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Poobl.
Zap.
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št.
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SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

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

Letna

Koledarsko leto

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba ankete in
analiza
rezultatov.

90 dni po
kon�anem
obdobju
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

STATISTI�NA
INFRASTRUKTURA

10

Kakovost

10991

Kakovost

10991.01 Ugotavljanje
prepoznavnosti
SURS-a

11

Klasifikacije

111

Klasifikacija
ekonomskih
dejavnosti

111.01

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

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

112.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Klasifikacija
proizvodov po
dejavnosti
CPA

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

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage
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Razne klasifikacije

SURS

113.01

Nomenklatura
industrijskih
proizvodov
NIP

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

Harmonizacija NIP z letnimi
spremembami PRODCOM liste.

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

113.02

Enotna klasifikacija
vrst objektov
CC-SI

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

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

113.03

Standardna
klasifikacija
institucionalnih
sektorjev
SKIS

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

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

MF

113.04

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

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

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

Kontinuirana

MF

Dopolnitve
po potrebi.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

MF

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

113.05

Funkcionalnoprogramska
klasifikacija izdatkov
državnega prora�una

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

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

Kontinuirana

115

Klasifikacije na
podro�ju socialnih
statistik

115.01

Standardna
klasifikacija poklicev
SKP

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

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

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

MF

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

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Dopolnitve
po potrebi.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

115.02

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

SURS

116.01

Kombinirana
nomenklatura
ZT -KN

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

SURS

116.02

Nomenklatura držav
ZT-DRŽAVE

Nomenklatura držav v skladu z
Geonomenklaturo (dvomestna
alfa koda), ki temelji na
mednarodnem standardu ISO
3166 vendar z dolo�enimi
posebnostmi.

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

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

Spremljanje izvoza in uvoza po državah
trgovinskih partnericah.

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

CURS

Prilagoditev
šifranta
skrajšanih
nazivov KN
letnim
spremembam
KN.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Uredba Komisije,
dokumentacija Slovenskega
inštituta za standardizacijo

Prilagoditve
teko�im
spremembam
nomenklature.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

116.03

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

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

Prikazovanje zunanjetrgovinskih
podatkov po Standardni mednarodni
trgovinski klasifikaciji in drugih
klasifikacijah.
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Klasifikacije vezane
na upravnoteritorialno razdelitev

SURS

117.01

Standardna
klasifikacija
teritorialnih enot
SKTE

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

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

Teko�e leto

GURS, lastni viri SURS
sproti - ob teritorialnih
spremembah

SURS

117.02

Nomenklatura tujih
držav - ISO 3166

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

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

Koledarsko leto

Slovenski inštitut za
meroslovje
sproti - ob spremembah tujih
držav

SURS

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

CURS, Združeni narodi (za
Standardno mednarodno
trgovinsko klasifikacijo)

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Prilagoditev
obdelave
spremembam
klasifikacij.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

117.03

Seznam mestnih
naselij Slovenije
MNS

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

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

11991

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

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

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

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

11991.01 Strežnik za statisti�ne
klasifikacije
KLASJE

14

Informacijske
tehnologije

14991

Informacijske
tehnologije

14991.01 Tehnološki vidik
modernizacije
statisti�nega procesa

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Teko�e leto

GURS, lastni viri SURS
sproti - ob spremembah naselij

Obvezno

Vzdrževanje
seznama mestnih
naselij v skladu s
teritorialnimi
spremembami
naselij.

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Kontinuirana

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Kontinuirana

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

17

Diseminacija

17991

Diseminacija

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

17991.01 Elektronske
publikacije

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

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

17991.02 PC-Axis datoteke
SI-STAT

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

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

Kontinuirana

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

17991.03 Banka statisti�nih
podatkov

Redno polnjenje obstoje�e
vsebine, dodajanje novih
vsebin.

Generiranje tabel preko interneta.

Kontinuirana

Aktivnosti za
zagotavljanje
uporabniku
koristnega in
prijaznega orodja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

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

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

Glede na zahteve
naro�nika.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

BS

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

Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Po redno osveženem
koledarju objav.

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

BS, MF, SURS
v skladu s koledarjem objav

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

BS

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

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

Mese�na

Mesec

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.07 Denarna statistika,
hitra informacija,
spletna stran

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

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Mese�na

Mesec

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

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

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Mese�na

Mesec

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

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

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

10 dnevna

Do 7 dni po koncu 10
dni.

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

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

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

�etrtletna

�etrtletje

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.11 Podatki o mreži
ban�nih avtomatov,
spletna stran

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

Informiranje doma�e javnosti.

Mese�na

Mesec

Upravljavci mrež bankomatov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.12 Statistika finan�nih
trgov, publikacija,
spletna stran

Podatki in informacije o
strukturi in poslovanju
finan�nih posrednikov, trgu
vrednostnih papirjev in
obrestnih merah.

Informiranje doma�e javnosti.

�etrtletna

BS, AZN, ATVP

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.13 Finan�ni trgi, hitra
informacija, spletna
stran

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

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Mese�na

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

V drugem
polletju.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

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

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

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Letna

Teko�e

BS

BS

17991.15 Pla�ilna bilanca, hitra
informacija, spletna
stran

Glavni agregati pla�ilne
bilance.

Informiranje doma�e in tuje javnosti.

Mese�na

Mesec

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.16 Pla�ilna bilanca, tisk in Glavni agregati in opis gibanj
spletna stran
pla�ilne bilance.

Informiranje doma�e javnosti.

Mese�na

Mesec

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

17991.17 Informacija o
potovanjih

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

Informiranje doma�e javnosti.

Mese�na

Mesec

BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

17991.18 Podatki statisti�nih
raziskovanj,
publikacija, spletna
stran

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

Informiranje doma�e javnosti.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Poslovni subjekti.

AJPES

17991.19 Podatki statisti�nih
raziskovanj, spletna
stran

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

Mese�na

Mesec

Poslovni subjekti in izvajalci
pla�ilnega prometa.

SURS

17991.20 Podpora uporabnikom
evropskih statisti�nih
podatkov

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

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

Kontinuirana

Izpolnjevanje standarda, ki prispeva k
transparentnosti Slovenije.

Ob
spremembah
in po potrebi.

BS

18

Statisti�no
usklajevanje

18991

Statisti�no
usklajevanje

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

19

Mednarodno
sodelovanje

Maj 2004.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte
Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Razvoj sistema
centralne
evidence
zahtevkov in
podpora
uporabnikom.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

191

Mednarodno
sodelovanje in
tehni�na pomo�
Sloveniji

SURS

191.01

Mednarodno
sodelovanje z
mednarodnimi
statisti�nimi
institucijami

Sodelovanje pri pripravi
programov dela in podro�ij
sodelovanja.

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

Kontinuirana

Pooblaš�eni izvajalci

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

191.02

Sodelovanje z
Eurostatom

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

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

Pooblaš�eni izvajalci

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

191.03

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

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

Izvajanje pilotnih projektov, izvedba
posebnih študij in analiz.

Lastni viri SURS-a

Pilotne analize,
študije, projekti,
svetovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

192

Tehni�na pomo�
državam bivše
Jugoslavije in drugim
državam

SURS

192.01

Tehni�na pomo�
državam bivše
Jugoslavije in drugim
državam

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

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

Kratkoro�na
svetovanja in
misije.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

192.02

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

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

Pomo� pri razvoju statistike centralnih
bank teh držav.

22

Statisti�no
raziskovanje in
metodologija

22991

Statisti�no
raziskovanje in
metodologija

Kontinuirana

Ob�asno.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

22991.01 Priprava vzor�nih
okvirov za terenske
ankete oseb in
gospodinjstev

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

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

Kontinuirana

�etrtletje

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

SURS

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

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

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

Kontinuirana

�etrtletje

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

22991.03 Priprava vzor�nih
okvirov za poslovne
ankete

Priprava vzor�nih okvirov za
poslovne ankete.

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

Kontinuirana

�etrtletje

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

22991.04 Statisti�na
terminologija

25

Varstvo podatkov in
statisti�na zaupnost

251

Varstvo in zaš�ita
podatkov

251.01

Varstvo in zaš�ita
podatkov

II

DEMOGRAFSKE IN
SOCIALNE
STATISTIKE

31

Prebivalstvo

311

Demografske
statistike in
projekcije

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

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

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

Kontinuirana

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

Varovanje statisti�ne zaupnosti.

Kontinuirana

Varovanje
osebnih podatkov
in poslovnih
skrivnosti.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

31.3., 30.6., 30.9.,
31.12.

SURS

311.01

Število prebivalcev
Republike Slovenije
DEM-PREB/�L

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

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

�etrtletna

SURS

311.02

Projekcije prebivalstva
Republike Slovenije
po starosti in spolu

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

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

Triletna

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

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

2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

311.03

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Prijava rojstva
DEM-ROJ

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

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

�etrtletna

�etrtletje

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

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

311.04

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Prijava smrti
DEM-UMR

Podatki o vpisu v Mati�no
Zagotavljanje podatkov o umrlih in
knjigo umrlih: mati�no
naravnem gibanju prebivalstva ter
obmo�je; upravna enota; letnik, ažuriranje ustreznih evidenc.
stran, zap. štev. vpisa; datum
vpisa. Podatki o umrlem:
EMŠO; priimek in ime umrlega
(za poro�ene žene tudi priimek
pred sklenitvijo zakonske
zveze); spol; datum rojstva; ura
rojstva (za umrle dojen�ke);
kraj rojstva; stalno ali za�asno
prebivališ�e; zakonski stan;
državljanstvo; državljanstvo
vpisano v RMK oz. DK; šolska
izobrazba; poklic; (za
vzdrževane poklic
vzdrževalca); delovni status;
(za vzdrževane delovni status
vzdrževalca); datum smrti, ura
smrti, kraj smrti, mesto smrti;
zdravniška oskrba; kdo je dal
podatke o vzroku smrti; vzrok
smrti; datum in kraj pokopa.
Podatki o zakoncu umrlega:
EMŠO ali datum rojstva;
priimek in ime; kraj rojstva;
kraj in datum poroke. Podatki o
starših umrlega: priimek in ime
o�eta/matere; podatki o materi
umrlega otroka, starega do 7
let: datum rojstva; šolska
izobrazba; poklic (za
vzdrževano mater poklic
vzdrževalca), delovni status (za
vzdrževano mater delovni
status vzdrževalca); število
otrok, ki jih je rodila; družinska
skupnost, v kateri je bil otrok
rojen. Podatki za nasilne smrti:
vrsta nasilne smrti; �as dogodka
(datum, ura, dan, interval med
dogodkom in smrtjo); zunanji
vzrok smrti; kraj smrtne
nesre�e; kje je bila nesre�a.

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

�etrtletna

�etrtletje

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

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

311.05

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

Podatki o vpisu/zaznambi v
Zagotavljanje podatkov o priznanjih in
Rojstno mati�no knjigo:
ugotovitvah o�etovstva in posvojitvah
mati�no obmo�je; upravna
otrok ter ažuriranje ustreznih evidenc.
enota; letnik vpisa; stran vpisa;
zap. št. vpisa; datum vpisa.
Podatki o dogodku: upravna
enota dogodka; vrsta dogodka;
datum dogodka; datum vpisa
zaznambe; datum sklenitve
zakonske zveze staršev otroka v
primeru enostranske posvojitve.
Podatki o otroku: EMŠO,
priimek in ime (prejšnji,
sedanji); datum rojstva; spol;
kraj rojstva; državljanstvo;
uni�ena EMŠO; stalno ali
za�asno prebivališ�e. Podatki o
materi/o�etu,
posvojitelju/posvojiteljici:
EMŠO oz. datum rojstva;
priimek in ime; poklic; delovni
status; stalno ali za�asno
prebivališ�e; zakonski stan
posvojitelja/posvojiteljice; kdo
so posvojitelji.

�etrtletna

�etrtletje

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

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

311.06

Prijava sklenjene
zakonske zveze
DEM-POR

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

�etrtletna

�etrtletje

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

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

311.07

Razveza zakonske
zveze
DEM-RAZ

Podatki o vpisu v pravdni "P"
Zagotavljanje podatkov o razvezanih
vpisnik: okrožno sodiš�e; zap.
zakonskih zvezah ter ažuriranje ustreznih
št. vpisnika; datum vpisa; zap.
evidenc.
št. kontrolnika. Podatki o možu
in ženi: priimek in ime; EMŠO
oz. datum rojstva; kraj rojstva;
šolska izobrazba; poklic;
delovni status (za vzdrževane
poklic oz. delovni status
vzdrževalca); zakonski stan
pred sklenitvijo te zakonske
zveze; vrstni red zakonske
zveze. Splošni podatki: datum
in kraj sklenitve zakonske
zveze; datum pravnomo�nosti
sodbe; zadnje skupno stalno ali
za�asno prebivališ�e; ob�ina
stalnega prebivališ�a moža/
žene po razvezi zakonske
zveze, število otrok, rojenih v
tej zakonski zvezi (vseh,
živorojenih, mrtvorojenih);
koliko otrok iz te zakonske
zveze je še živih (vseh,
vzdrževanih); število otrok, ki
niso bili rojeni v zakonski
zvezi, ki se razvezuje; komu so
bili vzdrževani otroci iz te
zakonske zveze ob razvezi
dodeljeni. Narodna pripadnost
moža in žene (po 61. �lenu
Ustave RS osebi ni potrebno
odgovoriti na vprašanje, �e tega
ne želi).

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Obdelava,
tabeliranje,
objava podatkov.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

311.08

Tablice umrljivosti
DEM-TAB-UMR

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

Letna

2003/2004

Lastni viri SURS-a.
September 2005.

Obvezno

Priprava
skrajšanih tablic
umrljivosti.

September
2005.

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

312

Program popisov v
Skupnosti

312.01

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

Desetletna

Kriti�ni dan in ura

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

Obvezno

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

Med letom.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

313

Statistika migracij

SURS

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

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

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

313.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

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

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Obdelava,
tabeliranje in
objava podatkov.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

32

Trg dela

321

Aktivno prebivalstvo

SURS

321.01

Anketa o delovni sili
ADS

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

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

Kontinuirana,
rezultati se
objavljajo
�etrtletno in
letno

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

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

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

60 dni po
koncu
�etrtletja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

321.02

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

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

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

Kontinuirana,
enkratna,
izvedena v
letu 2005

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

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

Prostovoljno

Izvedba redne
raziskave

Marec 2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

321.03

Mese�no spremljanje
aktivnega prebivalstva

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

321.04

Delovne migracije
DM

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

Spremljanje mobilnosti delovno aktivnega Letna
prebivalstva.

Kriti�ni dan

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

Konec leta
2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

321.05

Statistika prostih
delovnih mest
PDM

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

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

�etrtletje

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

Obvezno

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

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.06

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Mese�na

Mesec

ZRSZ.

15 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.07

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

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

Mese�na

Mesec

Delodajalci – pravne in fizi�ne
osebe med mesecem.

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.08

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Mese�na

Mesec

Delodajalci – pravne in fizi�ne
osebe med mesecem.

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.09

Mese�no poro�ilo o
Registrirano
brezposelnih osebah
RBO

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

Mese�na

Mesec

ZRSZ
20. v mesecu.

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.10

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Mese�na

Mesec

ZRSZ
20. v mesecu.

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.11

Mese�no poro�ilo o
trajanju brezposelnosti

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

Mese�na

Mesec

ZRSZ
20. v mesecu.

20 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

ZRSZ

321.12

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Kontinuirana

�etrtletje

ZRSZ
v za�etku �etrtletja za
predhodni kvartal.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.13

Letno poro�ilo o
vklju�enih v programe
zaposlovanja

Število vklju�enih brezposelnih
oseb po vrstah programov.

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Letna

Preteklo in teko�e leto

ZRSZ
28. 02.

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.14

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Letna

Preteklo in teko�e leto

ZRSZ
30. 01.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.15

Poro�ilo o izdanih
delovnih dovoljenjih
za tujce

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Kontinuirana

�etrtletje

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

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.16

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

Spremljanje stanja na podro�ju
zaposlovanja.

Kontinuirana

�etrtletje

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

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.17

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZRSZ

321.18

Letno poro�ilo o
republiškem
štipendiranju

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

Spremljanje stanja na podro�ju politike
štipendiranja.

Letna

Šolsko leto

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

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

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

Mese�na

Mesec

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

15. v
mesecu oz.
1. delovni
dan

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322

Pla�e in stroški dela

322.01

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS,
AJPES

322.02

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

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

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322.03

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

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

Raziskava daje vpogled v višino in
Mese�na
gibanje povpre�nih mese�nih pla� v
zasebnih podjetjih z 1 in 2 zaposlenima
osebama in pri samostojnih podjetnikih.
Podatki bodo združeni z raziskovanjem
ZAP/M. Združeni podatki bodo zagotovili
kakovostnejši podatek o višini in gibanju
povpre�ne pla�e v Republiki Sloveniji.
Podatki so pomemben vir za vodenje
politike pla�.

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS,
AJPES

322.04

Zaposlene osebe po
velikosti pla�e
ZAP_STRU/L

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

Spremljanje stanja na podro�ju pla�.

