajšo od druge;
 je stara vsaj 15 let in ima eno nogo več kot 2,5 cm krajšo od druge;
 ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov močneje deformiran skočni
sklep in stopalo, vštevši močnejšo deformacijo nožnih palcev;
 ima prirojeno ali pridobljeno močneje dvignjeno stopalo, petno stopalo, konjsko
stopalo, navznoter obrnjeno ali izrazito navzven obrnjeno stopalo, paralitično ali
paretično stopalo;
 ima močno deformirane prste stopala, tako da posamezni prsti segajo čez druge
prste ali manjkata na stopalu dva prsta ali del stopala;

Priloga 4: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 4. ortopedska obutev

Priloga 2

Priloga 2
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 ima na stopalu izrazite trofične spremembe, diabetično stopalo IV. rizične skupine in
z II. stopnjo deformiranosti;
 ima elefantiazo.
Zavarovana oseba, pri kateri individualno izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje
zahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so izdelani po mavčnem odlitku stopala ali s
CAD‐CAM tehnologijo, če:
 ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni
sklep in stopalo ter so deformacije zatrjene;
 ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;
 ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
 ima Charchojevo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo
deformiranosti in ranami na podplatu.
Zavarovana oseba, pri kateri individualno izdelani čevlji ali zahtevnejši individualno
izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje najzahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so
izdelani po podkolenskem mavčnem odlitku ali s CAD‐CAM tehnologijo, če:
 ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni
sklep in stopalo ter so deformacije zatrjene;
 ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;
 ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
 ima Charchojevo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo
deformiranosti in ranami na podplatu.
Zavarovana oseba z deformacijo stopala, ki je obrnjeno navzdol in navznoter (Pes
equinovarus), ima pravico do ortopedskih čevljev po Ponsetijevi metodi.
Zavarovana oseba, ki se zdravi s pomočjo ortopedskih čevljev po Ponsetijevi metodi, ima
pravico do spone po Ponsetijevi metodi.
Zavarovana oseba z deformacijo stopala, ki je obrnjeno navzdol in navznoter (Pes
equinovarus), ima pravico do ortopedskega čevlja in spone po Ponsetijevi metodi.

Stran
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ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki aktivno sodeluje pri zdravljenju in je
usposobljena za izvajanje samokontrole¹ in samo‐vodenja 2:
− če se trajno zdravi z inzulinom,
− če ima neurejeno sladkorno bolezen na kombinirani peroralni terapiji, ko začne z
edukacijo za inzulinsko zdravljenje ali
− če ima ugotovljeno sladkorno bolezen v času nosečnosti ali dojenja.
Zavarovana oseba s prirojeno ali pridobljeno motnjo presnove, ki ima za posledico
hiperinzulinemijo, ta pa hipoglikemijo, če aktivno sodeluje pri zdravljenju in je
usposobljena za izvajanje samokontrole¹ in samo‐vodenja 2
DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE Zavarovana oseba s pravico do aparata za določanje glukoze v krvi.
V KRVI
TRAKOVI ZA OPTIČNO (SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada samokontrolo¹ in samo‐vodenje2.
GLUKOZE V KRVI
TRAKOVI ZA OPTIČNO (SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali
GLUKOZE IN KETONOV V URINU
preseže 15 mmol/l in zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je noseča, če
koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 12 mmol/l, za preprečevanje nastanka
ketoacidoze.
Noseča zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, kadar je to potrebno zaradi spremljanja
primernosti vnosa hrane.
SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE V Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 ima pravico do kontinuiranega merjenje
MEDCELIČNINI
glukoze v medceličnini, če z uporabo i) inzulinske črpalke, ii) funkcionalne inzulinske
terapije in merjenjem glukoze v kapilarni krvi ali iii) intermitentnim merjenjem glukoze v
podkožju:

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Podskupine
I. Medicinski pripomočki za določanje glukoze
APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI

Priloga 12: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 12. medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni

Priloga 3

Priloga 3

Uradni list Republike Slovenije
Št.

