LETNI PROGRAM STATISTI�NIH RAZISKOVANJ
RAZVOJNE NALOGE za leto 2005
Kazalo
RI

STATISTI�NA INFRASTRUKTURA

R10
R10991
R11
R115
R12
R12991
R13
R13991

Kakovost
Kakovost
Klasifikacije
Klasifikacije na podro�ju socialnih statistik
Izobraževanje statistikov
Razvoj programa za izobraževanje statistikov
Elektronska obdelava podatkov
Elektronski statisti�ni vprašalniki

RII

DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE

R31
R311
R32
R321
R322
R32991
R33
R331
R332
R33991
R34
R341
R35

Prebivalstvo
Demografske statistike in projekcije
Trg dela
Aktivno prebivalstvo
Pla�e in stroški dela
Statisti�ni registri statistike dela
Izobraževanje in usposabljanje
Statistika za�etnega izobraževanja
Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja
Register kvalifikacij
Kultura
Statistika kulture
Varovanje zdravja

R14
R14991
R17
R17991
R22
R22991
R25
R251

Informacijske tehnologije
Informacijske tehnologije
Diseminacija
Diseminacija
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Statisti�no raziskovanje in metodologija
Varstvo podatkov in statisti�na zaupnost
Varstvo in zaš�ita podatkov

R351
R352
R36
R361
R363
R37
R372
R37992
R38
R381
R383
R39
R391

Javno zdravje
Zdravje in varnost pri delu
Življenjska raven
Poraba v gospodinjstvih
Dohodek, revš�ina in socialna vklju�enost
Socialna zaš�ita
Statistika prihodkov in odhodkov socialne zaš�ite: moduli
Statistika socialnega varstva
Druge socialne statistike
Statistika stanovanj
Povezovanje anket o gospodinjstvih in registrov
Varstvo potrošnikov
Statistika varne hrane

RIII GOSPODARSKE STATISTIKE
RIII.1 MAKRO - EKONOMSKE STATISTIKE
R40
R402
R403
R404
R405
R406

Nacionalni ra�uni
Nacionalni ra�uni: agregati
Ra�uni države
Ra�uni institucionalnih sektorjev
Panožni ra�uni - input/output tabele
Bilan�ni ra�uni (vklju�no s stanjem osnovnih sredstev)

R407
R41
R411
R412

�etrtletni ra�uni
Finan�ni ra�uni
Finan�ni ra�uni transakcij
Finan�ni ra�uni stanj

R43
R431
R432
R433
R55
R551

Satelitski ra�uni
Satelitski ra�uni za turizem
Satelitski ra�uni za okolje
Satelitski ra�uni za zdravje
Cene
Indeksi cen življenjskih potrebš�in in ostali kazalci dinamike in ravni
drobnoprodajnih cen
R552
Paritete kupne mo�i
R55991 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih

RIII.2 POSLOVNE STATISTIKE
R44
R441
R442
R443
R444
R445
R446
R45
R451
R453
R455

Statistika poslovnih subjektov
Strukturna statistika podjetij
Razvoj strukturne statistike podjetij
Statistika malih in srednjih podjetij
Izvajanje in razvoj kratkoro�ne statistike podjetij
Statistika industrijske proizvodnje (vklju�no s PRODCOM)
Železo in jeklo
Energetika in surovine
Strukturna statistika energetike
Obnovljivi viri energije
Posebne akcije za podporo nove energetske poti v Skupnosti

R456
R48
R481
R484
R49
R491
R492
R50
R501
R51
R511

Poraba energije in soproizvodnja elektri�ne in toplotne energije
Transport
Informacijski sistem o transportu
Železniški prevoz blaga
Informacijska družba
Informacijska družba
Komunikacije
Turizem
Statistika turizma
Statisti�ni poslovni register
Statisti�ni poslovni register

RIII.3 DENARNE, FINAN�NE, TRGOVINSKE IN PLA�ILNO - BILAN�NE STATISTIKE
R52
R521
R52991
R53
R531

Denar in finance
Evro in statistika
Bilance javnega financiranja
Menjava blaga
Metodologija

R532
R54
R541
R544

Kakovost, registri in novi kazalniki
Menjava storitev in pla�ilna bilanca
Pla�ilna bilanca
Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev