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvajanje na
terenu in objava
rezultatov.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Letna, Za
september

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

322.05

Anketa o stroških dela
ZAP_SD/4L

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

Štiriletna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Izvedba ankete

junij 2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322.06

Stroški dela - letne
ocene

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

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

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

Oktober
2005

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322.07

Indeks stroškov dela
ISD/�L

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

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

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

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

70 dni po
koncu
�etrtletja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322.08

Strukturna statistika
pla�

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

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

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava
2005
metodologije in
objava rezultatov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Obvezno

Priprava
metodologije in
posredovanje
podatkov
Eurostatu in
uporabnikom.

Skladno s
koledarjem
Eurostatovih
objav.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

322.09

Strukturni kazalniki,
vezani na podatke o
pla�ah

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

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

Koledarsko leto

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

AJPES

322.10

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

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

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

Mese�na

Mesec, predpretekli
mesec

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

322.11

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

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

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

Mese�na

Predpretekli mesec

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

322.12

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

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

Pretekli mesec

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

322.13

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

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

Predpretekli mesec

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Mese�na

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

AJPES

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

322.14

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

32991

Statisti�ni registri
statistike dela
Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb po
poslovnih subjektih.

Ažuriranje Statisti�nega registra delovno
aktivnega prebivalstva.

Kontinuirana

32991.01 Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva
SRDAP

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Obvezno

Teko�e ažuriranje
registra in
posredovanje
podatkov
uporabnikom.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

33

Izobraževanje in
usposabljanje

331

Statistika za�etnega
izobraževanja

SURS

331.01

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

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

30.09.

Vzgojno varstveni zavodi,
osnovne šole
28.10.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

225 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.02

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

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

Letna

Šolsko leto

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

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.03

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

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

Letna

Šolsko leto

Ljudske univerze, ki izvajajo
osnovnošolsko izobraževanje
odraslih
12.12.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

331.04

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

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

Letna

Šolsko leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.05

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

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

Letna

Šolsko leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

331.06

Vpisni list za študente
ŠOL-ŠTUD

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

Letna

Akademsko leto

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

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.07

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

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

Letna

Šolsko leto

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

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

50 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

331.08

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

Zna�ilnosti populacije, ki je
Spremljanje stanja na podro�ju
zaklju�ila višješolski strokovni, terciarnega izobraževanja.
visokošolski strokovni in
univerzitetni študij. Z
vprašalnikom se zbirajo
naslednji individualni podatki:
Osebni podatki (EMŠO); stalno
prebivališ�e; državljanstvo;
datum diplomiranja; ime šole;
študijski program; vrsta študija;
prejšnja šolska izobrazba; na�in
študija; leto prvega vpisa na to
šolo; leto prvega vpisa na
katerokoli višjo ali visoko šolo;
podatki o zaposlitvi (poklic in
zaposlitveni status); družinske
razmere v �asu študija;
nameravana zaposlitev po
diplomi.

Letna

Koledarsko leto

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

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.09

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

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

Letna

Koledarsko leto

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

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

331.10

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

Zna�ilnosti populacije, ki je v
Spremljanje stanja na podro�ju
opazovanem letu pridobila
terciarnega izobraževanja.
najvišji akademski naziv
doktorja znanosti. V okviru
raziskave se zbirajo naslednji
individualni podatki: Osebni
podatki (EMŠO); stalno
prebivališ�e; državljanstvo;
datum doktoriranja; ime šole;
študijski program; na kateri šoli
je kon�an visokošolski študij
(šola, študijski program, leto
diplomiranja magisterija oz.
specializacije); podro�je
znanosti magistrskega oz.
specialisti�nega dela; podro�je
znanosti, iz katere je doktoriral;
naslov doktorske disertacije;
leto odobritve teme; zaposlitev;
število objavljenih del v zadnjih
petih letih; študijsko bivanje v
tujini v zadnjih petih letih.

Letna

Koledarsko leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.11

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

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

Letna

Akademsko leto

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

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.12

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

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

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.13

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

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

Letna

Koledarsko leto

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

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.14

Statisti�no poro�ilo
glasbenih šol
ŠOL-GL

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

Letna

Šolsko leto

Glasbene šole
17.10.

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

220 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Letna

Šolsko leto

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

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Spremljanje stanja na podro�ju
izobraževanja.

Letna

31. 12., vsako leto.

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

Letna

Šolsko leto

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

331.15

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

SURS

331.16

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

332

Statistika
(nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

332.01

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

34

Kultura

SURS

Namen

341

Statistika kulture

SURS

341.01

Letno poro�ilo za
knjige in brošure
ZAL-KB

Z letnim poro�ilom pridobimo
osnovne statisti�ne podatke o
knjigah in brošurah, ki jih
posreduje Narodna in
univerzitetna knjižnica.

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

Narodna in univerzitetna
knjižnica
april 2005

Obvezno

Zbiranje in
objava podatkov

12 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.02

Letno poro�ilo za
serijske publikacije
ZAL-SP

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

Narodna in univerzitetna
knjižnica
april 2005

Obvezno

Zbiranje in
objava podatkov.

12 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

341.03

Letno poro�ilo o
gledališki dejavnosti
KU-GL

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Gledališka sezona

Gledališ�a, skupine,
producenti.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.04

Letno poro�ilo
filharmonije in
poklicnih orkestrov
KU-FO

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Gledališka sezona

Poklicni orkestri.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.05

Letno poro�ilo RTV
organizacij
KU-RTV

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

RTV organizacije in RTV
Slovenija.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.06

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

Producenti filmov in
videofilmov.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.07

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

Distributerji filmov in
videofilmov.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.08

Letno poro�ilo
kinematografov
KINO

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Preteklo leto

Kinematografi.
2005

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.09

Letno poro�ilo
kulturnih domov
KU-DK

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Letna

Gledališka sezona

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

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

341.10

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kulture.

Triletna

Preteklo leto

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

Obvezno

Obdelava
podatkov.

470 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

35

Varovanje zdravja

351

Javno zdravje

IVZ

351.01

Statistika vzrokov
smrti

Starost, spol, regija, vzrok
smrti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
vzrokov smrti.

Letna

Koledarsko leto

Mrliški pregledniki
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.02

Statistika nalezljivih
bolezni

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

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

IVZ

351.03

Statistika
zdravstvenega varstva
žensk

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva žensk.

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.04

Statistika
zdravstvenega varstva
predšolskih otrok

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

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

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.05

Statistika
zdravstvenega varstva
šolskih otrok

Število kurativnih obiskov,
število preventivnih obiskov.

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

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.06

Statistika
zdravstvenega varstva
odraslih

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva odraslih.

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.07

Statistika ambulantno
specialisti�ne
dejavnosti

Število obiskov v ambulantni
specialisti�ni dejavnosti.

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

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.08

Statistika
zdravstvenega varstva
delavcev

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
zdravstvenega varstva delavcev.

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti, delodajalci.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.09

Statistika bolnišni�ne
dejavnosti

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

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

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci bolnišni�ne
zdravstvene dejavnosti.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.10

Statistika lekarniške
dejavnosti

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
lekarniške dejavnosti.

Letna

Koledarsko leto

Lekarne in lekarniške
podružnice.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

351.11

Statistika izvajalcev
zdravstvene dejavnosti

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Letna

Koledarsko leto

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

IVZ

351.12

Statistika cepljenja

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

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
cepljenja.

Letna

Koledarsko leto

IVZ

351.13

Statistika
mikrobiološko in
fizikalno kemijske
kakovosti pitne vode

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

Letna

IVZ

351.14

Statistika preskrbe
prebivalstva s pitno
vodo

Število objektov za preskrbo s
pitno vodo, tip objekta,
upravljalec objekta, vrsta in
kakovost surove vode, podatki
o kloriranju in kondicioniranju.

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

IVZ

351.15

Statistika ustreznosti
živil

Število odvzetih vzorcev za
mikrobiološke in kemijske
preiskave, število ustreznih
vzorcev glede parametrov
zdravstvene ustreznosti.

Spremljanje stanja na podro�ju statistike
ustreznosti živil.

IVZ

351.16

Poraba alkohola

ZZZS

351.17

ZZZS

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Pooblaš�eni in drugi izvajalci
cepljenja.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Koledarsko leto

ZZV in drugi laboratoriji.
15.04.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Letna

Koledarsko leto

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

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Letna

Koledarsko leto

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

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Letna

Koledarsko leto

SURS, proizvajalci alkoholnih
pija�.
30.03.2005

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

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

Polletna,
Letna

Polletje

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

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

351.18

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

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

Polletna,
Letna

Polletje

ZZZS.

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

352

Zdravje in varnost
pri delu

Spremljanje prihodkov in odhodkov
ZZZS-ja.

Delo
v teko�em
letu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

IVZ

352.01

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

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

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

Polletna,
Letna

Polletje

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

352.02

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

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

Spremljanje poklicnih bolezni in suma na
poklicno bolezen.

Letna

Koledarsko leto

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZZZS

352.03

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

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

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

Polletna,
Letna

Polletje

IVZ.

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

36

Življenjska raven

361

Poraba v
gospodinjstvih

361.01

Anketa o porabi v
gospodinjstvih
APG

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

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

Zadnjih 12 mesecev

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

julij 2006

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Izvedba ankete in
objava rezultatov
prejšnje ankete.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

30.11. 2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

363

Dohodek, revš�ina in
socialna vklju�enost

SURS

363.01

Anketa o življenjskih
pogojih
EU-SILC

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno za
administrativne vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

Priprava in
izvedba glavne
ankete.

SURS

363.02

Prag revš�ine
RAVEN-PRAG

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

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

Letna

Izbrano referen�no leto

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

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

363.03

Dohodek
gospodinjstev
RAVEN-DOH

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

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

Letna

Izbrano referen�no leto

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

Obvezno za
administrativn
e vire;
prostovoljno
za
gospodinjstva

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

363.04

Anketa o mnenju
potrošnikov
AMP

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

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

Mese�na

Mesec

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

37

Socialna zaš�ita

371

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

371.01

Evropski sistem
statistike socialne
zaš�ite: Osnovni
sistem
ESSPROS

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Priprava
metodologije,
analiza prispelih
podatkov ter
objava rezultatov.

420 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

372

Statistika prihodkov
in odhodkov socialne
zaš�ite: moduli

372.01

Število upravi�encev
do pokojnin

Število upravi�encev do
pokojnin po vrstah pokojnin,
spolu, pokojninski dobi in
višini pokojnine.

Spremljanje stanja na podro�ju
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

Letna

Preteklo in teko�e leto

ZPIZ.
01.11.

Obvezno

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

37991

Statistika
starševskega varstva
in družinskih
prejemkov

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

Letna

Preteklo leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

37991.02 Družinski prejemki;
starševski dodatek
SOC-SD

Upravi�enci do starševskega
dodatka.

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

Letna

Preteklo leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

SURS

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Letna

Koledarsko leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

SURS

37991.04 Družinski prejemki;
otroški dodatek
SOC-OD

Upravi�enci in otroci, ki
prejemajo otroške dodatke.

Spremljanje stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

SURS

37991.05 Družinski prejemki;
dodatek za veliko
družino
SOC-VDR

Upravi�enci do dodatka za
veliko družino.

Spremljanja stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Letna

Preteklo leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

SURS

37991.06 Družinski prejemki;
Dodatek za nego
otroka
SOC-NEGA

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

Letna

Preteklo leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objavljanje
podatkov.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

SURS

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

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

Spremljanja stanja na podro�ju družinskih
prejemkov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

MDDSZ.
28.02.

Obvezno

Objava podatkov. 210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

37992

Statistika socialnega
varstva

SURS

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

Socialnovarstvene storitve in
javna pooblastila centrov za
socialno delo.

Spremljanje stanja na podro�ju socialnega
varstva.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Objava podatkov. 270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

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

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

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

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

37992.03 Invalidska podjetja za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
SOC-IN

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

Letna

Preteklo leto

MDDSZ
20.03.

Obvezno

Objavljanje
podatkov.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

37992.04 Domovi za starejše
SOC-DOM

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

Letna

Preteklo leto

Domovi za starejše.
30. 2., vsako leto

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objavljanje
podatkov.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

37992.05 Posebni
socialnovarstveni
zavodi
SOC-POS

Varovanci posebnih
socialnovarstvenih zavodov.

Spremljanje stanja na podro�ju
institucionalnega varstva.

Letna

Preteklo leto

Posebni socialnovarstveni
zavodi.
20.02.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

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

Varovanci varstveno-delovnih
centrov.

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

Preteklo leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

37993

Pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

ZPIZ

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

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

Spremljanje gibanja.

Letna

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

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

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

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

Spremljanje gibanja uživalcev.

Polletna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

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

Spremljanje usklajevanja pokojnin.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

ZPIZ

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

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

Triletna

Stanje po preteku 3 let
(konec leta 2002).

Lastni viri ZPIZ-a

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

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

Uživalci starostne in invalidske Spremljanje stanja pri novih upokojitvah.
pokojnine po spolu, starosti,
dopolnjeni pokojninski dobi,
višini pokojnine (v intervalih);
pri invalidskih pokojninah še
po dejavnostih in vzroku
invalidnosti; pri družinskih
pokojninah po vrstah uživalcev
(vdova /ec, otroci, drugi
družinski �lani), vrstah nosilcev
pravice (po zavarovancu ali po
upokojencu), po višini
pokojnine (v intervalih).

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

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

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

Spremljanje �asa uživanja pokojnine.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

37993.07 Letno poro�ilo o
delovnih invalidih
ZA-8

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

Analiza stanja invalidnosti.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

ZPIZ

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

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

Spremljanje reševanja zahtevkov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

37993.09 Izkaz prihodkov in
odhodkov ZPIZ
ZA-l0

Prihodki in odhodki po enotni
klasifikaciji prihodkov in
odhodkov.

Spremljanje prihodkov in ododhodkov
zavoda.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

ZPIZ

37993.10 Bilanca stanja ZPIZ
ZA-11

Stanje sredstev in obveznosti
do virov sredstev.

Spremljanje stanja sredstev in obveznosti
do virov sredstev zavoda.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri ZPIZ-a

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Izra�un in objava
podatkov.

420 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

720 dni po
preteku
opazovaneg
a leta.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

38

Druge socialne
statistike

381

Statistika stanovanj

SURS

381.01

Bilanca
stanovanjskega sklada
GRAD-BSS

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

Spremljanje stanja na podro�ju
stanovanjskega sklada.

Letna

Koledarsko leto

Lastni viri SURS-a.

SURS

381.02

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

SURS

381.03

Popis prebivalstva,
gospodinjstev in
stanovanj v RS v letu
2002

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

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

Desetletna

Kriti�ni dan in ura

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

382

Statistika
kriminalitete

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

382.01

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.02

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.03

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.04

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
240 dni po
metodologije in
koncu
objava rezultatov. opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.05

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.06

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

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

Spremljanje stanja na podro�ju kaznivih
dejanj.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije.

240 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

382.07

Anketa o žrtvah
kriminala
AŽK

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

Petletna

Preteklo leto

Anketirane osebe, stare 16. let
in ve�.

Prostovoljno

Priprave v zvezi z
izvajanjem ankete

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

38991

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Statistika volitev in
referendumov

SURS

38991.01 Volitve poslancev v
državni zbor
VO-DZ

Spremljanje kandidatov in
rezultatov volitev poslancev v
Državni zbor.

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

Štiriletna, oz.
ob razpisu
volitev

Kriti�ni dan in ura

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

Obvezno

Objava podatkov
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

38991.02 Volitve poslancev v
evropski parlament
VO-EU-PAR

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

Spremljanje stanja na podro�ju volitev.

Petletna

Preteklo leto

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

Obvezno

Objava podatkov
v publikaciji
Rezultati
raziskovanj.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

III

GOSPODARSKE
STATISTIKE

III.1

MAKROEKONOMSKE
STATISTIKE

40

Nacionalni ra�uni

402

Nacionalni ra�uni:
agregati

SURS

402.01

Ocena BDP po
proizvodni metodi
NR-PM/L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.02

Ocena BDP po
izdatkovni metodi
NR-IM/L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.03

Ocena BDP po
dohodkovni metodi
NR-DM/L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.04

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

Uteži za izra�un BDP po kupni
mo�i.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
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Vsebina
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Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
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in kdaj
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SURS

402.05

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

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.06

Ocena zaposlenosti

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

270 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.07

Letno DDV poro�ilo
NR-DDV/L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

2004

Obvezno

Priprava
statisti�nega dela
poro�ila.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

402.08

Poro�ilo zavarovalnic
NR-ZO

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

Letna

Koledarsko leto

Zavarovalnice, AZN
vsi najkasneje do 30.6.2005.

Obvezno

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.09

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

Spremljanje podrobnih
kategorij prihodkov in
odhodkov.

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

Ob�asno

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.10

Anketa o samogradnji
v gospodinjstvih
SMGR/GOSP

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

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

Ob�asno

2002-2005

V vzorec izbrana
gospodinjstva.