183 / 23. 11. 2021 /
Stran

10769

ne dosega ciljne vrednosti glikiranega hemoglobina manj kot 7 % ali časa v ciljnem
območju (TIR) med 3,9 in 10 mmol/l več kor 70 % v obdobju treh mesecev ali
‐ ne uspe preprečiti pogostih, klinično pomembnih in hudih hipoglikemij ali ne dosega
ciljnih vrednosti časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3,9 mmol/l manj kot
4 %, oziroma če obstaja veliko tveganje za klinično pomembno ali hudo
hipoglikemijo,
če se z uporabo kontinuiranega merjenje glukoze v medceličnini utemeljeno pričakuje
doseganje zgoraj navedenih ciljev in če zavarovana oseba aktivno sodeluje pri zdravljenju.
Noseča zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1.
ODDAJNIK ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE V Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 ima pravico do kontinuiranega merjenje
MEDCELIČNINI
glukoze v medceličnini, če z uporabo i) inzulinske črpalke, ii) funkcionalne inzulinske
terapije in merjenjem glukoze v kapilarni krvi ali iii) intermitentnim merjenjem glukoze v
podkožju:
‐ ne dosega ciljne vrednosti glikiranega hemoglobina manj kot 7 % ali časa v ciljnem
območju (TIR) med 3,9 in 10 mmol/l več kor 70 % v obdobju treh mesecev ali
‐ ne uspe preprečiti pogostih, klinično pomembnih in hudih hipoglikemij ali ne dosega
ciljnih vrednosti časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3,9 mmol/l manj kot
4 %, oziroma če obstaja veliko tveganje za klinično pomembno ali hudo
hipoglikemijo,
če se z uporabo kontinuiranega merjenje glukoze v medceličnini utemeljeno pričakuje
doseganje zgoraj navedenih ciljev in če zavarovana oseba aktivno sodeluje pri zdravljenju.
Noseča zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1.
SPREJEMNIK REZULTATOV KONTINUIRANEGA MERJENJA Zavarovana oseba, ki se zdravi s funkcionalno inzulinsko terapijo in se ne zdravi z inzulinsko
GLUKOZE V MEDCELIČNINI
črpalko, pa tudi prehod na zdravljenje z inzulinsko črpalko ni predviden in ima pravico do
senzorjev in oddajnika za kontinuirano merjenje glukoze.
SENZOR ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINI
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati
urejenost glikemije, če:
‐ ima pravico do inzulinske črpalke,
‐ se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno ali
‐ je noseča in se zdravi z inzulinom.
ČITALNIK ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINI
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati
urejenost glikemije, če:
‐ ima pravico do inzulinske črpalke,

‐
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INZULINSKA ČRPALKA S SISTEMOM ZAPRTE ZANKE

II. Medicinski pripomočki za dajanje inzulina
MEHANSKI INJEKTOR
IGLA ZA MEHANSKI INJEKTOR
INZULINSKA ČRPALKA

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno ali
je noseča in se zdravi z inzulinom.

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP‐1 agonisti.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP‐1 agonisti.
Zavarovana oseba, ki je bila pri dotedanjem zdravljenju zavzeta za uspeh zdravljenja in
usposobljena za samokontrolo¹ in samo‐vodenje2 ter ravnanje z inzulinsko črpalko pri:
− sladkorni bolezni tipa 1, pri kateri je bilo tudi 6‐mesečno izvajanje funkcionalne
inzulinske terapije (FIT) neuspešno,
− sladkorni bolezni tipa 1 s sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z
večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno,
− sladkorni bolezni, ki se zdravi z inzulinom in pred načrtovano nosečnostjo ali med
nosečnostjo in v času dojenja, in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni kljub
zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno, ali
− zavarovani osebi, mlajši od 18 let, s sladkorno boleznijo tipa 1 ter s pogostimi in
velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnem zdravljenju z večkratnimi
aplikacijami inzulina dnevno.
V zdravstveni dokumentaciji in predlogu imenovanemu zdravniku lečeči diabetolog potrdi,
da je zavarovana oseba aktivno sodelovala pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili
zdravnika in je usposobljena za samokontrolo¹, samo‐vodenje2 in ravnanje z inzulinsko
črpalko.
Pri zavarovanih osebah, mlajših od sedmih let, se zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 s
pomočjo inzulinske črpalke lahko začne ob postavitvi diagnoze.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 ima pravico do inzulinske črpalke s
sistemom zaprte zanke (sistema za dovajanje in programirano samodejno prilagajanje
odmerka inzulina), če z uporabo i) inzulinske črpalke, ii) inzulinske črpalke in
intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze ali iii) funkcionalne inzulinske
terapije in intermitentnega ali funkcionalnega merjenja glukoze:
− ne dosega ciljnih vrednosti glikiranega hemoglobina manj kot 7 % ali časa v ciljnem
območju (TIR) med 3,9 in 10 mmol/l več kot 70 % v obdobju treh mesecev ali
− ne uspe preprečiti pogostih, klinično pomembnih in hudih hipoglikemij in ne dosega
časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3,9 mmol/l manj kot 4 %,