RIV

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

R61
R611
R62
R621
R63
R634
R64
R643
R65

Raba tal in podeželje
Raba tal
Kmetijske strukture
Struktura in tipologija kmetij
Kmetijski prihodki in cene
Sektorska proizvodnja in model prihodkov v kmetijstvu
Rastlinska pridelava
Napoved pridelka
Živinoreja

RV

MEDPODRO�NE STATISTIKE

R71
R711
R712
R72
R720
R724
R725
R726
R72991

Statistike okolja in kazalniki
Okolje in podro�ne statistike
Statistika odpadkov in recikliranja
Regionalne statistike
Klasifikacija teritorialnih enot NUTS
Razvoj regionalnih statistik
Urbana statistika
Podatkovne baze regionalnih statistik
Statistika spremljanja nepremi�nin

R651
R652
R654
R67
R671
R67991
R68
R682

Statistika živinoreje
Statistika živalskih proizvodov
Bilanca krme
Druge kmetijske statistik
Druge kmetijske statistike
Prehranska bilanca
Statistika gozdarstva
Ekonomski ra�uni za gozdarstvo

R714
R716
R717
R73
R731
R732
R74
R742

Statistika uporabe vode in izpustov v vodo
Kazalniki in indeksi pritiska
Statistika okoljskih izdatkov za varstvo okolja
Znanost in tehnologija
Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti
Statistika inovacij
Geografske in lokalne informacije
Geografski informacijski sistem (GISCO)

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

RI

STATISTI�NA
INFRASTRUKTURA

R10

Kakovost

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

R10991

Kakovost

SURS

R10991.01

Merjenje kakovosti
podatkov v statisti�nih
raziskovanjih

Vpeljava standardnih metod za
merjenje kakovosti podatkov v
vseh fazah zbiranja in obdelave
podatkov.

SURS

R10991.02

Anketa uporabnikov
spletne strani SURS-a

Priprava in izvedba web ankete Izboljšanje spletne
uporabnikov spletne strani
strani SURS-a po meri
SURS-a ter analiza rezultatov. uporabnikov.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Uporabniki spletne Prostovoljno
strani SURS-a,
prostovoljni
pristop

Priprava in
izvedba web
ankete
uporabnikov
spletne strani
SURS-a ter
analiza
rezultatov.

SURS

R10991.03

Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u

Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na SURS-u.

Dvoletna

Koledarsko
leto

Zaposleni na
SURS-u.

Priprava
metodologije,
izvedba web
ankete, analiza
rezultatov in
priprava
strategije
sprememb.

R11

Klasifikacije

R115

Klasifikacije na
podro�ju socialnih
statistik

Pregled kakovosti
omogo�a izboljšanje
le-te v fazah zbiranja
in obdelave podatkov.

Analiza zadovoljstva
zaposlenih z razli�nimi
aspekti dela na SURSu (organizacija,
preglednost, delovni
pogoji, itd.).

Kontinuirana

Rok prve
objave/
uporabe

Priprava samoocenjevalnih
vprašalnikov
DESAP in
poskusno
izvajanje samotestiranja, širša
uvedba
standardnih
poro�il o
kakovosti, razvoj
kazalnikov
kakovosti in
umestitev le-teh
v proces zbiranja,
obdelave in
izkazovanja
podatkov.

Prostovoljno

Pravne in druge
podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

90 dni po
kon�anem
obdobju
opazovanja

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R115.01

Klasifikacijski sistem
izobraževanja

Izgradnja sistema klasifikacij s
podro�ja izobraževanja,
temelje�ega na obstoje�em
nacionalnem sistemu
izobraževanja in usposabljanja
ter ob upoštevanju oz.
omogo�anju primerljivosti z
mednarodnim standardom
ISCED-1997.Medresorno
projektno organizirano delo v
ve� aktivnostih in fazah:
konceptualno metodološko:
oblikovanje in dolo�itev
spremenljivk in njihovih
vrednosti, uskladitev definicij;
strokovni in politi�ni konsenz o
prevajanju nacionalnih
kategorij izobraževanja v
mednarodne, itd.; operativno:
nabor programov, njihovo
opremljanje z vrednostmi
spremenljivk,.itd.; dolgoro�no:
organiziranje sistema
klasifikacij kot podatkovne
baze, ki se bo polnila iz
uradnih - administrativnih baz
na tem podro�ju.