Prostovoljno

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

402.11

Statisti�no
raziskovanje o lizing
podjetjih
NR-lizing

Podrobni podatki o poslih
lizinga.

Spremljanje poslovanja lizing podjetij.

Letna

Koledarsko leto

Podjetja, registrirana za
dejavnost lizinga.
Najkasneje do 31.5.2005.

Obvezno

Priprava
raziskovanja,
zbiranje,
obdelava in
analiza podatkov.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Temeljni agregati sektorja
država.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

403

Ra�uni države

403.01

Ra�uni države

405

Panožni ra�uni input/output tabele

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

405.01

Tabele ponudbe in
porabe

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava in
objava tabel.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

405.02

Input-output tabele
IOT

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Koledarsko leto

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

Obvezno

Priprava in
objava tabel.

36 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

407

�etrtletni ra�uni

SURS

407.01

Ocena BDP po
proizvodni metodi
NR-PM/�L

Proizvodna struktura BDP po
dejavnostih v stalnih cenah.

Obra�un makroekonomskih agregatov.

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

407.02

Ocena BDP po
izdatkovni metodi
NR-IM/�L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

407.03

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

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

�etrtletna

�etrtletje

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

407.04

Ocena zaposlenosti
NR-ZAP/�L

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

Obra�un makroekonomskih agregatov.

�etrtletna

�etrtletje

Obvezno

Priprava in
objava ocen.

75 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

407.05

�etrtletno poro�ilo
gospodarskih družb za
obra�un dodane
vrednosti in bruto
investicij
NR-PODJ/�L, L

Podatki za obra�un dodane
vrednosti (bruto vrednost
proizvodnje zmanjšana za
vmesno porabo) in njene
stroškovne strukture (poraba
stalnega kapitala, posredni
davki, subvencije, sredstva
zaposlenih in poslovni
presežek) po dejavnostih ter
razdelitvenih transakcij
(investicije v osnovna sredstva)
in zalog. Preverjanje in
dolo�anje aktivnosti, glavne,
stranskih in pomožnih
dejavnosti.

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

�etrtletna,
Letna

�etrtletje, Preteklo in
teko�e leto

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

41

Finan�ni ra�uni

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

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

BS

BS

MF

Raziskovanje
Ime/Oznaka

411

Finan�ni ra�uni
transakcij

411.01

Letni finan�ni ra�uni
transakcij

412

Finan�ni ra�uni stanj

412.01

Letni finan�ni ra�uni
stanj

42

Spremljanje lastnih
virov

423

Lastni viri prora�una
EU

423.01

Lastni viri prora�una
EU

55

Cene

551

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

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

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

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

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Izra�un usklajene osnove iz
davka na dodano vrednost je
osnova za pla�ilo prispevka
Slovenije v prora�un EU na
osnovi DDV vira.

Letna

Preteklo in teko�e leto

DURS, CURS, SURS, UJP.

Opredelitev metodologije ter dolo�itev
postopkov in pristojnosti za izra�unavanje
prispevkov v prora�un EU mora biti
izvedena pred vstopom v EU.

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

551.01

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

551.02

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebš�in
HICŽP

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

HICŽP je namenjen za primerjanje
inflacije v državah oz. z državami EU. Z
HICŽP merimo spremembe
drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev
glede na strukturo izdatkov, ki jih
reziden�na (stalna) in tudi nereziden�na
gospodinjstva namenjajo za nakup
izdelkov in storitev za kon�no porabo na
ozemlju Republike Slovenije (doma�e
na�elo porabe).

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

551.03

Temeljna obrestna
mera
TOM

Izra�un mese�ne in letne
temeljne obrestne mere

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

Mesec, koledarsko leto

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

Izra�un in objava
podatkov ob
koncu vsakega
meseca.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Zadnji dan
obdobja
opazovanja.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

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

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Rok prve
objave

SURS

551.04

Indeks cen na drobno
ICD

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

SURS

551.05

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

SURS

551.06

Cene komunalnih
storitev in najemnine
CENE-17/L

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

Letna

Mesec

Izbrani poslovni subjekti.
01.04.

Obvezno

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

552

Paritete kupne mo�i

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

Teden dni
po koncu
obdobja
opazovanja.

Pravne in
druge podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

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

SURS

552.01

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

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

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

SURS

552.02

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

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

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

Obdobje
ali dan opazovanja

April/maj oz. meseca,
opredeljena z navodili
Eurostata

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Obvezno

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Obvezno

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

Po objavi
Eurostata

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Zunanji izvajalec po pogodbi
sklenjeni z SURS-om.

Obvezno

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

Po objavi
Eurostata

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

552.03

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

Cenitev 7-8 standardnih,
fiktivnih gradbenih objektov:
stanovanjski objekti
(enodružinska hiša,
ve�stanovanjski objekt in
obnovitvena dela);
nestanovanjski objekti (npr.
proizvodna hala, poslovna
stavba, kmetijski objekt, šola),
gradbena dela (npr. asfaltna
cesta, kanalizacija, most in
športno igriš�e). Cenitev
objektov se opravi na osnovi
cenitve elementarnih
komponent - pozicij vsakega
posameznega objekta. Dodatno
se kot dopolnilne in testne
informacije zberejo še podatki o
cenah dolo�enih inputov v
gradbeništvu.

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

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

SURS

552.04

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

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

Mednarodno primerljiv bruto doma�i
proizvod na prebivalca.

Letna

Koledarsko leto

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

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

552.05

Relativne ravni cen

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

Mednarodna primerjava ravni cen in
cenovne konvergence.

Letna

Koledarsko leto

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

V oktobru
oz. po
objavi
Eurostata.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

553

Kazalniki za
dolo�anje pla�
uradnikov v Evropski
skupnosti

553.01

Cene najemnin
CENE-N

55991

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

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

III.2

POSLOVNE
STATISTIKE

44

Statistika poslovnih
subjektov

441

Strukturna statistika
podjetij

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Spremljanje tržnega segmenta
najemnin.

Za potrebe usklajevanja pla� uradnikov
EU.

Letna

2 dni v opredeljenem
mesecu

Agencije s podro�ja
posredovanja nepremi�nin.

Obvezno

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

Novembra
oz. po
objavi
Eurostata

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

7 delovnih
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

441.01

Zbirna letna statistika
o poslovanju podjetij
SSP/L

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

Zagotavljanje mednarodno primerljivih
podatkov v skladu z evropskimi standardi
o SSP (CR 58/97, CR1614/2002) in
Evropskim sistemom nacionalnih ra�unov
(ESR); spremljanje rezultatov poslovanja
poslovnih subjektov; spremljanje in
ocenjevanje sprememb v posamezni
dejavnosti, na ravni regij, ravni države ter
v primerjavi z drugimi državami in trgi;
spremljanje faktorjev proizvodnje in
pogojev poslovanja poslovnih subjektov
ter opazovanje specifi�nosti posameznih
gospodarskih dejavnosti.

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

Zbiranje,
priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov

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

SURS

441.02

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

441.03

Poraba gradbenega
materiala
GRAD-PGM/L

Vrednost in koli�ina
porabljenega gradbenega
materiala.

Spremljanje stanja gradbene dejavnosti z
vidika porabe gradbenega materiala.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

360 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

441.04

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

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

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Zbiranje,
priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov

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

AJPES

441.05

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

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

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

Preteklo in teko�e leto

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

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

AJPES

441.06

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

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida .

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

Majhni samostojni podjetniki.
Do zadnjega dne v marcu.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

441.07

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

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

Spremljanje poslovanja drugih
uporabnikov enotnega kontnega na�rta.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

441.08

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

441.09

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

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

Spremljanje poslovanja pravnih oseb
zasebnega prava.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

441.10

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

Podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida.

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

Letna

Preteklo leto

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

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

443

Statistika malih in
srednjih podjetij

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

443.01

Pregled obrtnih
obratov

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

OZS.
april 2005

Obvezno

Priprava in
objava podatkov.

290 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

SURS

443.02

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

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

Spremljanje investicijske dejavnosti in
obra�un makroekonomskih agregatov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

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

444

Izvajanje in razvoj
kratkoro�ne statistike
podjetij

SURS

444.01

Mese�no poro�ilo
industrije
IND/M

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

444.02

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

50 dni po
obdobju
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

444.03

Mese�no poro�ilo
gradbeništva
GRAD/M

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

444.04

Gradbena dela in
projektantske storitve
v tujini
GRAD/�L

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

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, ki sodi
v resorno
statistiko

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

444.05

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

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

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

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

45 dni po
preteku
zadnjega
meseca v
�etrtletju.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

444.06

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

45 dni po
preteku
zadnjega
meseca v
�etrtletju.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

444.07

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

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

445

Statistika
industrijske
proizvodnje
(vklju�no s
PRODCOM)

445.01

Letno poro�ilo
industrije
IND/L

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

180 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Spremljanje stanja v jeklarski industriji.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

180 dni po
preteku
opazovaneg
a obdobja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

SURS

446

Železo in jeklo

446.01

Statistika železa in
jekla
IND-Fe/L

44991

Statistika poslovnih
subjektov

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

AJPES

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

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

Mese�na

Do 8. v mesecu za
preteklo kumulativno
obdobje

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

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

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

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

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

Mese�na

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

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

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

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

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

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

Mese�na

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

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

10 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

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

Letna

Preteklo leto

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

SURS

45

Energetika in
surovine

451

Strukturna statistika
energetike

451.01

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

451.02

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

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

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

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

451.03

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

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

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

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

451.04

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

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

Spremljanje podatkov o prenosu
elektri�ne energije.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti za prenos
elektri�ne energije
do 12.02.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

451.05

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

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

Spremljanje podatkov o distribuciji
elektri�ne energije.

Letna

Preteklo leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

451.06

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

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

Spremljanje podatkov o trgovini z
naftnimi proizvodi.

Letna

Preteklo leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

451.07

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

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

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

Letna

Preteklo leto

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

451.08

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

Proizvodnja, prodaja in izvoz
rjavega premoga in lignita;
zaposleni in produktivnost;
poraba elektri�ne energije in
goriv.

Spremljanje podatkov o proizvodnji
premoga; spremljanje podatkov o
produktivnosti.

Letna

Preteklo leto

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

452

Kratkoro�na
statistika energetike

SURS

452.01

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.02

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

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

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

Mesec

Poslovni subjekti, ki poleg
svoje osnovne dejavnosti
proizvajajo tudi elektri�no
energijo za lastne potrebe in
prodajo.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.03

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

Proizvodnja in nabava toplotne
energije; poraba, zaloge in
kurilnost goriv za proizvodnjo
toplotne energije; koli�ine in
vrednosti prodane toplotne
energije.

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

Mese�na

Mesec

Poslovni subjekti, ki
proizvajajo in distribuirajo
toplotno energijo.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.04

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

Nabava in oddaja elektri�ne
energije na nivoju prenosnega
omrežja; uvoz in izvoz, izgube
v prenosnem omrežju;
vrednosti dobav.

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

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

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

452.05

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

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

Mese�na

Mesec

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.06

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

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

Mesec

Rafinerija.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.07

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

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

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

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.08

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

Nakup in prodaja naftnih
proizvodov v državi, uvoz in
izvoz naftnih proizvodov po
državah; cene naftnih
proizvodov 15. v mesecu.

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

Mese�na

Mesec

Izbrani poslovni subjekti, ki
trgujejo z naftnimi proizvodi.
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.09

Mese�no poro�ilo o
obveznih zalogah
naftnih proizvodov

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

Izpolnjevanje mednarodnih vprašalnikov
za energetiko.

Mese�na

Mesec

MG.
50 dni po koncu obdobja
opazovanja.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.10

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.11

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

452.12

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Izvedba
1 mesec po
raziskovanja
koncu
objava rezultatov. obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Spremljanje kratkoro�nih gibanj
proizvodnje premoga.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

452.13

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Mese�no poro�ilo JODE

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

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

Mese�na

Mesec

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

Spremljanje cen elektri�ne energije za
standardne porabniške skupine.

Mese�na

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Priprava
podatkov,
poro�anje.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Mesec

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

Obvezno

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

1.3. in 1.9.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

454

Cene energije

SURS

454.01

Mese�no spremljanje
cen elektri�ne energije

SURS

454.02

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

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

Mese�na

Mesec

Ceniki naftnih proizvodov.
Po objavi.

Prostovoljno

Prevzem
podatkov, objava
rezultatov.

1.3. in 1.9.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

454.03

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

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

1.3. in 1.9.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

454.04

Mese�no spremljanje
cen toplotne energije

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

Spremljanje cen energentov - toplotna
energija za gospodinjstva.

Mese�na

Mesec

Ceniki za posamezne tarifne
skupine toplote.
Po objavi.

Prostovoljno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

454.05

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

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

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

Polletna

Kriti�ni dan, 1.1. in 1.7.

Lastni viri SURS.

Obvezno

Priprava
podatkov,
poro�anje.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

455

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

1.3. in 1.9.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

455.01

Kazalniki
konkuren�nosti

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

456

Poraba energije in
soproizvodnja
elektri�ne in toplotne
energije

456.01

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

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Letna

Preteklo leto

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Priprava
podatkov,
poro�anje.

13 mesecev
in pol po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

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

Mesec

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

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov
na letnem nivoju.

6 mesecev
po zaklju�ku
koledarskeg
a leta

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Spremljanje gibanja poslovanja trgovine.

Mese�na

Mesec

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

55 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

�etrtletna

�etrtletje

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

80 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

47

Trgovina

471

Statistika trgovine

SURS

471.01

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

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

SURS

471.02

�etrtletno poro�ilo
trgovine
TRG/�L

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

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

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

SURS

471.03

Letno poro�ilo
trgovine za mala
podjetja
TRG/L

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

SURS

471.04

Popis prodajnih
zmogljivosti v trgovini
na drobno
TRG-POPIS

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

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

Petletna

Kriti�ni dan

48

Transport

481

Informacijski sistem
o transportu

SURS

481.01

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

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

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

Mese�na

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

481.02

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

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

481.03

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

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

Spremljanje stanja cestnega omrežja.

Letna

Kriti�ni dan, kriti�ni
dan, 31.12.

Direkcija RS za ceste.
10.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Spremljanje stanja v registru motornih
vozil in prikolic MNZ.

Mese�na

Kriti�ni dan, zadnji dan
v mesecu

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

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

481.04

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

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

SURS

481.05

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

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

Letna

Kriti�ni dan, 31.12.

MNZ - Urad za upravne
notranje zadeve.
30.05.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

481.06

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

Prekladanje in direktno
prekladanje intermodalnih
transportnih enot v
kombiniranem prevozu.

Mese�na

Mesec

Izvajalci kombiniranih
prevozov.
10. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

481.07

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

Število in zmogljivost
Spremljanje dejavnosti prekladanja in
prekladalnih sredstev po vrstah; skladiš�enja.
izkoriš�enost sredstev;
preložene in premanipulirane
tone blaga po vrsti blaga in
manipulacije; prekladanje blaga
v kontejnerjih; število
preloženih kontejnerjev po
velikosti ter prevoznih sredstev;
nabava in poraba pogonskega
goriva in maziva; prihodki;
zaposlene osebe.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

Tedenska

Teden

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

60 dni po
koncu
�etrtletja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

483

Cestni prevoz blaga

483.01

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

Spremljanje dejavnosti prekladanja
intermodalnih transportnih enot v
kombiniranem prevozu.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

484

Železniški prevoz
blaga

SURS

484.01

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

Mese�na

Mesec

Slovenske železnice.
20. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

484.02

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

Slovenske železnice.
20.04.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

484.03

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

Slovenske železnice.
20.04.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

485

Pomorski transport

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

Spremljanje železniškega prometa na
postajah.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

485.01

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

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

Mese�na

Mesec

Uprava RS za pomorstvo.
05. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

485.02

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

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

Spremljanje pomorskega transporta.

Mese�na

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

485.03

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

Prevozna sredstva po vrstah in
zmogljivostih; izkoriš�enost
prevoznih sredstev; notranji in
mednarodni prevoz potnikov in
blaga - potniki in potniške
milje, tone in tonske milje;
notranji in mednarodni prevoz
kontejnerjev - število glede na
velikost in koli�ina
prepeljanega blaga ter prevoz
transportnih sredstev; nakup in
poraba pogonskega goriva ter
maziva; prihodki in odhodki.

Spremljanje pomorskega transporta.

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Spremljanje zra�nega transporta.

Mese�na

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Letna

Preteklo in teko�e leto

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

486

Zra�ni transport

SURS

486.01

Mese�no poro�ilo o
zra�nem transportu
TR-ZRA/M

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

SURS

486.02

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

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

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

486.03

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

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

Mese�na

Mesec

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

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

486.04

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

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

Letna

Preteklo in teko�e leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
letališke storitve.
20.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

300 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

488

Statistika
cestnoprometnih
nesre�

488.01

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

Cestnoprometne nesre�e in
posledice.

Letna

Preteklo in teko�e leto

MNZ – Policija.
30. 05.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

210 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

48991

Druga transportna
statistika
Mese�na

Mesec

Upravljavci ži�nic.
10. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
�etrtletja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

SURS

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

Spremljanje podatkov o prometnih
nesre�ah v cestnem prometu.