‐
‐
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Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada samokontrolo¹ in samo‐vodenje2.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada samokontrolo¹ in samo‐vodenje2.
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Pojasnilo izrazov:
1 Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu. Samokontrolo izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.
2 Samo‐vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije. Samo‐vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.«.

SET ZA INZULINSKO ČRPALKO
AMPULA ZA INZULINSKO ČRPALKO
III. Medicinski pripomočki za odvzem vzorca krvi
PROŽILNA NAPRAVA
LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVO

če se z uporabo inzulinske črpalke s sistemom zaprte zanke utemeljeno pričakuje
doseganje zgoraj navedenih ciljev in če zavarovana oseba aktivno sodeluje pri zdravljenju.
Zavarovana oseba s pravico do inzulinske črpalke.
Zavarovana oseba s pravico do inzulinske črpalke.
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Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.)
je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
13. redni seji 20. 10. 2021 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   
PRAVIL
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr.,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09,
88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14,
10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21
– ZZVZZ-P) se v 22. členu v prvem odstavku v 8. točki za besedo »spremstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo
»nege« pa doda besedilo »ožjega družinskega člana in sobivanja iz 40. člena pravil«.
2. člen
V 22.a členu se v prvem odstavku za besedo »stroškov«
doda besedilo »ter ne morejo sobivati ob zavarovani osebi iz
40. člena pravil, razen matere ob otroku, ki sicer biva pri materi
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje kazenskih sankcij«.
3. člen
V 37. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti ima ženska tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo pod
pogoji iz zakona, ki ureja zdravljenje neplodnosti in postopke
oploditve z biomedicinsko pomočjo.«.
4. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(1) Med stacionarnim bolnišničnim zdravljenjem ali zdraviliškim zdravljenjem, ki se izvaja na stacionarni način, ima
zavarovana oseba pravico do sobivanja z enim od staršev,
rejnikom, skrbnikom, zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem,
kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega
partnerja, če je zavarovana oseba:
– otrok do vključno 14. leta starosti;
– otrok do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska
pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali
hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo
medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko
rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja;
– oseba s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno
nego in oskrbo;
– oseba s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.
(2) Sobivanje je 24-urna nastanitev s prenočitvijo in prehrano osebe, ki sobiva ob zavarovani osebi, in sicer v standardu nastanitve in prehrane iz petega odstavka 47. člena oziroma
110. člena pravil, ki velja za zavarovano osebo.
(3) Če izvajalec zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti
ne more zagotoviti pravice do sobivanja iz prvega odstavka
tega člena, prednost pri nastanitvi presoja glede na zdravstveno stanje, starost in posebne potrebe zavarovane osebe ter
glede na krajevno oddaljenost od prijavljenega prebivališča
zavarovane osebe in osebe, ki lahko sobiva ob njej.
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(4) Med stacionarnim bolnišničnim zdravljenjem ali zdraviliškim zdravljenjem, ki se izvaja na stacionarni način, ima mati,
ki doji otroka, pravico, da je ob njej nastanjen otrok.«.
63. člen se črta.

5. člen

6. člen
V 135. členu se v drugem odstavku besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
136. člen se črta.