Razvoj
klasifikacijskega
sistema izobraževanja,
ki se bo uporabljal kot
obvezen nacionalni
standard pri
evidentiranju,
analiziranju in
izkazovanju
izobraževalne
dejavnosti in
izobraževalnih izidov izobrazbene strukture
prebivalstva v
statisti�nih
raziskovanjih in
uradnih oz.
administrativnih
evidencah.

MŠZŠ , MDDSZ ,
Center RS za poklicno
izobraževanje,
Andragoški center RS,
Center Vlade RS za
informatiko, GZS ,
OZS, ZRSZ .

Dodelava
konceptualno
metodološke
zasnove in
strukture
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja na
podlagi sprejetih
pripomb iz
strokovne
razprave.
Priprava
informacijskotehnološke in
organizacijske
zasnove oziroma
modela
postavitve in
vzdrževanja
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja.
Zasnova in
priprava pravnih
predpisov za
uvedbo
klasifikacijskega
sistema
izobraževanja.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R115.02

Uskladitev statisti�nih
klasifikacij na podro�ju
socialnih stanj

Spremljanje stanja ustreznosti
razli�nih statisti�nih
klasifikacij na podro�ju
socialnih stanj (klasifikacija
poklicev, izobraževanja,
statusa v zaposlitvi, migracij,
aktivnosti prebivalstva itd.), še
posebej njihove usklajenosti z
mednarodnimi standardi.
Priprava predlogov ukrepanj in
aktivnosti za uskladitev
statisti�nih klasifikacij na
podro�ju socialnih stanj.

Zagotavljanje
statisti�no-analiti�nih
klasifikacijskih orodij
za �asovno in
mednarodno
primerljivo
izkazovanje podatkov
na podro�ju socialnih
stanj.

MDDSZ, ZRSZ, MNZ,
MŠZŠ.

Usklajevanje in
priprava
nacionalnih
klasifikacij na
osnovi
mednarodnih
standardov.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R12

Izobraževanje
statistikov

R12991

Razvoj programa za
izobraževanje
statistikov

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R12991.01

Razvoj programa za
izobraževanje statistikov

Razvoj in priprava globalnega
in podrobnega programa (po
podpodro�jih) za razli�ne
profile statistikov.

Izobraževanje
statistikov s ciljem
boljše odzivnosti na
nove statisti�ne
metode in boljše
kakovosti podatkov.

Kontinuirana

Nadaljnji razvoj
programa zlasti v
smereh
statisti�ne
zaupnosti,
analize �asovnih
vrst, indeksne
teorije in
kakovosti
podatkov in
storitev.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R12991.02

Razvoj programa za
izobraževanje
uporabnikov statisti�nih
podatkov

Razvoj in priprava globalnega
in detajlnega programa (po
podpodro�jih) za razli�ne
skupine uporabnikov
statisti�nih podatkov.

Izobraževanje
uporabnikov
statisti�nih podatkov s
ciljem boljšega
razumevanja in
posledi�no širše
analiti�ne uporabe
podatkov, ki jih objavi
SURS oz. drugi
pooblaš�eni izvajalci.

Kontinuirana

Definicija
klju�nih skupin
in priprava
programa za
klju�ne skupine
(predstavitev
sistema državne
statistike, na�ina
zbiranja in
izkazovanja
podatkov,
kakovosti
podatkov).

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R13

Elektronska obdelava
podatkov

R13991

Elektronski statisti�ni
vprašalniki

R13991.01

Elektronsko pridobivanje Razvoj novih tehnologij
podatkov od
omogo�a hitrejše in bolj
poro�evalskih enot
u�inkovito zbiranje statisti�nih
podatkov od poro�evalskih
enot (zlasti podjetij in javne
uprave). Naloga vklju�uje tri
korake: modularni pristop k
graditvi vprašalnikov, razvoj
tehnologije za spletno
poro�anje (web obrazci ali
varno pošiljanje datotek) in
razvoj tehnologije za polnjenje
vhodnih baz (ne glede na na�in
poro�anja).