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

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

48991.02 Mese�no poro�ilo o
cestnih mejnih
prehodih, mednarodni
in meddržavni promet
TR-MEJ-CM/M

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

Spremljanje mednarodnega in
Mese�na
meddržavnega cestnega mejnega prometa.

Mesec

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

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

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

Spremljanje obmejnega cestnega prometa. Mese�na

Mesec

Policijski in carinski mejni
organi.
10. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

november
2005

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

november
2005

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

49

Informacijska družba

491

Informacijska družba

SURS

491.01

Uporaba informacijsko
komunikacijske
tehnologije v podjetjih
IKT-PODJ

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

�etrtletje, preteklo leto

Izbrana podjetja.
14. dan po koncu obdobja
opazovanja

SURS

491.02

Uporaba informacijsko
komunikacijske
tehnologije v
gospodinjstvih / po
posameznikih
IKT-GOS

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

�etrtletje, preteklo leto

Izbrana oseba v gospodinjstvu. Prostovoljno
April 2005

492

Komunikacije

Spremljanje uporabe IKT v
gospodinjstvih in pri posameznikih.

Letna

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

492.01

Mese�no poro�ilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/M

Pisemske in paketne pošiljke
sprejete za notranji in
mednarodni promet ter prispele
iz mednarodnega prometa,
sprejeta vpla�ila in izpla�ila,
telegrami sprejeti za notranji in
mednarodni promet ter prispeli
iz mednarodnega prometa.

Spremljanje poštnih in telegrafskih
storitev ter storitev v denarnem prometu.

Mese�na

Mesec

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
poštne storitve.
20. v mesecu.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
�etrtletja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

492.02

Letno poro�ilo o
poštnih storitvah
KO-POŠ/L

Poštno omrežje (stalne,
za�asne, mobilne pošte, število
poštnih nabiralnikov, število
poštnih predalov), investicije,
kvaliteta storitev ter prihodki in
odhodki.

Spremljanje poslovanja poslovnih
subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo
poštnih storitev.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
poštne storitve.
31.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

492.03

Letno poro�ilo enote
poštnega omrežja
KO-POŠ-E/L

Pisemske in paketne pošiljke
sprejete za notranji in
mednarodni promet ter prispele
iz mednarodnega prometa,
telegrami sprejeti za notranji in
mednarodni promet ter prispeli
iz mednarodnega prometa,
število pošt v ob�ini.

Spremljanje poštnih in telegrafskih
storitev ter števila pošt v ob�ini.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
poštne storitve.
31.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

492.04

�etrtletno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - fiksna
telefonija
KO-TEL-F/�L

Telefonski promet v fiksni
telefoniji: notranji in
mednarodni promet (v fiksna in
v mobilna omrežja), telefonski
priklju�ki in kanali (PSTN,
ISDN, CTX).

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - �etrtletna
fiksna telefonija.

�etrtletje

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve –
fiksna telefonija.
20.04., 20.07., 20.10., 20.01.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

492.05

Letno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah- fiksna
telefonija
KO-TEL-F/L

Telekomunikacijsko omrežje
(število glavnih telefonskih
linij), število internet
naro�nikov, število DSL
naro�nikov, odstotek glavnih
linij namenjenih za uporabo
gospodinjstvom, število minut
uporabe Interneta, investicije
ter prihodki in odhodki v fiksni
telefoniji.

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - Letna
fiksna telefonija.

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve fiksna telefonija.
31.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

492.06

�etrtletno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/�L

Telefonski promet v mobilni
telefoniji: notranji in
mednarodni promet (v lastnem
ali drugih mobilnih omrežjih
oziroma v fiksna telefonska
omrežja), gostovanja
uporabnikov v mobilnih
omrežjih drugih operaterjev
oziroma gostovanja
uporabnikov drugih mobilnih
omrežij v operaterjevem,
število SMS, število sprejetih
zahtev za SMS-Info, število
odposlanih MMS, število
naro�nikov mobilnih storitev
(NMT, število SIM kartic za
GSM, UMTS) in število
predpla�niških kartic.

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - �etrtletna
mobilna telefonija.

�etrtletje

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve –
mobilna telefonija.
20.04., 20.07., 20.10., 20.01.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

492.07

Letno poro�ilo o
telekomunikacijskih
storitvah - mobilna
telefonija
KO-TEL-M/L

Investicije, prihodki in odhodki
v mobilni telefoniji.

Spremljanje telekomunikacijskih storitev - Letna
mobilna telefonija.

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
telekomunikacijske storitve mobilna telefonija.
31.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

50

Turizem

501

Statistika turizma

SURS

501.01

Mese�no poro�ilo o
prihodih in
preno�itvah turistov
TU/M

Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in preno�itve turistov
po državah, od koder turisti
prihajajo, po vrstah in
kategorijah nastanitvenih
objektov. To raziskovanje je
usklajeno z Direktivo Sveta
95/57/ES z dne 23. novembra
1995 o zbiranju statisti�nih
podatkov na podro�ju turizma
(UL RS št. 291 z dne 6.12.1995
stran 32-39).

Spremljanje nastanitvenih zmogljivosti ter Mese�na
prihodov in preno�itev turistov.

Mesec

Poslovni subjekti in zasebni
sobodajalci, ki nudijo
nastanitvene zmogljivosti
turistom ter poslovni subjekti,
ki posredujejo pri nastanitvi
turistov.
05. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

25 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

501.02

Anketa o potovanjih
doma�ega prebivalstva
TU-�AP

Podatki o prebivalcih, ki so ali
niso šli na turisti�no potovanje
ali na izlet v tujino, podatki o
zna�ilnostih potovanj (kdaj,
kam, kako ipd.) ter o izdatkih
na potovanjih in izletih. To
raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 95/57/ES z dne
23. novembra 1995 o zbiranju
statisti�nih podatkov na
podro�ju turizma (UL RS št.
291 z dne 6.12.1995 stran 3239).

Spremljanje podatkov o turisti�nih
potovanjih in izletih v tujino doma�ega
prebivalstva.

�etrtletje

Izbrani �lani v gospodinjstvih,
stari 15 let ali ve�.
Prvi trije tedni po �etrtletju

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

�etrtletna

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Spremljanje obiska v izbranih turisti�nih
znamenitostih, kopališ�ih, igralnicah.

�etrtletna

�etrtletje

Upravljavci objektov turisti�nih znamenitosti,
igralnic in kopališ�.
05. v mesecu po �etrtletju.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

501.03

�etrtletno poro�ilo o
obiskovalcih
turisti�nih
znamenitosti, igralnic
in kopališ�
TU/�L

Doma�i in tuji obiskovalci
turisti�nih znamenitosti,
igralnic, obiskovalci kopališ�,
dnevi poslovanja, po mesecih
�etrtletja.

SURS

501.04

Letno poro�ilo o
zmogljivosti in
prometu v marinah
TU-MARINE

Zmogljivosti (površina
Spremljanje navti�nega turizma.
akvatorija, število privezov,
dolžina obale, prostor za
shranjevanje plovil na kopnem),
število plovil v marini po
zastavi in po dolžini plovila ter
po mesecih, število plovil
nameš�enih na kopnem, število
dni postanka prehodnih plovil v
marini.

Letna

Preteklo leto

Marine.
31.01.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

90 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

502

Statistika gostinstva
in potovalnih agencij

SURS

502.01

Letno poro�ilo o delu
potovalnih agencij
TU-AGEN

Število potovalnih agencij,
Spremljanje dejavnosti potovalnih
število doma�ih in tujih turistov agencij.
ter njihovih preno�itev, ki so
jim potovanje organizirale
slovenske potovalne agencije
po državah in mesecih.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve potovalnih agencij.
31.03.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

502.02

Mese�no poro�ilo o
poslovanju podjetij, ki
so registrirana za
gostinsko dejavnost
GO/Ma GO/Mb

Prihodek in število oseb, ki
delajo.

Spremljanje gibanja poslovanja
gostinstva.

Mese�na

Mesec

Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo dejavnost 55 po
Standardni klasifikaciji
dejavnosti.
8. v mesecu.

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

60 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

51

Statisti�ni poslovni
register

511

Statisti�ni poslovni
register

511.01

Statisti�ni poslovni
register
SPR/L

Statisti�ni poslovni register je
interna baza individualnih
podatkov o pravnih enotah,
aktivnih podjetjih in njihovih
delih na podro�jih dejavnosti
C-K. Baza je vzpostavljena in
vzdrževana na podlagi EU
zahtev (CR 2186/93, CR
696/93) ter metodoloških
priporo�il EU za vzpostavitev
in vodenje statisti�nih
poslovnih registrov.

Statisti�ni poslovni register omogo�a
obdelavo in izkazovanje podatkov o
predpisanih enotah v podro�jih dejavnosti
C-K v skladu z evropsko zakonodajo na
tem podro�ju.

Letna

Preteklo in teko�e leto

AJPES (Poslovni register ,
Zaklju�ni ra�uni), DURS
(Napoved za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti),
poslovni subjekti in SURS
(Statisti�ni register delovno
aktivnega prebivalstva in
druga dokumentacija).
Teko�e ali po potrebi.

Obvezno

Iz obstoje�ega
Oktober
Poslovnega
2005
registra in drugih
razpoložljivih
administrativnih
in statisti�nih
virov in metod
izpeljati pravne
enote, podjetja in
njihove dele na
podro�jih
dejavnosti C-K za
referen�no leto
2004.

SURS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

511.02

Demografija podjetij
SPR-DEM/L

Zbiranje in analiza podatkov o Spremljanje populacije aktivnih podjetij,
statusnih in drugih spremembah rojstev, smrti, preživetja in rasti podjetij.
poslovne populacije v skladu z
evropskimi zahtevami (osnutek
aneksa št. 9 k Council
Regulation 58/97, Commission
Regulation 2700/98) in
priporo�ili.

III.3

DENARNE,
FINAN�NE,
TRGOVINSKE IN
PLA�ILNOBILAN�NE
STATISTIKE

52

Denar in finance

523

Kratkoro�ni denarni
in finan�ni kazalniki

BS

523.01

Poro�ilo o
knjigovodskem stanju
ra�unov
KNB

BS

523.02

BS

523.03

SURS

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Letna

V skladu z EU
zahtevami

Poslovni subjekti, podatkovne
baze in druga dokumentacija
SURS-a.
Teko�e ali po potrebi.

Obvezno

Izvedba raziskave Oktober
in objava
2005
podatkov.

Statistika denarnih finan�nih posrednikov, Letna
Stanje vseh ra�unov bank po
kontnem okvirju konec meseca. nadzor denarnih finan�nih posrednikov.

Mesec

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Poro�ilo o aktivnih in
pasivnih obrestnih
merah

"Deklarirane" obrestne mere
posameznih aktivnih in
pasivnih finan�nih
instrumentov.

Statistika denarnih finan�nih posrednikov. Mese�na

Mesec

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Pregled nekaterih
povpre�nih aktivnih
obrestnih mer za
kredite neban�nemu
sektorju (AOM)
Pregled nekaterih
povpre�nih pasivnih
obrestnih mer za
kredite neban�nemu
sektorju (POM)

Povpre�ne efektivne obrestne
mere bank v skladu s
predpisanimi navodili.

Statistika denarnih finan�nih posrednikov, �etrtletna
nadzor denarnih finan�nih posrednikov.

�etrtletje

Banke, hranilnice in hranilno
kreditne službe.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Ekonomska analiza, povratno
informiranje obveznikov poro�anja.

�etrtletna

�etrtletje

Izdajatelji instrumentov (banke
in nefinan�na podjetja).

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Lastni viri BS.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte
Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

BS

523.04

Sodobni pla�ilni
instrumenti

Ve�namenske in enonamenske
pla�ilne kartice; poravnava
pla�il za mednarodne pla�ilne
kartice izdane v tujini, pri
njihovi uporabi v Sloveniji;
�eki in potovalni �eki; ban�ni
avtomati, POS terminali in
terminali za uporabo
elektronskega denarja,;
elektronski denar; poravnava
pla�il s karti�no obliko
elektronskega denarja izdanega
v tujini, pri njegovi uporabi v
Sloveniji; storitve
elektronskega ban�ništva;
prenos denarnih sredstev;
brezgotovinska pla�ila blaga in
storitev preko drugih sodobnih
tržnih poti.

BS

523.05

Statisti�ne bilance
denarnih finan�nih
posrednikov

Agregatne bilance stanja
Ekonomska analiza, diseminacija.
denarnih finan�nih posrednikov
po ustreznih metodologijah.

BS

523.06

Poro�ilo o efektivnih
obrestnih merah.

Efektivne obrestne mere novih
posojil.

Statistika denarnih finan�nih posrednikov. Mese�na

Mesec

Vzorec bank.

524

Statistika
primanjkljaja in
dolga države

524.01

Poro�ilo o
primanjkljaju in dolgu
države

Izra�un primanjkljaja in dolga
države v skladu z metodologijo
ESA 95 in priro�nikom za
pripravo poro�ila o
primanjkljaju in dolgu države.

Poro�anje o primanjkljaju in dolgu države
Evropski komisiji za presojo
izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev.

Letna

Teko�e leto in pretekla
štiri leta

MF, ob�ine, ZPIZ, ZZZS,
javni skladi, javne agencije,
javni zavodi in druge enote
sektorja države

Dvakrat
letno do
1.marca in
do prvega
septembra.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

52991

Bilance javnega
financiranja
Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Preteklo leto

MF, ob�ine, ZPIZ, ZZZS.

Najkasneje
do konca
obdobja za
preteklo
obdobje.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

MF

MF

52991.01 SDDS: standard o
diseminaciji
statisti�nih podatkov
mednarodnega
denarnega sklada

Objavljanje podatkov na spletni Izpolnjevanje sprejetega mednarodnega
strani MF: konsolidirana
standarda MDS in ve�ja transparentnost
globalna bilanca javnega
javnih financ.
financiranja po ekonomskih
namenih; bilanca državnega
prora�una po ekonomskih
namenih; stanje dolga
Republike Slovenije po
instrumentih in valutah.

Mese�na

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

MF

52991.02 Bilten javnih financ /
Bulletin of
Government Finance;
publikacija v tiskani
obliki in na spletni
strani

Izkazovanje prejemkov in
izdatkov po ekonomskih
namenih za konsolidirano
globalno bilanco javnega
financiranja, državni prora�un,
ZPIZ, ZZZS in lokalne
skupnosti; izkazovanje stanja
dolga RS po vrstah kreditorjev,
instrumentih in valutah;
izkazovanje stanja jamstev RS
glede na ro�nost, valutno
strukturo in po dejavnostih,
pregled izdaj kratkoro�nih in
dolgoro�nih vrednostnih
papirjev; pregled nekaterih
makroekonomskih kazalcev.

Teko�e spremljanje gibanj v javnih
financah, informiranje doma�e in tuje
javnosti.

Mese�na

Mesec

MF in javni viri, ob�ine, ZPIZ
in ZZZS.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

52991.03 Poro�ilo o oddanih
javnih naro�ilih

Podatki iz enotnega obrazca za
sporo�anje podatkov o oddanih
javnih naro�ilih.

Spremljanje statistike oddanih javnih
naro�il v javnem sektorju po Zakonu o
javnih naro�ilih na podlagi sklenjenih
pogodb s ponudniki.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Naro�niki javnih naro�il
do 30.04. za preteklo
koledarsko leto.

150 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Vrednostni in koli�inski
podatki o blagovni menjavi z
drugimi državami �lanicami EU
(fakturna vrednost, statisti�na
vrednost, neto masa, koli�ina v
dodatni merski enoti); država
namena, država, ki je blago
poslala, država porekla; šifra
blaga po Kombinirani
nomenklaturi (KN), Standardni
mednarodni trgovinski
klasifikaciji (SMTK),
Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD), namenu
porabe blaga in stopnji
predelave, po širokih
ekonomskih kategorijah (BEC);
statisti�ni kontingent, obdobje
poro�anja, vloga dokumenta,
vrsta posla; vrsta transporta na
meji, pogoji dobave, skupno
število postavk, zaporedna
številka postavke, dav�na
številka podjetja, dav�na
številka tretje osebe-deklaranta.

Spremljanje blagovnih tokov med
državami �lanicami EU z vidika vrednosti
in koli�in, �asovne dinamike, strukture in
regionalne usmerjenosti; informacijska
podpora za tržne analize in za spremljanje
skupnega trga, vir podatkov za nacionalne
ra�une in pla�ilno bilanco.

Mese�na

Mesec

Poro�evalske enote, CURS
Obvezno
(Carinski urad Nova Gorica)
SURS-u, DURS.
Poro�evalske enote: najkasneje
do 15. v mesecu za pretekli
mesec; CURS (Carinski urad
Nova Gorica) SURS-u: do 05.
v mesecu za predpretekli
mesec; DURS: vsaj enkrat
mese�no

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

53

Menjava blaga

531

Metodologija

531.01

Menjava blaga med
državami �lanicami
INTRASTAT

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Obvezno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

40 dni po
koncu
obdobja
opazovanja
za agregatne
in podrobne
podatke

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Obdelave
podatkov za
izra�un indeksov,
kontrola
pravilnosti
rezultatov in
priprava
podatkov za
diseminacijo.