7. člen

8. člen
V 137. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo
»člana« dodata vejica in besedilo »sobivanja iz 40. člena pravil«.
9. člen
V 138. členu se v prvem odstavku beseda »plače« črta.
V tretjem odstavku se:
– v 1. točki besedilo »sedem delovnih« nadomesti z besedo »deset«;
– v 2. točki besedilo »petnajst delovnih« nadomesti s
številko »20«.
V četrtem odstavku se:
– v 1. točki besedilo »30 delovnih« nadomesti s številko
»40«;
– v 2. točki besedilo »14 delovnih« nadomesti s številko
»20«.
V šestem odstavku se beseda »plače« črta.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Zavarovanec iz 40. člena pravil, ki sobiva ob zavarovani osebi, ima pravico do nadomestila za sobivanje, ki
se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo zaradi nege
ožjega družinskega člana.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Kadar otrok uveljavlja pravico iz 50., 51. ali 52. člena
pravil, starši nimajo pravice do nadomestila.«.
10. člen
V 139. členu se v drugem odstavku:
– v 3. točki besedilo »ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom
»in sobivanja iz«;
– v 5. točki za besedo »člana« dodata vejica in besedilo
»sobivanja iz 40. člena pravil«.
V tretjem odstavku se v 3. točki za besedo »člana« dodata
vejica in besedilo »sobivanja iz 40. člena pravil«, besedilo »ter
v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega
odstavka 40. člena pravil« pa črta.
11. člen
V 196. členu se v tretjem odstavku besedilo »v primerih«
nadomesti z besedilom »za sobivanje«.
12. člen
V 197. členu se v drugem odstavku besedilo », ter predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo iz drugega
odstavka 63. člena pravil, če je to potrebno« črta.
V petem odstavku se besedilo », spremstvo, če gre za
slepo zavarovano osebo iz drugega odstavka 63. člena pravil,«
črta.
13. člen
V 224. členu se v prvem odstavku besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
14. člen
V 225. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
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15. člen
V 227. členu se besedilo »136.« nadomesti z besedilom
»135.f«.
16. člen
V 228. členu se za besedilom »228.e« vejica nadomesti
z besedo »ali«, besedilo »ali 228.g« pa črta.
17. člen
V 228.a členu se v drugem odstavku v četrti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
18. člen
V 228.b členu se v drugem odstavku v šesti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
19. člen
V 228.c členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo
»izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v drugi alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
20. člen
V 228.d členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo
»izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
V šestem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
21. člen
V 228.e členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo
»izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v četrti alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
22. člen
V 228.f členu se v prvem odstavku v četrti alineji besedilo
»izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
228.g člen se črta.

23. člen

24. člen
V 229. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela se
izplača na podlagi zahteve za njegovo povračilo oziroma izplačilo in podatkov z listine, katere obliko in vsebino določi zavod
s splošnim aktom (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o upravičeni
zadržanosti od dela), potrdila o prostovoljnem darovanju krvi,
ki ga izstavi izvajalec, ki opravlja dejavnost jemanja krvi oziroma potrdila zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju,
katerega vsebino določi zavod.«.
V četrtem odstavku se:
– v napovednem stavku za besedilom »kri,« doda besedilo »oziroma za obdobje sobivanja iz 40. člena pravil«;
– v prvi alineji za besedo »krvi« doda besedilo »oziroma
potrdilo zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju«.
V šestem odstavku se v drugem stavku za besedo »obliki« doda besedilo »oziroma potrdilo zdravstvenega zavoda ali
zdravilišča o sobivanju«.
25. člen
V 229.a členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo »tretjega« doda besedilo »oziroma četrtega«.
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26. člen
V 231. členu se v prvem odstavku besedilo »razlogov iz
drugega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »sobivanja iz«.
27. člen
V 232. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavarovanec uveljavlja začasno zadržanost od dela zaradi sobivanja iz 40. člena
pravil na podlagi potrdila zdravstvenega zavoda ali zdravilišča
o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela.«.
28. člen
V 247. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo
»izvirnik vozne karte ali drugega ustreznega dokazila« nadomesti z besedilom »vozno karto ali drugo ustrezno dokazilo«.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »izvirnik
vozne karte ali drugega ustreznega dokazila« nadomesti z
besedilom »vozno karto ali drugo ustrezno dokazilo«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji besedilo »izvirnik
računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v 2. točki besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
29. člen
V 252. členu se v drugem odstavku v 3. točki v drugi alineji
besedilo », 63.« črta.
30. člen
V 256. členu se v tretjem odstavku v 6. točki besedilo
»136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Postopki odločanja o pravici do povračila stroškov zdravstvene storitve oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovanimi celicami, ki je izvedena na podlagi 136. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03
– prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05,
86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12,
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS,
64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) do
zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem začnejo
veljati te spremembe in dopolnitve, se končajo oziroma vodijo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr.,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09,
88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14,
10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21
– ZZVZZ-P).
32. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2021-DI/4
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0114
Lučka Böhm
predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Soglašam!
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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OBČINE
BRASLOVČE
3614.