91 dni po
preteku
zadnjega
�etrtletja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

531.02

Izvoz in uvoz blaga
(države ne�lanice)
EXTRASTAT
ZT-IUB/M

Vrednostni in koli�inski
podatki o blagovni menjavi z
državami ne�lanicami EU
(statisti�na vrednost, neto masa,
koli�ina v dodatni merski
enoti); namembna država,
država porekla, država
odpreme; šifra blaga po
Kombinirani nomeklaturi (KN)
za izvoz, šifra blaga po 10mestnem TARIC-u za uvoz, po
Standardni mednarodni
trgovinski klasifikaciji
(SMTK), Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD),
po namenu porabe blaga in
stopnji predelave, po širokih
ekonomskih kategorijah (BEC);
statisti�ni kontingent in
podkontingent, carinski
postopek, vrsta posla;
ugodnosti; kvota; valuta
transakcije; vrsta prevoza na
meji in v notranjosti, država
prevoznega sredstva ob
prehodu meje, dobavni pogoji,
zabojnik, bruto masa, vrsta
skladiš�a, številka skladiš�a;
carinarnica, številka Enotne
upravne listine (EUL), skupno
število postavk, zaporedna
številka postavke, datum
sprejema EUL, datum, ki se
uporablja za ukrepe trgovinske
politike, �e je razli�en od
datuma sprejema EUL; dav�na
številka izvoznika, uvoznika,
zastopnika; carinska vrednost
blaga, vrednost popustov in
znižanj; carinska osnova in
dajatve.

Spremljanje blagovnih tokov z državami
ne�lanicami EU z vidika vrednosti in
koli�in, �asovne dinamike, strukture in
regionalne usmerjenosti; informacijska
podpora za pripravo tržnih analiz ter
pogajanjem v okviru skupne trgovinske
politike; vir podatkov za nacionalne
ra�une in pla�ilno bilanco.

Mese�na

Mesec

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

SURS

531.03

Indeksi povpre�nih
vrednosti izvoza in
uvoza
ZT-IPVIU/�L

Izra�un indeksov povpre�nih
vrednosti izvoza in uvoza po
sektorjih in odsekih Standardne
mednarodne trgovinske
klasifikacije (SMTK), po
podro�jih, podpodro�jih in
oddelkih Standardne
klasifikacije dejavnosti (SKD),
po klasifikaciji Širokih
ekonomskih kategorij (BEC).

Merjenje dinamike izvoznih in uvoznih
cen, za oceno fizi�nih (realnih) gibanj
izvoza in uvoza (kot deflatorji).

Mese�na

Mesec

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.
Do 05. v mesecu za
predpretekli mesec.

532

Kakovost, registri in
novi kazalniki

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

532.01

Trgovinski register
ZT-REG

Kot splošni trgovinski register
vsebuje informacije o poslovnih
subjektih, ki trgujejo z
državami �lanicami in
ne�lanicami EU ter subjekte, ki
nastopajo kot tretje osebe oz.
deklaranti, ki v imenu podjetij,
zavezanih poro�anju za
Intrastat, posredujejo zahtevane
podatke. Vsebina: dav�na
številka (DŠ), mati�na številka
(MŠ), statisti�ni identifikator
(SID), naziv poslovnega
subjekta, njegov naslov (ulica,
hišna številka in dodatek,
poštna številka, naziv pošte),
šifra ob�ine in naselja, datum
za�etka poslovanja, glavna
dejavnost po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD),
pravnoorganizacijska oblika,
status (aktiven/ni aktiven),
indikator toka blaga, tip
poro�evalske enote, posli
oplemenitenja, statisti�na
vrednost menjave z vsemi
državami, statisti�na vrednost
menjave z državami �lanicami
EU, oznaka, ali je poslovni
subjekt nad vklju�itvenim
pragom in/ali je nad posebnim
pragom, šifra velikosti
poslovnega subjekta po
slovenskih merilih in merilih
EU, oznaka pomembnosti
poslovnega subjekta (prioriteta
obravnavanja poslovnega
subjekta), leto in mesec vstopa
v register.

Register je bistveni element za izvajanje
Kontinuirana
raziskovanja Intrastat. �eprav vsebuje tudi
poslovne subjekte, ki trgujejo z državami
ne�lanicami EU, je poudarek predvsem na
poslovnih subjektih, ki trgujejo z
državami �lanicami EU. Prek tega registra
je možna povezava statistike blagovne
menjave z drugimi poslovnimi
statistikami.

533

Analize in
diseminacija

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Koledarsko leto

Poslovni register, informacije s Obvezno
strani poslovnih subjektov,
DURS.

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu
Redno
vzdrževanje
ažurnosti
podatkov v
registru, polnjenje
registra s podatki,
pridobljenimi s
strani DURS-a.

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

533.01

Baze
zunanjetrgovinskih
podatkov
ZT-BAZE/M

Priprava podatkov za razli�ne
baze zunanjetrgovinskih
podatkov (COMEXT v
Eurostatu, COMTRADE pri
ZN, BSP (SURS) na internetu,
InterIspo (CVI) na intranetu,
druge baze zunanjetrgovinskih
podatkov v SURS-u (SI-STAT)
in drugih institucijah, kontrola
podatkov in diseminacija
podatkov iz baz v pristojnosti
SURS-a.

Izboljšati diseminacijo zunanjetrgovinskih Mese�na,
podatkov (dostopnost, hitrost informacije, Letna
podatki v elektronski obliki).

54

Menjava storitev in
pla�ilna bilanca

541

Pla�ilna bilanca

BS

541.01

Pla�ilni promet s tujino Poro�ila o stanju in prometu
Pla�ilna bilanca.
(vrsta posla 00), poro�ilo o
stanju po državah (01),
specifikacija prometa za ra�un
(06 in 07), obvestilo o prilivu iz
tujine (60), nalog za pla�ilo v
tujino (70), splošni devizni
nalog (66 in 77).

Mese�na, 10
dnevna

BS

541.02

Pla�ilni promet na
ra�unu v tujini

Poro�ilo o prometu in stanjih na Pla�ilna bilanca.
ra�unih v tujini.

Mese�na

BS

541.03

Transakcije z
vrednostnimi papirji v
poslovanju s tujino

Poro�ilo o poslih z
vrednostnimi papirji po zakonu
o deviznem poslovanju (z
nerezidenti).

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg;
statistika finan�nih trgov.

Mese�na

BS

541.04

Krediti - odobreni in
najeti v tujini

Prijava odobrenega kredita,
sprememba, storno;
specifikacija; plan in realizacija
koriš�enja in odpla�il.

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg.

10 dni po
dogodku.

SURS

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Mesec

Osnovni zunanjetrgovinski
podatki SURS-a.

Obvezno

Priprava
podatkov za
razli�ne baze.

skupni
podatki
(Extrastat in
Intrastat) 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja,
samo
Extrastat
podatki 42
dni po
koncu
obdobja
opazovanja,
samo
Intrastat
podatki 70
dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Banke.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Mesec

Pravne osebe.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Mesec

Pooblaš�eni udeleženci trga
vrednostnih papirjev, banke,
zavarovalnice, pokojninske
družbe, družbe za upravljanje,
investicijske družbe, vzajemni
skladi, vzajemni pokojninski
skladi, Kapitalska družba,
Slovenska odškodninska
družba, izdajatelji dolžniških

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Rezidenti.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

BS

541.05

Zbirno poro�anje;
drugi finan�ni
instrumenti

Garancije in druge oblike
zavarovanj med rezidenti in
nerezidenti.

Pla�ilna bilanca; stanje mednarodnih
naložb in obveznosti; bruto zunanji dolg.

Mese�na

Rezidenti.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

541.06

Pla�ilna bilanca

Pla�ilna bilanca Slovenije po
ustreznih metodologijah in v
skladu z mednarodnimi
priporo�ili (IMF BOP manual
V. edition, BOP Vademecum).

Ekonomska analiza, diseminacija.

Mese�na

Lastni viri BS.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

541.07

Izra�un pla�ilne
bilance v SIT in EUR

Zagotovitev podatkov pla�ilne
bilance v SIT in EUR.

Izpolnitev mednarodnih priporo�il in
zagotovitev boljše primerljivosti pla�ilne
bilance.

Mese�na

Lastni viri BS.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

541.08

Geografska razdelitev Zagotovitev raz�lenitve postavk Izpolnitev zahtev Eurostata in ECB;
teko�ega ra�una
teko�ega ra�una pla�ilne
ekonomska analiza.
pla�ilne bilance po
bilance po državah partnericah.
državah in ekonomskih
grupacijah

Mese�na

Lastni viri BS.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

AJPES

541.09

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

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

Letna

543

Neposredne naložbe
in statistika menjave
povezanih družb

BS

543.01

Statistika komercialnih Poro�ilo o stanju in
kreditov
spremembah terjatev in
obveznosti do tujine.

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

Mese�na

Podjetja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

543.02

Poro�ilo o naložbah
(SN11, SN22, SN33
(JV), SN44 in SN55)

Poro�ilo o stanju in prometu s
povezanimi podjetji in stanju
pogodbene naložbe.

Stanje mednarodnih naložb in obveznosti.

Letna

Banke in podjetja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

543.03

Stanje mednarodnih
naložb in obveznosti

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

Letna

Lastni viri BS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

BS

543.04

Anketa poslovanja
prosto – carinskih
prodajaln in mejnih
trgovin

Podatki prilagoditev zaobjema
blaga in izvoz potovanj v
pla�ilni bilanci.

Mese�na

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

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

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

Pla�ilna bilanca.

Preteklo in teko�e leto

Gospodarske družbe, ki imajo
poslovne odnose s tujino.

120 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

IV

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Izdelava karte pokrovnosti tal
in izra�un statistik po
statisti�nih regijah

Ocena splošne pokrovnosti tal in osnova
za oceno �asovnih sprememb pokrovnosti
tal

Štiriletna

�asovni presek GIS

Eurimage, MOPE, MKGP
december 2005

Obvezno

Izbor in nabava
November
satelitske scene,
2006
georeferenciranje
in tvorba mozaika
Slovenije,
klasifikacija,
dodajanje slojev
drugih
georeferenciranih
administrativnih
podatkov

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Površina in raba zemljiš�, ki jih
kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izra�une jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izra�un SGM
koeficientov in drugih
izra�unanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi, GVŽ).
Raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 571/88
z dne 29. februarja 1988 o
organizaciji statisti�nih
raziskovanj Skupnosti o
strukturi kmetijskih
gospodarstev (UL RS 56 z dne
2.3.1988) dopolnjeno z
Odlo�bo Komisije 115/2000 z
dne 24.11.1999.

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

Desetletna

1.6. teko�ega leta in 1.6.
- 31.5. - obdobje enega
leta pred kriti�nim
datumom

DURS; MKGP (in
A.R.S.K.T.R.P.); vsa
kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06. do 30.06.

Obvezno

Priprave na
naslednji popis,
ki bo predvidoma
potekal v letu
2010.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

61

Raba tal in podeželje

611

Raba tal

611.01

Statisti�ni GIS
pokrovnosti tal
Slovenije 2005
StatGIS2005
GIS-POK-TAL

62

Kmetijske strukture

621

Struktura in
tipologija kmetij

621.01

Popis kmetijskih
gospodarstev v
Republiki Sloveniji
POPIS-KME/10L

V letu 2005
ne bo objav.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

621.02

Raziskovanje strukture
kmetijskih
gospodarstev
KME-JUNSTRK/3L

Površina in raba zemljiš�, ki jih
kmetijska gospodarstva
uporabljajo, število živine,
opremljenost s kmetijskimi
stroji, kmetijski objekti in
delovna sila na kmetijskih
gospodarstvih; spremljanje
dodatnih spremenljivk
potrebnih za izra�une jedrnih
kazalnikov. Priprava
EUROFARM datoteke za
Eurostat, izra�un SGM
koeficientov in drugih
izra�unanih spremenljivk
(PDM, proizvodni tipi, GVŽ).
Raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 571/88
z dne 29. februarja 1988 o
organizaciji statisti�nih
raziskovanj Skupnosti o
strukturi kmetijskih
gospodarstev (UL RS 56 z dne
2.3.1988) dopolnjeno z Uredbo
Komisije 143/2002 z dne
24.1.2002.

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

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

1.6. teko�ega leta in 1.6.
- 31.5. - obdobje enega
leta pred kriti�nim
datumom

DURS; MKGP (in
A.R.S.K.T.R.P.); Kmetijska
gospodarstva (izbrana z
vzorcem), ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo.
01.06. do 30.06.

Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativne vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Priprava in
izvedba
raziskovanja.
Obdelava
podatkov in
objava za�asnih
rezultatov za leto
2005; priprava na
izra�un
koeficientov
SGM, priprava
preverjenih mikro
podatkov
Eurostatu v obliki
Eurofarm;
predstavitev
rezultatov na
internetu.

Oktober
2005 za�asni
podatki,
junij 2006 kon�ni
podatki

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

63

Kmetijski prihodki in
cene

631

Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo

631.01

Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo

Ekonomski ra�uni za
kmetijstvo so satelitski ra�uni
nacionalnih ra�unov, izdelani
po metodologiji ERK/ERG 97,
ki temelji na Evropskem
sistemu ra�unov ESR 95.
Podatki o proizvodnji, dodani
vrednosti, faktorskem dohodku,
bruto investicijah, zaposlenosti,
so osnova za izra�un
dohodkovnih indikatorjev
kmetijstva in podatkovni vir za
modeliranje. Omogo�ajo
mednarodno primerjavo ter
primerjavo z drugimi
dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.
Celoten sistem ra�unov vsebuje
ra�un proizvodnje, ustvarjanja
dohodka, podjetniški ra�un
dohodka in okrnjen ra�un
akumulacije.

Kmetijski ra�uni so kompleksen
Letna
informacijski sistem za kmetijstvo. Njihov
osnovni namen je spremljanje
ekonomskega položaja kmetijstva, v
okviru Evropske unije se uporabljajo za
spremljanje in ocenjevanje skupne
kmetijske politike. Postavke ra�una
proizvodnje (dodana vrednost),
ustvarjanja dohodka (poslovni
presežek/raznovrstni dohodek),
podjetniškega dohodka ter ra�una
akumulacije (bruto investicije) omogo�ajo
analiziranje položaja kmetijstva,
posameznih postavk v primerjavi z
drugimi dejavnostmi znotraj nacionalnega
gospodarstva ter z drugimi državami.

Preteklo in teko�e leto

KIS, MKGP, Sklad kmetijskih
zemljiš�, A.R.S.K.T.R.P.,
DURS in lastni viri SURS.
Vezan na objavo letnih
podatkov kmetijskih statistik,
zunanjetrgovinskih statistik,
proizvodnih statistik....

Obvezno

V letu 2005 so
ERK dobili
zakonsko
podlago, po kateri
se pripravljajo
naslednji izra�uni
: - prva ocena
realnega dohodka
iz kmetijstva, za
teko�e leto konec novembra;
- druga ocena
realnega dohodka
iz kmetijstva, za
preteklo leto konec februarja; za�asni kon�ni
podatki ERK, za
preteklo leto konec septembra.

Prva ocena december,
druga ocena
- marec,
za�asni
kon�ni
podatki oktober

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

6 tednov po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

633

Statistika kmetijskih
cen

SURS

633.01

Cene inputov v
kmetijstvu
KME-INPUT/M

Cene proizvodov in storitev za
teko�o porabo in investicije v
kmetijstvu.

Spremljanje gibanja cen proizvodov in
storitev za teko�o porabo in investicije v
kmetijstvu.

Mese�na

Mesec

Izbrane trgovske organizacije,
proizvodno-trgovske,
storitvene organizacije,
dokumentacija SURS-a,
elektrodistribucijska podjetja,
Veterinarska zbornica
Slovenije.
do 7. v mesecu za pretekli
mesec.

Obvezno

Obdelava
podatkov; objava
rezultatov.

SURS

633.02

Mese�no poro�ilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov
KME-PRO/M

Prodaja kmetijskih pridelkov v
koli�ini in vrednosti po
pridelkih in skupinah pridelkov
kmetijskih podjetij.

Spremljanje cen in koli�in kmetijskih
pridelkov pri kmetijskih podjetjih.

Mese�na

Mesec

Kmetijska podjetja
do 05. v mesecu.

Obvezno

Izvedba
6 tednov po Naloga,
raziskovanja,
opazovanem dogovorjena z
objava rezultatov. obdobju
razli�nimi
institucijami

SURS

633.03

Mese�no poro�ilo o
odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa
KME-ODK/M KMELES/M

Nakup oz. prevzem kmetijskih
pridelkov in lesa v koli�ini in
vrednosti po pridelkih in
skupinah pridelkov od zasebnih
kmetijskih pridelovalcev.

Spremljanje cen in koli�in kmetijskih
pridelkov in lesa pri zasebnih
pridelovalcih.

Mese�na

Mesec

Poslovni subjekti, ki
odkupujejo kmetijske pridelke
in les.
05.v mesecu.

Obvezno

Izvedba
6 tednov po Naloga,
raziskovanja,
opazovanem dogovorjena z
objava rezultatov. obdobju
razli�nimi
institucijami

SURS

633.04

Mese�no poro�ilo o
prodaji kmetijskih
pridelkov na živilskih
trgih
KME-TRGI/M

Koli�ine kmetijskih pridelkov ,
ki so jih pridelovalci prodali na
živilskih trgih, ter povpre�ne
cene teh pridelkov.

Spremljanje prodaje kmetijskih pridelkov. Mese�na

Mesec

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
storitve v zvezi z uporabo
prodajnega prostora na
tržnicah.
05. v mesecu.

64

Rastlinska pridelava

641

Statistika rastlinske
pridelave

Izvedba
Letni
raziskovanja,
podatki v
objava rezultatov. Statisti�nem
letopisu in
Rezultatih
raziskovanj
ob koncu
teko�ega
leta

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

641.01

Vzor�no raziskovanje
posejanih površin in
števila živine - stanje
01.junij
KME - JUN

Površine posevkov na njivah,
Spremljanje rastlinske in živalske
trajnih travnatih površin, trajnih pridelave.
nasadov; število govedi,
praši�ev. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS .št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993). Z raziskovanjem
pridobimo tudi druge podatke
potrebne za vsakoletno
ugotavljanje kmetijske
proizvodnje.

Letna

1.6.

MKGP (A.R.S.K.T.R.P.);
Kmetijska gospodarstva
(izbrana z vzorcem), ki se
ukvarjajo s kmetijsko
pridelavo.
01.06.

Obvezno

Raziskovanje je
združeno z
raziskovanjem
KME-JUNSTRK
(621.01). V
teko�em letu bo
potekala priprava
metodoloških
navodil,
vprašalnika,
preverjanje in
obdelava
podatkov ter
objava prvih
predhodnih
rezultatov.

Oktober
2005 za�asni
podatki,
junij 2006 kon�ni
podatki

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

641.02

Poro�ilo o doseženih
pridelkih zgodnjih
posevkov in zgodnjega
sadja - stanje 15.
avgust
KME-ZGK-P/L KMEZGK-K/L

Doseženi pridelki pšenice,
drugih strnih žit in zgodnjega
sadja. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe Sveta
(EGS) št. 959/93 z dne 5. aprila
1993 o statisti�nih podatkih o
poljš�inah razen žit, ki jih
posredujejo države �lanice (UL
RS št. 98 z dne 24.4.1993).

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Koledarsko leto

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
15.08.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

December
teko�ega
leta

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

641.03

Poro�ilo o
pri�akovanih pridelkih
poznih posevkov, sadja
in grozdja - stanje 05.
september
KME-POZP-P/L
KME-POZP-K/L

Pri�akovani pridelki
pomembnejših poznih
posevkov, sadja in grozdja. To
raziskovanje zagotavlja
podatke, ki jih moramo
zagotoviti v okviru Uredbe
Sveta (EGS) št. 837/ 90 z dne
26. marca 1990 o statisti�nih
podatkih, ki jih države �lanice
posredujejo o proizvodnji žit
(UL RS št. 88 z dne 3.4.1990)
in Uredbe Sveta(EGS) št.
959/93 z dne 5. aprila 1993 o
statisti�nih podatkih o
poljš�inah razen žit, ki jih
posredujejo države �lanice (UL
RS št. 98 z dne 24.4.1993).

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Koledarsko leto

Kmetijska podjetja, Kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
05.09.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

Januarja po Naloga, vezana
opazovanem na
letu
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

641.04

Poro�ilo o doseženih
pridelkih poznih
posevkov sadja in
grozdja - stanje 10.
november
KME-POZK-P/K
KME-POZK-K/L

Doseženi pridelki poznih
posevkov, poznega sadja in
grozdja. To raziskovanje
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993).

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Koledarsko leto

Kmetijska podjetja, kmetijska
svetovalna služba pri KGZS.
10.11.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

15. 4. 2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

641.05

Poro�ilo o doseženih
Doseženi pridelki južnega
pridelkih južnega sadja sadja. To raziskovanje
KME-JUŽSAD-K/L
zagotavlja podatke, ki jih
moramo zagotoviti v okviru
Uredbe Sveta (EGS) št. 837/ 90
z dne 26. marca 1990 o
statisti�nih podatkih, ki jih
države �lanice posredujejo o
proizvodnji žit (UL RS št. 88 z
dne 3.4.1990) in Uredbe
Sveta(EGS) št. 959/93 z dne 5.
aprila 1993 o statisti�nih
podatkih o poljš�inah razen žit,
ki jih posredujejo države
�lanice (UL RS št. 98 z dne
24.4.1993).

Spremljanje rastlinske pridelave.

Letna

Koledarsko leto

Kmetijska svetovalna služba
pri KGZS.
15.01.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
analiza
rezultatov.

15. 4. 2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

641.06

Popis vrtnarstva
POPIS-VRT/3L

Popis tržne vrtnarske pridelave:
zelenjadnic, zeliš�, jagod,
gojenih gob in cvetja ter
okrasnih rastlin.

Spremljanje tržne vrtnarske pridelave.

Triletna

01.07.2003, 01.07.2006

Vsi tržni vrtnarski pridelovalci. Obvezno
1.7.
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Priprave na
raziskovanje v
letu 2006.

7 mesecev
po
opazovanem
obdobju

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

642

Bilanca preskrbe z
rastlinskimi pridelki

642.01

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

Razdelitev proizvodnje in
porabe rastlinskih pridelkov po
metodi, harmonizirani z EU
zahtevami.

Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki je
osnova za ekonomske ra�une za
kmetijstvo.

Letna

Preteklo leto

Lastni viri SURS-a.

Izra�uni kon�nih
bilanc
prehodnega leta
in izra�uni
za�asnih bilanc
teko�ega leta.

Skladno s
�asovnim
planom
Eurostata

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

644

Statistika
vinogradništva

SURS

Obvezno

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

644.01

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Popis vinogradov
POPIS-VIN/10L

Površina vinogradov, trsnic in
mati�njakov ter števila trt;
ugotavljanje starosti
vinogradov in sort. To
raziskovanje je usklajeno z
Uredbo Sveta (EGS) št. 357/79
z dne 5. februarja 1979 o
statisti�nih raziskovanjih
vinogradov (UL RS št. 208 z
dne 16.7.1982).

Spremljanje vinogradništva.

Desetletna

Kriti�ni dan

Prevzem podatkov iz Registra
pridelovalcev grozdja in vina
(MKGP).
31.8.

Obvezno

Priprave na
naslednje
raziskovanje.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Jabolka in hruške po sortah,
letu sajenja, številu dreves,
sadilni razdalji; koš�i�asto
sadje in oljke po sortah, letu
sajenja, številu dreves, sadilni
razdalji; jagodi�evje po sortah
in velikosti zemljiš�; podrobni
podatki o tehnoloških
zna�ilnostih nasadov. To
raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 2001/109/ES z
dne 19.12.2001 o statisti�nih
raziskovanjih, ki jih izvedejo
države �lanice, da ugotovijo
pridelovalno zmogljivost
intenzivnih sadovnjakov
nekaterih vrst sadnega drevja
(UL RS št. 13 z dne 16.1.2002,
str. 21).

Spremljanje pridelave v intenzivnih
sadovnjakih.

Petletna

2007

MKGP, Kmetijska podjetja in
individualni pridelovalci sadja
v intenzivnih sadovnjakih.
2007

Obvezno za
poslovne
subjekte in
administrativne vire;
prostovoljno
za družinske
kmetije

Priprave na
naslednje
raziskovanje.
Analiza
primernosti
podatkov
administrativnega
vira (MKGP) za
statisti�ni namen.

365 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Poraba reprodukcijskega
materiala: energije in gnojil.

Spremljanje porabe reprodukcijskega
materiala v kmetijskih podjetjih.

Letna

Preteklo leto

Kmetijska podjetja in z
vzorcem izbrane družinske
kmetije.
07.03. za podjetja in november
za družinske kmetije

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Izvedba
120 dni po
raziskave, analiza koncu
podatkov.
obdobja
opazovanja

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki uvažajo
mineralna gnojila
07.04.

Obvezno

Prevzem in
obdelava
podatkov ter
priprava ocene
porabe v
kmetijstvu.

645

Statistika sadjarstva

645.01

Popis intenzivnih
sadovnjakov
POPIS-SAD/5L

64991

Statistika porabe
reprodukcijskega
materiala in
mineralnih gnojil v
kmetijstvu

SURS

64991.01 Letno poro�ilo
poslovnih subjektov o
uporabi
reprodukcijskega
materiala
KME-PMG

SURS

64991.02 Uvoz mineralnih gnojil Uvoz mineralnih gnojil za
Spremljanje porabe mineralnih gnojil v
KME-UMG
potrebe kmetijske dejavnosti po kmetijstvu.
vrstah in vsebnosti rastlinskih
hranil.

65

Živinoreja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Avgusta za
Naloga,
preteklo leto dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

651

Statistika živinoreje

651.01

Letno poro�ilo o
živinoreji in posejanih
površinah v jesenski
setvi
KME-DEC

652

Statistika živalskih
proizvodov

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Število živine po vrstah in
kategorijah na dan 1.12.,
bilanca živine, živalska prireja,
posejane površine v jesenski
setvi, pridelki pomembnejših
kmet. kultur, strniš�ni posevki
v opazovanem letu ter druge
spremenljivke pomembne za
na�rtovanje kmetijske politike.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 93/23/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
praši�ereji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/24/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v govedoreji (UL
RS št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/25/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih o staležu ovac in
koz (UL RS št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
97/77/ES z dne 16. decembra
1997 o spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Spremljanje števila živine na dan 1.12.,
spremljanje nekaterih podatkov rastlinske
proizvodnje, ki niso zajeti v drugih
raziskovanjih, spremljanje nekaterih
drugih podatkov.

Letna

Kriti�ni dan

Z vzorcem izbrana kmetijska
gospodarstva.
1.12.

Obvezno
poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske
kmetije

Izvedba
raziskovanja v
letu 2005,
priprava
vprašalnika in
metodološkega
gradiva. Analiza
in objava
rezultatov
raziskovanja
izvedenega v letu
2004.

15.2.2006

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Obvezno

Priprava
podatkov in
izra�un. Objava
rezultatov.

15.2.predhodni
podatki za
preteklo
leto; 1.10.kon�ni
podatki za
preteklo leto

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Priprava
vprašalnika in
okrožnic za
mese�no
spremljanje
podatkov;
mese�no zbiranje
podatkov in
mese�na
obdelava in
objava podatkov;
objava podatkov
ob koncu leta za
celo leto skupaj.

45 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

652.01

Obra�un živalske
prireje
KME-ŽIV/L

Prirast živine po vrstah živine, Spremljanje podatkov živinoreje.
prireja mesa, mleka, jajc, volne
in medu. Raziskovanje je
usklajeno z Direktivo Sveta
93/23/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v praši�ereji (UL RS
št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/24/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
govedoreji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/25/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih o
staležu ovac in koz (UL RS št.
149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 97/77/ES z dne
16. decembra 1997 o
spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Letna

Preteklo leto

�ebelarske zveze Slovenije in
lastni viri SURS-a.
Letni podatki.

SURS

652.02

Mese�no poro�ilo o
zakolu živine v
klavnicah
KME- ZAKOL/M

Število zaklane živine po vrstah Spremljanje zakola živine v klavnicah.
in kategorijah, masa zaklane
živine ter zakol živine iz uvoza.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 93/23/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih, ki se izvajajo v
praši�ereji (UL RS št. 149, z
dne 21.6.1993), Direktivo Sveta
93/24/EGS z dne 1. junija 1993
o statisti�nih raziskovanjih, ki
se izvajajo v govedoreji (UL
RS št. 149, z dne 21.6.1993),
Direktivo Sveta 93/25/EGS z
dne 1. junija 1993 o statisti�nih
raziskovanjih o staležu ovac in
koz (UL RS št. 149, z dne
21.6.1993), Direktivo Sveta
97/77/ES z dne 16. decembra
1997 o spremembah Direktive
93/23/EGS, 93/24/EGS in
93/25/EGS o izvajanju
statisti�nih raziskovanj v
praši�ereji, govedoreji ter
ov�ereji in kozjereji (UL RS št.
10 z dne 16.2.1998).

Mese�na

Mesec

Vse registrirane klavnice v RS. Obvezno
06. v mesecu.

653

Bilanca preskrbe za
živinorejo

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

653.01

Bilanca preskrbe za
živinorejo
KME-BIL-ŽIV/L

Razdelitev prireje in porabe
mesa in proizvodov po metodi,
harmonizirani z EU zahtevami.

Bilanca preskrbe za živinorejo je osnova
za ekonomske ra�une za kmetijstvo.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri SURS-a.

Obvezno

Priprava bilance.

Skladno z
zahtevami
Eurostata

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

656

Statistika mleka in
mle�nih proizvodov

656.01

Statistika mleka in
mle�nih proizvodov

Spremljanje podatkov o
Zagotovitev podatkov, ki jih dolo�a EU
kakovosti in koli�ini mleka in
zakonodaja in zagotovitev podatkov za
mle�nih proizvodih.
vodenje kmetijske politike.
Raziskovanje je usklajeno z
Direktivo Sveta 96/16/ES z dne
19. marca 1996 o statisti�nih
raziskovanjih mleka in mle�nih
proizvodov (UL RS št. 78 z dne
28.3.1996) ter Direktivo Sveta
2003/107 z dne 5. decembra
2003, ki spreminja omenjeno
osnovno direktivo.

Mese�no,
letno in
triletno

Mesec in leto

GIZ-mlekarstvo, lastni viri
SURS-a.
Mese�no.

Obvezno

Redno izvajanje
raziskovanja ter
mese�no
objavljanje
podatkov.
Nadaljnji razvoj
raziskovanja v
smeri popolne
prilagoditve
poro�anja
Eurostatu.

Do 15. v
mesecu za
predpretekli
mesec

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

67

Druge kmetijske
statistike

671

Druge kmetijske
statistike

671.01

Statisti�ni register
kmetijskih
gospodarstev
SRKG

Statisti�ni register kmetijskih
gospodarstev je statisti�ni
register, ki vsebuje za vzor�enje
pomembne podatke o
kmetijskih gospodarstvih.
Podatki v tem registru se
osvežujejo dvakrat letno
(september in februar) in sicer
iz statisti�nih virov in
administrativnih virov
podatkov.

Statisti�ni register kmetijskih
gospodarstev je predvsem vir podatkov za
pripravo vzor�nih okvirjev iz katerih
izberemo vzorce za statisti�na
raziskovanja s podro�ja kmetijstva. V
Statisti�nem registru kmetijskih
gospodarstev so tudi zgodovinski podatki
kmetijskih gospodarstev od leta 2000
naprej.

Register se
Osveževanje registra
osvežuje
poteka v septembru
dvakrat letno. (prva polovica) in v
Februarju (druga
polovica).

MKGP (tudi ARSKTRP),
DURS, GURS (Register
teritorialnih enot), MNZ
(Centralni register
prebivalstva) in lastni viri
SURS-a.
�asovno so viri razli�ni
(razli�na obdobja v letu).

Obvezno

Priprava
podatkov iz
statisti�nih in
administrativnih
virov za polnjenje
registra ter
osveževanje
registra.

Gojitvena in varstvena dela v
gozdu, posek po vrstah gozdov
in vrstah dreves, redne ter
sanitarne se�nje, proizvodnja in
prodaja gozdnih sortimentov v
vseh gozdovih, stranski gozdni
proizvodi, gozdne prometnice,
lo�eno po lastništvu gozdov.

Spremljanje gospodarjenja z gozdovi.

Letna

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut, Sklad
kmetijskih zemljiš� in gozdov,
MKGP.
15.04.

Obvezno

Priprava
rezultatov za
objavo.

68

Statistika gozdarstva

681

Statistika gozdarstva

681.01

Letno poro�ilo o
gospodarjenju z
gozdovi
GOZD-GOSP/L

Preteklo in teko�e leto

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

V
statisti�nem
Letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

681.02

Letno poro�ilo o
gozdnih požarih
GOZD-POŽAR/L

Opožarjena površina po vrstah
gozdov, vzroki požarov, izguba
lesne mase; lo�eno po
lastništvu gozdov.

Spremljanje gozdnih požarov.

Letna

Mesec

Zavod za gozdove in
Gozdarski inštitut.
15.04.

Obvezno

Priprava
rezultatov za
objavo.

V
statisti�nem
Letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

681.03

Letno poro�ilo o
mehanizaciji in porabi
energije v gozdarstvu
GOZD-MEHAN/L

Opremljenost s stroji, poraba
Spremljanje porabe energije in
energije in struktura opravljenih opravljenih gozdnih del.
delovnih ur po vrsti gozdnih
del, se�nja, prevoz in dodelava
gozdnih sortimentov.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Poslovni subjekti, ki izvajajo
gozdna dela.
15.03.