74

Odlok o II. rebalansu proračuna Občine
Braslovče za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12
in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 19. redni seji
dne 17. 11. 2021 sprejel

II.
40

ODLOK
o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2021
(Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

41

v eurih
Skupina/
Podskupina
Besedilo
Kontov
A.
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

Proračun
leta 2021

42

43
6.797.095
5.455.990
4.403.381
3.678.960
616.321
108.100
0
1.052.609

III.
B.
75

IV.

44

V.

473.704
10.000
40.000
500
528.405
170.380
82.600
0
87.780
0
0
0

VI.

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.170.725
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
687.025
741 Prejeta sredstva iz državne.
proračuna iz sredstev proračuna
EU
483.700
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
8.202.110
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.792.112
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
453.991
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
75.440
402 Izdatki za blago in storitve
1.140.936
403 Plačila domačih obresti
19.650
409 Rezerve
102.095
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
1.874.541
410 Subvencije
124.680
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.210.610
412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam
181.045
413 Drugi tekoči domači transferi
358.206
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.340.457
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
4.340.57
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
195.000
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor.
144.000
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
51.000
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
I.-II.
–1.405.015
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih osebah j. p.
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
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RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
1.450.000
1.450.000
275.775
275.775
–230.790
1.174.225
1.405.015

2. člen
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu
občine v obdobju januar–marec 2021. Obseg prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 10/20, 28/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

231.318

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 podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

Št. 410-12/2021
Braslovče, dne 17. novembra 2021
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

71

BREŽICE
3615.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2022

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 27. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je župan Občine Brežice
dne 16. 11. 2021 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

72

73

74

II.
40

v EUR
Proračun
januar–marec
2022
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.955.159
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.624.140
DAVČNI PRIHODKI
4.402.736
700 Davki na dohodek in dobiček
4.106.193
703 Davki na premoženje
194.410
704 Domači davki na blago in storitve
123.579
706 Drugi davki in prispevki
–21.446
NEDAVČNI PRIHODKI
1.221.404
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
506.283
711 Takse in pristojbine
10.073
712 Globe in druge denarne kazni
16.094
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
31.724
714 Drugi nedavčni prihodki
657.230
KAPITALSKI PRIHODKI
9.371
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
9.371
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
2.321.648
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
763.784
741 Prejeta sredstva iz državnega
poračuna iz sredstev proračuna EU
1.557.864
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.250.699
TEKOČI ODHODKI
1.513.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
382.375
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
63.625
402 Izdatki za blago in storitve
1.052.927

Uradni list Republike Slovenije
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

14.198
–
2.039.626
–
1.334.288
45.718
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2021
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

0

(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.401.667

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine.

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.401.667

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.296.281

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

431 Investic. transferi prav. in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki

2.278.726

413 Drugi tekoči domači transferi
42

Št.

432 Investicijski transferi pror.
uporabnikom

659.620

17.555

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

–

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

704.460

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog
in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen
v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku),
43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos
neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te
primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

440 Dana posojila

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

–

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

–

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

8. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.