Obvezno

Izvedba
V
raziskovanja,
statisti�nem
objava rezultatov. Letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

681.04

Letno poro�ilo o
upravljanju s prosto
žive�im živalstvom
LOV/L

Struktura odstrela po ekoloških
enotah, ocena števil�nosti vrst,
lovski objekti, lovne površine,
lovci, ohranitev, obnova in
izboljšanje habitatov.

Spremljanje upravljanja populacij divjih
živali.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Zavod za gozdove, poslovni
subjekti s podro�ja lovstva,
lovske družine, pristojni
upravni organi.
31.05.

Obvezno

Priprava
rezultatov za
objavo.

V
statisti�nem
Letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

681.05

Poro�ilo o
zdravstvenem stanju
gozdov
GOZD-ZDRV/L

Osutost drevesnih krošenj,
prirastek po stopnjah osutosti,
foliarne in talne analize.

Spremljanje zdravstvenega stanja gozdov.

Petletna

Preteklo in teko�e leto

Gozdarski inštitut.
15.04.

Obvezno

Priprava
rezultatov za
objavo.

310 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

69

Statistika ribištva

691

Statistika ribiškega
ladjevja

691.01

Morsko ribištvo delovno aktivne osebe,
ribiška plovila in
oprema
RIB-MOR/L

Podatki o delovno aktivnih
osebah v morskem ribištvu
(gospodarski ribolov in
marikultura), ribiških plovilih
in opremi ter o proizvodnih
zmogljivostih v marikulturi.

Spremljanje stanja v gospodarskih
dejavnostih morskega ribištva glede
števila in strukture delovno aktivnih oseb
ter njihovih proizvodnih zmogljivosti.

Letna

Preteklo leto

Vsi poslovni subjekti s
podro�ja morskega ribištva.
Marec.

Obvezno

Priprava in
Konec aprila
izvedba
raziskovanja;
objava rezultatov.

692

Statistika ulova

SURS

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

692.01

Mese�no poro�ilo o
morskem ribištvu
RIB-MOR/M

694

Statistika
akvakulture

694.01

Letno poro�ilo o
sladkovodnem ribištvu
RIB-SLV/L

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Ulov plavih rib, drugih rib,
Spremljanje morskega ribolova in
rakov, mehkužcev in školjk in
marikulture.
gojenih rib in školjk.
Raziskovanje je usklajeno z
Zakonom o morskem ribištvu,
UL RS 58/02, ki ureja
vprašanja zbiranja podatkov o
ulovu in akvakulturi, Uredbo
Sveta (ES) št. 2597/ 95 z dne
23. oktobra 1995 o predložitvi
statisti�nih podatkov o
nominalnem ulovu držav �lanic,
ki lovijo na dolo�enih obmo�jih
izven Severnega Atlantika (UL
RS št. 270, str. 1-33 z dne
13.11.1995) in Uredbo Sveta
(ES) št. 788/96 z dne 22. aprila
1996 o predložitvi statisti�nih
podatkov držav �lanic o
ribogojni proizvodnji (UL RS
št. 108 str. 1-7 z dne 1.5.1996).

Mese�na

Mesec

Ribogojstvo: delovno aktivne
Spremljanje sladkovodnega ribištva.
osebe, prireja tržnih rib in
mladic in odkupne cene rib ter
drugi podatki potrebni za
spremljanje ribogojstva in
proizvodnih zmogljivosti.
Športni ribolov: turisti�nošportni ribolov po vrstah rib,
sonaravna vzreja rib, vložek rib
v športno-ribolovne vode ter
drugi podatki pomembni za
spremljanje športnega ribolova.
Raziskovanje je usklajeno z
Zakonom o morskem ribištvu,
UL RS 58/02, ki ureja
vprašanja zbiranja podatkov o
ulovu in akvakulturi, Uredbo
Sveta (ES) št. 2597/ 95 z dne
23. oktobra 1995 o predložitvi
statisti�nih podatkov o
nominalnem ulovu držav �lanic,
ki lovijo na dolo�enih obmo�jih
izven Severnega Atlantika (UL
RS št. 270, str. 1-33 z dne
13.11.1995) in Uredbo Sveta
(ES) št. 788/96 z dne 22. aprila
1996 o predložitvi statisti�nih
podatkov držav �lanic o
ribogojni proizvodnji (UL RS
št. 108 str. 1-7 z dne 1.5.1996).

Letna

Preteklo leto

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Poslovni subjekti s podro�ja
Obvezno
ribištva.
MKGP
20. v mesecu za pretekli mesec

Priprava in
izvedba
raziskovanja.
Objava mese�nih
rezultatov.

30 dni po
koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Poslovni subjekti s podro�ja
Obvezno
ribogojstva, Zavod za ribištvo
RS in ribiške družine Ribiške
zveze Slovenije, Statistika dela
na SURS.
30.04.

Izvedba
raziskovanja,
obdelava in
objava podatkov.

31. avgust

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

V

MEDPODRO�NE
STATISTIKE

71

Statistike okolja in
kazalniki

712

Statistika odpadkov
in recikliranja

SURS

712.01

Letno poro�ilo o
nastajanju odpadkov v
proizvodnih in
storitvenih dejavnostih
ODP

Nastajanje odpadkov v
proizvodnih in storitvenih
dejavnostih. Koli�ine nastalih,
predelanih, oddanih in
odstranjenih odpadkov po
vrstah odpadkov.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah odpadkov ter o na�inih ravnanja
z njimi.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki opravljajo Obvezno
proizvodne ali storitvene
dejavnosti. Sodelovanje z
ARSO.
Do konca februarja

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

712.02

Letno poro�ilo o
zbiranju odpadkov
ODP-Z

Zbiranje odpadkov iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti. Vrste in koli�ine
odpadkov, zbranih ali prevzetih
od drugih in na�ini ravnanja s
temi odpadki.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah od drugih zbranih - prevzetih
odpadkov ter njihovih nadaljnjih tokovih.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki imajo
koncesijo oz. dovoljenje za
zbiranje odpadkov.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Obvezno

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

712.03

Letno poro�ilo o
predelavi/odstranjevanj
u odpadkov
ODP-P

Predelovanje ali odstranjevanje
odpadkov, prevzetih od drugih
imetnikov. Koli�ine zbranih ali
prevzetih odpadkov in koli�ine
namenjene predelavi in
odstranjevanju odpadkov po
vrstah odpadkov.

Pridobivanje podatkov o vrstah in
koli�inah predelanih/odstranjenih
odpadkov ter o na�inih
predelave/odstranjevanja.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki imajo
koncesijo oz. dovoljenje za
predelavo ali odstranjevanje
odpadkov. Sodelovanje z
ARSO.
Do konca februarja.

Obvezno

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

712.04

Poro�ilo o zbranih
komunalnih odpadkih
KO-Z

Javni odvoz komunalnih
odpadkov ter na�ini ravnanja z
njimi. Zbrani komunalni
odpadki po vrstah, virih
nastanka in na�inih ravnanja z
njimi.

Pridobivanje podatkov o javnem zbiranju
in odvozu komunalnih odpadkov po
vrstah odpadkov ter po ob�inah in o
na�inih ravnanja z zbranimi odpadki.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki jim je
ob�ina dodelila pravico
izvajanja javne gospodarske
službe zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Obvezno

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

712.05

Poro�ilo o koli�inah
odpadkov pripeljanih
na odlagališ�a
KO-U

Odlagališ�a odpadkov.
Pripeljane koli�ine odpadov na
odlagališ�a po vrstah
odpadkov, izvoru zbiranja in
na�inih ravnanja.

Pridobivanje podatkov o koli�inah
odpadkov pripeljanih na odlagališ�e ter o
na�inih ravnanja z njimi.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki so
upravitelji odlagališ�.
Sodelovanje z ARSO.
Do konca februarja.

Obvezno

Izvedba
Objava v
raziskovanja,
Statisti�nem
objava rezultatov. letopisu

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

714

Statistika uporabe
vode in izpustov v
vodo

714.01

Poro�ilo o izkoriš�anju
voda in varstvu voda
pred onesnaževanjem
VOD-UVI

Izkoriš�anje voda glede na
vodni vir, uporaba vode po
namenu, ponovno uporabljena
in recirkulacijska voda,
odplake, pre�iš�evanje odplak,
naprave za pre�iš�evanje,
uporaba blata iz �istilnih
naprav.

Spremljanje stanja izkoriš�anja vodnih
virov, uporabe vode ter odvajanja in
pre�iš�evanja odplak v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih in oskrbi z
elektriko, plinom in vodo.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti s podro�ja
rudarstva, predelovalnih
dejavnosti, oskrbe z elektriko,
plinom in vodo.
Do 15.03.

Obvezno

Revizija
vprašalnika in
izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

714.02

Poro�ilo o javnem
vodovodu
VOD-V

Število in izdatnost vodnih
virov, na�in transportiranja
pitne vode, dobavljene koli�ine
pitne vode, vodovodno
omrežje, objekti in naprave na
vodovodnem omrežju.

Spremljanje porabe pitne vode.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in
distribucijo vode ter upravljajo
javni vodovod.
01.04.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja,
objava rezultatov

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

714.03

Poro�ilo o javni
kanalizaciji
VOD-K

Odplake, pre�iš�evanje in
izpust odplak; kanalizacijsko
omrežje, naprave in objekti na
kanalizacijskem omrežju,
�istilne naprave, uporaba blata
iz �istilnih naprav.

Spremljanje odplak.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti s podro�ja
kanalizacije in delovanja
�istilnih naprav.
Do 10.03.

Obvezno

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

714.04

Poro�ilo o namakalnih Površine zemljiš�, število
Spremljanje namakalnih in osuševalnih
in osuševalnih sistemih uporabnikov in leto zgraditve
sistemov.
VOD-N
namakalnih in osuševalnih
sistemov, zajemanje vode glede
na vodni vir, namakalni objekti
in naprave, namakana
zemljiš�a, osuševane površine
in objekti.

Letna

Preteklo leto

Poslovni subjekti, ki upravljajo Obvezno
namakalne in osuševalne
sisteme.
Do 25.03.

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

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Zbiranje izra�unanih podatkov
o emisijah toplogrednih plinov
na osnovi podatkov o koli�ini
proizvedenega ali porabljenega
proizvoda v posamezni
dejavnosti glede na emisijske
koeficiente, ki so dani na enoto
porabe ali proizvodnje po
podro�jih (energija, industrijski
procesi, uporaba premazov in
ostalih proizvodov, kmetijstvo,
gozdarstvo in sprememba rabe
zemljiš� in odpadki).

Spremljanje onesnaževanja zraka glede na Letna
izbrano metodologijo.

Preteklo leto

Dokumentacija SURS-a,
ARSO in drugih organov.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Priprava
podatkov in
objava.

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Podatki o investicijah, teko�ih
izdatkih in prihodkih od
aktivnosti v zvezi z varstvom
okolja po panogah dejavnosti
investitorja in po namenu
(varstvo zraka in klime,
upravljanje odpadnih voda,
ravnanje z odpadki, varstvo in
izboljšava tal, podatalnice in
površinskih voda, varstvo pred
hrupom in vibracijami, varstvo
biotske raznovrstnosti in
pokrajine, raziskave in razvoj).

Obra�unavanje makroekonomskih
agregatov; mednarodno poro�anje,
izpolnjevanje SBS uredbe.

preteklo leto

Vse pravne in fizi�ne osebe ter
drugi investitorji zbrani po
vzorcu.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja in
priprava na
objavo

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

SURS

715

Statistika emisij

715.01

Podatki o
onesnaževanju zraka

717

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

717.01

Izdatki za varstvo
okolja
OKI

Letna

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

718

Periodi�no poro�anje

SURS

718.01

Ozonu škodljive snovi

Podatki o uvozu in izvozu
snovi, ki škodljivo delujejo na
ozonski plaš�.

Spremljanje koli�in ozonu škodljivih
snovi (Montrealski protokol).

Letna

Preteklo leto

ARSO.
September za preteklo leto.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.02

Kakovost vode v
slovenskih rekah

Razred kakovosti vode po
fizikalno-kemijski analizi, po
bakteriološki in saprobiološki
analizi ter skupna ocena.

Spremljanje kakovosti vode v površinskih
vodotokih.

Letna

Preteklo leto

ARSO.
30.avgust

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.03

Urejene jame

Podatki o imenih jam, njihovih
dolžinah, globinah, nadmorski
višini vhoda, po naseljih in
ob�inah.

Spremljanje evidence urejenih jam.

Letna

Preteklo leto

Slovenska akademija znanosti
in umetnosti-Inštitut za
raziskovanje Krasa.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Sloveniji v
številkah

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.04

Jezera in vodne
akumulacije

Podatki o površini, globini,
nadmorski višini, obsegu in
prostornini jezer in vodnih
akumulacij po velikosti.

Spremljanje stanja jezer in vodnih
akumulacij.

Letna

Preteklo leto

ARSO.
30. avgust.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

10 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.05

Stanje zavarovanih
Podatki o številu, površini,
obmo�ij parkov narave mednarodnem in varstvenem
- naravnih parkov
statusu (skupaj in posamezno).

Spremljanje stanja naravnih, regijskih in
krajinskih parkov, naravnih rezervatov in
spomenikov.

Letna

Preteklo leto

ARSO.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Sloveniji v
številkah

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.06

Temperature in
padavine

Podatki o popre�nih mese�nih
Spremljanje temperature in padavin.
temperaturah zraka in o
padavinah v letu poro�anja, za
obdobje 1961-1990 in 19811990, popre�ne temperature
zraka za januar-julij, april-junij
ter letne maksimalne in
minimalne, število dni < 0 °C,
= 0 °C ter število dni > 25 °C, =
25 °C, višina padavin letna in
za obdobje april-junij po
meteoroloških postajah.

Letna

Preteklo leto

ARSO.
Maj za preteklo leto.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Sloveniji v
številkah

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.07

Vlažnost, padavine,
obla�nost, vetrovi

Podatki o popre�ni vlažnosti,
število dni z dežjem, s snegom,
z nevihto, s to�o ali sodro in
snežno odejo, popre�na
obla�nost, število jasnih in
obla�nih dni, število ur
son�nega obsevanja, smer in
pogostost vetra.

Spremljanje vlažnosti, padavin,
obla�nosti, son�nega obsevanja in vetra.

Letna

Preteklo leto

ARSO.
September za preteklo leto

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

718.08

Radioaktivnost v
življenjskem okolju

Podatki o stanju jedrske in
sevalne varnosti v RS. Podatki
o izpustih radioaktivnosti in
obremenitvah delavcev in
prebivalcev RS.

Spremljanje podatkov o izpustih
radioaktivnosti v okolje, prejete doze
sevanja, itd.

Letna

Preteklo leto

Uprava RS za jedrsko varnost
8 mesecev po koncu obdobja
opazovanja.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Statisti�nem
letopisu

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

718.09

Potresi

Podatki o številu potresov,
mo�i, datumu po naseljih in
ob�inah.

Spremljanje evidence o potresih.

Letna

Preteklo leto

MOPE – ARSO.
September za preteklo leto.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava.

Objava v
Statisti�nem
letopisu.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

71992

Statistika škode
zaradi elementarnih
nesre�
Ob�ine, državne in regijske
komisije za oceno škode,
MOPE. Sodelovanje z Upravo
RS za zaš�ito in reševanje.
do 31. maja.

Obvezno

Oblikovanje
podatkov in
objava

11 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Teko�e leto

GURS, Eurostat, lastni viri
SURS
sproti - v skladu s
spremembami.

Obvezno

Izvajanje NUTS
klasifikacije,
spremljanje
sprememb,
posredovanje
teritorialnih
sprememb in
teritorialnih
informacij
Eurostatu v
skladu z Uredbo
EU 1059/2003.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

Koledarsko leto

Dokumentacija in registri
SURS-a.

Obvezno

Regionalni BDV
za leto 2003

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

SURS

SURS

71992.01 Letno poro�ilo o oceni
škode, ki so jo
povzro�ile elementarne
nesre�e
ELNES

72

Regionalne statistike

720

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

720.01

Klasifikacija
teritorialnih enot
NUTS

721

Regionalni ra�uni

721.01

BDV za regije

724

Razvoj regionalnih
statistik

Znesek ocenjene škode na
Obra�unavanje makroekonomskih
poškodovanih in uni�enih
agregatov.
sredstvih po vrsti materialnih
dobrin, sektorju lastnine,
podro�jih dejavnosti in vzrokih
nastanka škode (poplava,
potres, požar, suša, neurje, to�a,
pozeba, žled, drsenje tal in
snega, epidemije nalezljivih
bolezni pri ljudeh, epizootije
(bolezni živali), škoda zaradi
razli�nih škodljivcev in bolezni,
ekološke nesre�e in drugo.

Klasifikacijo teritorialnih enot
za statistiko sestavljajo imena
in kode na treh teritorialnih
ravneh (NUTS 1, NUTS 2,
NUTS 3) za �lanice EU.

NUTS je skupna evropska statisti�na
klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila
potrjena v parlamentu EU 26. maja 2003.
Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil
Eurostat (Statisti�ni urad Evropskih
skupnosti), da bi tako zagotovil celovito
in dosledno �lenitev teritorialnih enot,
potrebno za zbiranje, razvoj in
usklajevanje regionalnih statistik v
Evropski uniji.

BDV po regijah.

Ocenjevanje makroekonomskih
agregatov.

Letna

Letna

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

724.01

RESCO (Regional
statistics coordinatiorEurostat)
RESCO

Usklajevanje metodologij,
definicij in metapodatkov ter
ocena kakovosti vhodnih virov
za regionalne statistike.

Izboljšanje kakovosti regionalnih
statisti�nih podatkov (to�nost,
zanesljivost, pravo�asnost...), in EU
primerljivosti.

726

Podatkovne baze
regionalnih statistik

SURS

726.01

Podatkovno skladiš�e
regionalnih statisti�nih
podatkov
SURS RDB

Koordinacija administriranja
Zagotavljanje podatkov iz podro�ja
mikro-baze in makro-baze RDB regionalnih statistik za �asovno obdobje
ter uporabniškega orodja
od leta 1995 dalje.
Discoverer.

SURS

726.02

Katalog regionalnih
delitev Slovenije in
njegovo sprotno
dopolnjevanje na
spletni strani SURS

Vodenje ra�unalniškega
kataloga razli�nih upravnih in
funkcionalnih �lenitev ozemlja
Republike Slovenije na
regionalni in pod-regionalni
ravni; spremljanje razvoja
pravnih podlag teh �lenitev,
prostorskih sprememb, ter
grafi�ni in tekstualni prikaz na
internetni strani SURS-a.

Podpora analizam (modeliranju)
preoblikovanja regionalnih �lenitev,
podpora analizi regionalnih razlik.

SURS

726.03

Diseminacijska baza
izbranih regionalnih
statisti�nih podatkov
za bazo SI-STAT

Priprava urejenih �asovnih vrst
izbranih regionalnih statisti�nih
podatkov na ravni statisti�nih
regij in ob�in za zadovoljevanje
povpraševanja po statisti�nih
podatkih in tematskih kartah
preko interneta. Nenehno
izpopolnjevanje segmenta
teritorialnega izkazovanja
statisti�nih podatkov,
opremljenih s primernimi,
uporabniku lahko razumljivimi
metapodatki.

Diseminacijska baza na spletu naj bi
omogo�ila hiter in enostaven dostop do
izbranih regionalnih podatkov
uporabnikom razli�nih profilov iz
poslovne, izobraževalne ter upravne sfere.

73

Znanost in
tehnologija

731

Statistika
raziskovalno
razvojne dejavnosti

SURS

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Teko�e leto

EUROSTAT, lastni viri
SURS-a.

Obvezno

Usklajevanje
metodologij,
definicij in
metapodatkov ter
ocena kakovosti
vhodnih virov za
regionalne
statistike.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Lastni viri SURS.

Obvezno

Umestitev
podatkovnega
skladiš�a
regionalnih
statisti�nih
podatkov v širši
koncept
statisti�ne
infrastrukture.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Koledarsko leto

GURS, institucije, katerih
pristojnosti so regionalizirane,
lastni viri SURS-a.
Sproti - ob spremembah.

Obvezno

Dopolnjevanje,
ažuriranje
kataloga na
spletni strani
SURS-a.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Preteklo in teko�e leto

Lastni viri SURS-a.

Obvezno

Priprava izbranih
statisti�nih
podatkov na ravni
ob�in in
statisti�nih regij
za objavo v bazi
SI-STAT na
Internetu.
Priprava
tematskih kart na
ravni ob�in in
statisti�nih regij
za
najpomembnejše
kazalnike.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

731.01

Letno poro�ilo
gospodarskih družb in
podjetij o raziskovalno
razvojni dejavnosti
R-RD-PS

Raziskovanje temelji na
usklajenih konceptih in
definicijah iz najnovejše
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
raziskovalno-razvojnem
podro�ju, bruto izdatkih za RR
po virih in namenih,
dokon�anih in nedokon�anih
raziskovalnih delih.
Uporabljene so klasifikacije po
gospodarskih panogah,
znanstveno-tehnoloških
disciplinah, vrsti raziskovanj,
družbeno-ekonomskih ciljih,
poklicih, ravneh izobrazbe, ter
po državljanstvu vklju�no z
mobilnostjo.

Spremljanje stanja na podro�ju
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
poslovnem sektorju.

Letna

Teko�e leto

Gospodarske družbe in
podjetja z registrirano RR
dejavnostjo (SKD 73),
podjetja, ki imajo
raziskovalno-razvojno
dejavnost organizirano v
posebni enoti, oddelku,
skupini, ter podjetja, ki so v
preteklem letu prejele državne
subvencije za RR dejavnost.
April 2005.

Obvezno

Pošiljanje poro�il
poro�evalskim
enotam, obdelava
podatkov.

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

731.02

Letno poro�ilo o
državnih prora�unskih
sredstvih za
raziskovalno-razvojno
dejavnost
R-RD-D

V skladu s Fraskatsko
metodologijo se s tem
raziskovanjem meri višina
planirane in realizirane državne
podpore raziskovalno-razvojni
dejavnosti.

Pridobivanje podatkov o višini planiranih
in realiziranih državnih prora�unskih
sredstvih za RR po sektorjih, vedah ter
družbeno-ekonomskih ciljih.

Letna

Preteklo in teko�e leto

Vsa ministrstva.
April 2005.

Obvezno

Obdelava, objava. 18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

731.03

Letno poro�ilo
zasebnih raziskovalcev
o raziskovalnorazvojni dejavnosti
R-RD-ZR

Raziskovanje temelji na
Ugotavljanje stanja na raziskovalnousklajenih konceptih in
razvojnem podro�ju v zasebnem
definicijah iz najnovejše
nepridobitnem sektorju.
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o raziskovalno-razvojni
dejavnosti zasebnih
raziskovalcev, ki predstavljajo
jedro zasebnega nepridobitnega
sektorja. Zasebni raziskovalci
odgovarjajo na vprašanja o
državljanstvu, o podro�ju oz.
znanstveno-tehnološki
disciplini na kateri delujejo, o
dokon�anih in nedokon�anih
delih, o objavljenih znanstvenih
in strokovnih �lankih, ter o
izumih in patentih. Pridobljena
finan�na sredstva za
raziskovalno-razvojno
dejavnost prikazujejo po virih
in namenih porabe. Uporabljene
so klasifikacije o ravneh
izobrazbe, o vrstah raziskovanj
po znanstveno-tehnoloških
disciplinah in družbenoekonomskih ciljih.

Letna

Teko�e leto

Zasebni raziskovalci, ki
opravljajo raziskovalnorazvojno dejavnost kot
zasebniki in so vpisani v
register zasebnih
raziskovalcev, ki jih vodi
ministrstvo, pristojno za
znanost.
April 2005.

Obvezno

Pošiljanje
vprašalnikov
poro�evalskim
enotam, obdelava
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

18 mesecev
po
opazovanem
obdobju

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

731.04

Letno poro�ilo
zavodov in ustanov o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti
R-RD-JRZ

Raziskovanje temelji na
Spremljanje stanja na podro�ju
usklajenih konceptih in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v
definicijah iz najnovejše
državnem sektorju.
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o
znanstvenoraziskovalni in
raziskovalno-razvojni
dejavnosti v državnem sektorju.
Z vprašalnikom se zbirajo
podatki o kadrovskem
raziskovalno-razvojnem
potencialu državnega sektorja,
bruto izdatkih za RR po virih in
namenih, dokon�anih in
nedokon�anih raziskovalnih
delih, objavljenih strokovnih
�lankih in znanstvenih
monografijah. Uporabljene so
klasifikacije o znanstvenotehnoloških disciplinah, o
vrstah raziskovanj, o družbenoekonomskih ciljih, poklicih,
ravneh izobrazbe, znanstvenih
nazivih, državljanstvu vklju�no
z mobilnostjo.

Letna

Teko�e leto

Zavodi in ustanove vseh oblik
(zavodi, javni zavodi, zavodi s
pravico javnosti, skupnosti
zavodov in javni raziskovalni
zavodi).
April 2005.

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

18 mesecev
po
opazovanje
m obdobju.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

731.05

Statisti�no poro�ilo
visokošolskih zavodov
o raziskovalnorazvojni dejavnosti
R-RD-VŠZ

Raziskovanje temelji na
usklajenih konceptih in
definicijah iz najnovejše
razli�ice mednarodne OECD
Fraskatske metodologije. S tem
raziskovanjem se zbirajo
podatki o kadrovskem
potencialu, ki deluje na
znanstvenoraziskovalnem
podro�ju, bruto izdatkih za RR
po virih financiranja in po
namenih porabe, dokon�anih in
nedokon�anih raziskovalnih
delih, objavljenih znanstvenih
in strokovnih �lankih in
znanstvenih monografijah.
Uporabljene so klasifikacije po
podro�jih znanosti, ter
znanstvenih disciplinah, vrsti
raziskovanj, družbenoekonomskih ciljih, poklicih,
znanstvenih nazivih, ravneh
izobrazbe, ter po državljanstvu
vklju�no z mobilnostjo.

Letna

Teko�e leto

Javni visokošolski zavodi
Obvezno
(univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne
šole) ter samostojni
visokošolski zavodi.
April 2005

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

18 mesecev
po
opazovanem
obdobju.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

732

Statistika inovacij

Spremljanje stanja na
znanstvenoraziskovalnem podro�ju v
visokošolskem sektorju.

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

SURS

SURS

SURS

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

732.01

Poro�ilo o inovacijski
dejavnosti v
predelovalni dejavnosti
in izbranih storitvenih
dejavnostih
INOV-P-S

Raziskovanje je v skladu z
OECD metodologijo Oslo in
mednarodnimi priporo�ili
Eurostata. Raziskava zajema
inovacije, ki so jih podjetja
uvedla v opazovanem obdobju.

Namen vprašalnika je pridobiti osnovne
mednarodno primerljive podatke o
inovacijski dejavnosti, kot so: koliko
podjetij se ukvarja z inovacijsko
dejavnostjo, ter koliko sredstev je bilo
vloženih v ta namen.

Dvoletna

Pretekla tri oz. dve leti

Vsa podjetja, ki imajo 10 in
ve� zaposlenih in se uvrš�ajo
po SKD v dejavnosti podro�ij
C-K.
April 2005.

Obvezno

Zbiranje
podatkov,
obdelava.

18 mesecev
po koncu
obdobja
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

74

Geografske in lokalne
informacije

742

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

742.01

Tematska kartografija

Prikazovanje statisti�nih
podatkov na tematskih kartah
za potrebe oddelkov SURS in
zunanje naro�nike

Publikacije SURS, naro�ila uporabnikov.

Po naro�ilu.

Zunanji naro�niki in lastni viri
SURS.

Prostovoljno

Prikazovanje
statisti�nih
podatkov na
tematskih kartah
za potrebe
oddelkov SURS
in zunanje
naro�nike.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

743

Pod regionalni
informacijski sistem
(SIRE)

743.01

Pod regionalni
informacijski sistem
SIRE (Infra-regional
information system)
SIRE

Pod regionalni informacijski
sistem SIRE na Eurostatu
vsebuje klasifikacijo lokalnih
administrativnih enot (LAU) in
popisnih podatkov na tej
teritorialni ravni za �lanice EU.

Spremljanje klasifikacije na nižjih
teritorialnih ravneh, ki niso predmet
Uredbe NUTS in zagotavljanje popisnih
podatkov na teh ravneh.

GURS, lastni vir SURS

Obvezno

Posredovanje
morebitnih
sprememb na
nižjih teritorialnih
ravneh (upravne
enote, ob�ine)
Eurostatu,
izvrševanje
dolo�be NUTS
Uredbe
1059/2003, ki je
vezana na 'manjše
administrativne
enote'.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

81

Gospodarske in
finan�ne statistike

811

Ankete o poslovnih
tendencah

Teko�e leto; leta, ko so
bili izvedeni popisi
prebivalstva

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
predelovalnih dejavnostih in kazalca
gospodarske klime, ki vklju�uje poleg
kazalca zaupanja v predelovalnih
dejavnostih tudi kazalec zaupanja pri
potrošnikih in kazalec zaupanja v trgovini
na drobno.

Mese�na

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD: 1536).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

811.01

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/M

Mese�no: ocena gibanja
proizvodnje, raven izvoznih in
skupnih naro�il, raven zalog
kon�nih izdelkov, proizvodna
pri�akovanja, pri�akovane cene,
pri�akovano zaposlovanje,
pri�akovana izvozna naro�ila in
skupno povpraševanje, število
mesecev zagotovljene
proizvodnje.

SURS

811.02

Anketa o poslovnih
tendencah v
predelovalnih
dejavnostih
PA-IND/�L

�etrtletno: omejitveni dejavniki �etrtletno pridobivanje informacij o
�etrtletna
v proizvodnji, ustreznost
glavnih ekonomskih kazalcih, pomembnih
proizvodnih zmogljivosti glede za analizo poslovnega cikla.
na pri�akovano povpraševanje,
stopnja izkoriš�enosti
zmogljivosti, konkuren�ni
položaj na doma�em trgu, trgih
držav �lanic EU in na trgih
zunaj EU, obseg novih naro�il.

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja predelovalnih
dejavnosti (oddelki SKD: 1536).
do 10. v mesecu opazovanja.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

811.03

Anketa o poslovnih
tendencah - investicije
PA-INV/PL

Polletno - investicije v
industriji: na�rtovana in
uresni�ena investicijska
vlaganja v osnovna sredstva,
sedanja in na�rtovana struktura
investicij, razlogi za
neinvestiranje, sedanje in
pri�akovano poslovno stanje,
pretežno lastništvo podjetja,
sedanji in pri�akovani vplivi
povpraševanja, razpoložljivosti
finan�nih virov in
pri�akovanega dobi�ka ter
tehni�nih in drugih dejavnikov
na investicije.

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

Polletna

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ij C, D, E (oddelki
SKD: 10-41).
do 10. v mesecu opazovanja.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

12 dni po
koncu
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

811.04

Anketa o poslovnih
tendencah v trgovini
PA-TRG/M

Mese�no: ocena poslovnega
položaja, obsega zalog in
finan�nega položaja,
pri�akovani poslovni položaj,
pri�akovano zaposlovanje,
pri�akovano povpraševanje,
sedanje in pri�akovane
prodajne cene, pri�akovani
obseg skupne nabave, ocena
trenutne konkuren�nosti, ravni
in gibanja prodaje ter glavne
ovire za izboljšanje sedanjega
položaja.

Mese�no pridobivanje informacij o
Mese�na
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
trgovini na drobno in kazalca gospodarske
klime, ki vklju�uje poleg kazalca zaupanja
v trgovini na drobno tudi kazalec zaupanja
pri potrošnikih in kazalec zaupanja v
predelovalnih dejavnostih.

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja trgovine na drobno
(oddelka SKD: 50, 52).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

REDNE NALOGE
Poobl.
Zap.
izvajal.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje
ali dan opazovanja

Kdo mora
dati podatke
in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo
v teko�em
letu

Rok prve
objave

Pravne in
druge podlage

SURS

811.05

Anketa o poslovnih
tendencah v
gradbeništvu
PA-GRAD/M

Mese�no: ocena obsega
gradbenih del, tujih, doma�ih in
skupnih naro�il, pri�akovana
naro�ila, sedanje in
pri�akovano zaposlovanje,
sedanje in pri�akovane cene,
tehni�ne zmogljivosti glede na
pri�akovano povpraševanje,
zagotovljeno delo, poslovno
stanje ter omejitveni dejavniki v
gradbeništvu.

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev v gradbeništvu in ocenitev
njihovega gibanja v naslednji mesecih.
Rezultati anket so osnova za izra�un
kazalca zaupanja v gradbeništvu.

Mese�na

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
podro�ja gradbeništva
(oddelek SKD: 45).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Prostovoljno

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

SURS

811.06

Anketa o poslovnih
tendencah v storitvenih
dejavnostih
PA-STOR/M

Mese�no: ocena poslovnega
položaja, sedanje in
pri�akovano povpraševanje,
sedanje in pri�akovano
zaposlovanje ter cenovna
pri�akovanja.

Mese�no pridobivanje informacij o
trenutnih stanjih glavnih ekonomskih
kazalcev ter ocenitev njihovega gibanja v
naslednjih mesecih. Rezultati anket so
osnova za izra�un kazalca zaupanja v
storitvenih dejavnostih.

Mese�na

Mesec

Izbrani poslovni subjekti s
Prostovoljno
podro�ja storitvenih dejavnosti
(oddelki SKD: 55, 60, 61, 62,
63.3, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 90, 93).
do 10. v mesecu za teko�i
mesec.

Priprava
metodologije,
izvedba
raziskovanja in
objava podatkov.

5 dni pred
koncem
obdobja
opazovanja.

Naloga, vezana
na
predpise/pilotne
projekte