–

5. KONČNA DOLOČBA

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

425.000

55

ODPLAČILA DOLGA

425.000

550 Odplačila domačega dolga

425.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–425.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–704.460

279.460

7. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022
dalje.
Št. 410-0253/2021
Brežice, dne 16. novembra 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
Po pooblastilu župana
Mila Levec
podžupanja Občine Brežice
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GROSUPLJE
3616.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 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 – UPB4,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji
dne 17. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021
(Uradni list RS, št. 85/20 in 36/21) – v nadaljevanju odlok, se
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2021 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72

73
74

78

II.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN DRUGIH DRŽAV
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU
iz kohezijskega sklada
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

v EUR
Rebalans 2 proračuna 2021
20.947.434
19.530.571
14.538.641
12.603.221
1.630.420
295.000
10.000
4.991.930
1.617.630
25.000
370.200
379.200
2.599.900
242.300
70.100
172.200
0
0
1.114.563
722.293
392.270
60.000
0
60.000
20.042.189

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2020
(9009 Splošni sklad za drugo)

5.893.809
1.614.182
243.396
3.831.431
51.400
153.400
7.472.505
262.761
5.012.796
674.745
1.522.204
6.145.192
6.145.192
530.683
280.769
249.914
905.245

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.460.321
2.460.321
2.460.321
–1.555.076
–2.460.321
–905.245
1.555.076
«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša
0 EUR.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2020
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

KOSTANJEVICA NA KRKI
3617.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 –
rebalans

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,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega
odstavka 40. 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, 13/18 in 195/20 – odl.
US) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica
na Krki na 14. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako,
da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.
Konto
1
I.
70
700
703
704
706
71
710
711

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Naziv konta

v EUR
Rebalans
za leto
2021
2
3
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.263.688
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.592.534
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
2.114.393
Davki na dohodek in dobiček
1.876.329
Davki na premoženje
176.643
Domači davki na blago in storitve
61.321
Drugi davki in prispevki
100
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
478.141
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
214.216
Takse in pristojbine
3.800
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712 Globe in druge denarne kazni
5.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
150
714 Drugi nedavčni prihodki
254.575
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
381.919
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
381.919
73
PREJETE DONACIJE
3.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
285.935
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
285.935
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.437.391
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+409)
976.215
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
148.362
401
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
24.503
402 Izdatki za blago in storitve
782.703
403 Plačila domačih obresti
3.647
409 Rezerve
17.000
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
932.846
410 Subvencije
18.150
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
558.228
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
71.640
413 Drugi tekoči domači transferi
284.827
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.486.665
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.486.665
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
41.666
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso PU
33.732
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
7.934
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
–173.704
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(751)
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
89.483
550 Odplačila domačega dolga
89.483
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–263.186
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–89.483
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
173.704
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
263.186
«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.504.931,61

40

TEKOČI ODHODKI

1.025.877,58

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Št. 410-8/2020-70
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2021

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

LJUBNO
3618.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.
in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8.
ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17)
je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni dne 11. 11. 2021
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2021
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 195/20), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.369.010,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.566.760,50

DAVČNI PRIHODKI

2.566.760,50

700 Davki na dohodek in dobiček

2.345.096,00

703 Davki na premoženje

117.831,76

704 Domači davki na blago in storitve

103.832,74

NEDAVČNI PRIHODKI

274.863,27

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

200.870,20

711 Takse in pristojbine

2.351,50

712 Globe in druge denarne kazni

5.160,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

73
74

Proračun
leta 2021

KAPITALSKI PRIHODKI

67.000,00
509.363,31

42

TEKOČI TRANSFERI

5.066,77
42.471,66
1.162.921,39
100.073,56

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

604.194,21

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

188.963,85

413 Drugi tekoči domači transferi

269.689,77

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.270.132,64

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.384.927,97
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

46.000,00

431 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam

46.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

–135.920,85

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

107.242,40

55

107.242,40

DPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–243.163,25

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–107.242,40

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

55.190,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dol. sredstev

454.173,31

PREJETE DONACIJE

275.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

275.000,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

TRANSFERNI PRIHODKI

743.023,68

9009 Splošni sklad za drugo

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

673.594,33
69.429,35

32.377,24
756.933,23

410 Subvencije

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev
EU

189.028,68

135.920,85

243.163,25
«

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto
2021 ostanejo nespremenjeni.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 007-14/2021-9
Ljubno, dne 17. novembra 2021
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

ŠKOCJAN
3619.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Škocjan

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,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v skladu
z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne
7. 7. 2020) ter 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 6. dopisni seji
dne 9. 11. 2021 od 15. ure do 11. 11. 2021 do 24. ure sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Škocjan
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 36/16, v nadaljevanju: Pravilnik) se v 3. členu doda nova 4. točka, kakor sledi:
»4. pospeševanje dejavnosti bančništva – kritje stroškov
poslovanja bančne poslovalnice ali bankomata.«
2. člen
V celoti se spremeni 4. člen Pravilnika, kakor sledi:
»Sredstva za pospeševanje razvoja se dodeljujejo na
podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za
državno pomoč de minimis ((UL L 352 z dne 24. 12. 2013),
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spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020) v
nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ki se
uporablja do 31. 12. 2023.«
3. člen
Doda se nov 15.a člen, kakor sledi:
»15.a člen
Pospeševanje dejavnosti bančništva
Namen ukrepa je kritje stroškov poslovanja bančne poslovalnice ali bankomata.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v
skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (ni pogoj, da so mikro in majhna
podjetja, izjema od prvega odstavka 6. člena) in ki so registrirana za bančno dejavnost,
– navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na
območju Občine Škocjan. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, kolikor ima
poslovalnico ali bankomat v Občini Škocjan, v kateri zaposluje
najmanj 1 osebo (velja le za poslovalnico) in opravlja bančno
dejavnost na območju Občine Škocjan. Sredstva se lahko
dodelijo le za bančne dejavnosti, ki se izvajajo na območju
Občine Škocjan. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, lahko poda vlogo za ta ukrep, ki se nanaša na
poslovalnico ali bankomat v Občini Škocjan (izjema od drugega
odstavka 6. člena),
– sredstva se dodelijo upravičencem za ukrep poslovanja
banke, ki se izvaja na območju Občine Škocjan,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalne stroške
v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta
ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala samo
maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep.
Intenzivnost pomoči:
– v višini največ do določenega zneska za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški dela zaposlenega v bančni poslovalnici na območju Občine Škocjan,
– administrativni stroški bančne poslovalnice ali bankomata na območju Občine Škocjan,
– obratovalni stroški bančne poslovalnice ali bankomata
na območju Občine Škocjan.
Podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0009/2015
Škocjan, dne 12. novembra 2021
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

Stran

10782 /

Št.

183 / 23. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
3596.
3597.
3598.

3599.
3600.

3601.

3602.

3603.

3604.

3605.

3606.
3607.

DRŽAVNI ZBOR

3608.

Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do
2024 (OdPSD22–24-A)
10641
Sklep o razrešitvi namestnice varuha človekovih
pravic
10641
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
10642

3609.
3610.

MINISTRSTVA

Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v
šolskem letu 2021/2022
10642
Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
ustanove »USTANOVA FUNDACIJA GOODLIFE,
USTANOVA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM«
10642

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se
prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih
poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah,
ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih z učinkovitostjo
instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s členom
39(4) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih
insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala
na enega ali več finančnih trgov, v skladu s členom
42(14) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov za
zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep uporablja
v skladu z Direktivo 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada
ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6)
Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s
sredstvi upnikov
Sklep o uporabi Končnih smernic o medsebojni
povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz
direktive o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in
direktivo o kapitalskih zahtevah

3611.
3612.

3613.

Sklep o uporabi Končnih smernic o obravnavi delničarjev pri reševanju s sredstvi upnikov ali odpisu
in konverziji kapitalskih instrumentov
10647
Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih
mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja
10647
Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v
obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena
84(3) Direktive 2014/59/EU
10648

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Letni program statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
10649
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost
do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
10758
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
10773

OBČINE

10643

BRASLOVČE

3614.

Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče
za leto 2021
10775

3615.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v
obdobju januar–marec 2022
10776

10644

3616.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021
10778

10644

3617.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans
10779

10645

3618.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2021
10780

3619.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Škocjan
10781

10643

10646

10646

BREŽICE

GROSUPLJE

KOSTANJEVICA NA KRKI

LJUBNO

ŠKOCJAN
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