Analiza stanja z
vidika: - tehni�ne
infrastrukture in
drugih resursov v
SURS pripravljenosti
poro�evalskih
enot za
elektronsko
poro�anje in
njihovih
tehni�nih
zmogljivosti vsebinske
povezave
vprašalnikov v
sorodne skupine
- drugih vidikov,
pomembnih za
elektronsko
poro�anje

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

Zmanjšanje bremena
poro�evalskih enot,
hitrejše in bolj
kakovostno zbiranje in
obdelovanje primarnih
podatkov in njihova
pravo�asna objava

Statisti�ni
vprašalniki

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

R13991.02

Elektronsko pridobivanje Razvoj novih tehnologij
podatkov iz
omogo�a hitrejše in bolj
u�inkovito zbiranje statisti�nih
administrativnih virov
podatkov iz administrativnih
virov. Naloga vklju�uje
uporabo tehnologije za varno
pošiljanje datotek in razvoj
tehnologije za polnjenje
vhodnih baz.

R14

Informacijske
tehnologije

R14991

Informacijske
tehnologije

R14991.01

Akcijski na�rt vsebinske
in tehnološke prenove
rešitev v okolju IBM
OS/390 in lokalnem
okolju SURS-a

R17

Diseminacija

R17991

Diseminacija

Priprava na�rta ter postopkov
za prenos obdelav, ki te�ejo na
ra�unalniškem sistemu IBM na
Centru Vlade za informatiko v
lokalno okolje SURS-a (SIIT).

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Hitrejše,
poenostavljeno in bolj
kakovostno zbiranje
sekundarnih podatkov
in pravo�asna objava
podatkov.

Poenotenje in
CVI
racionalizacija procesa
dela, fizi�na
integracija podatkov v
lokalnem okolju
SURS-a ter enotno
izvajanje postopkov
varovanja.

Kontinuirana

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Popis
administrativnih
virov na podlagi
evidenc in
rezultatov
nekaterih drugih
projektov analiza resursov
za vzpostavitev
IT infrastrukture
za posodobljeno
prevzemanje oz.
sprejemanje
podatkov definicija
organizacijskih
postopkov in
spremljajo�ih
obrazcev in
evidenc - za�etek
postopne
izgradnje IT
infrastrukture -

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Izdelava na�rta,
priprava
postopkov ter
programske in
podatkovne
arhitekture,
izdelava
podatkovnih baz
in prenos
aplikacij.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

SURS

R17991.01

Metapodatki statisti�nega V okviru SURS-a se bo v letu
sistema
2005 nadaljevala analiza in
METIS
pripravljali predlogi
standardiziranih postopkov
identificiranja in poimenovanja
klju�nih objektov v procesu
izvajanja statisti�nih
raziskovanj.

Modeliranje,
dokumentiranje in
definiranje izpisov za
razli�ne skupine
notranjih in zunanjih
uporabnikov.

SURS

R17991.02

Posodobitev in
dopolnitev spletne strani
Urada

Nadaljnji razvoj vsebine na
spletni strani; avtomatizacija in
poenostavljanje objave vsebin
na spletni strani; uvajanje
spletnih storitev.

Kakovostnejša
ponudba statisti�nih
podatkov
uporabnikom na
spletu.

SURS

R17991.03

Posodobitev in
dopolnitev intranetnega
portala SURS-a

Vsebinska, tehni�na in
organizacijska prenova
intraneta.

Kakovostnejše interno
komuniciranje za
boljše in usklajeno
sodelovanje z
zunanjimi ciljnimi
skupinami.

SURS

R17991.04

Dostop do
mikropodatkov z daljave
za znanstvenoraziskovalne namene

Vzpostavitev sistema za dostop
do mikropodatkov z daljave za
znanstveno-raziskovalne
namene.

Zagotovitev
racionalnega dostopa
do mikropodatkov za
znanstvenoraziskovalne namene.

R22

Statisti�no raziskovanje
in metodologija

R22991

Statisti�no raziskovanje
in metodologija

Sodelujejo

MŠZŠ

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Opravljena
analiza in na
njeni podlagi
dosežen dogovor
o uporabi v
produkcijskem
procesu je pogoj
za nadaljevanje
izgradnje baze
spremenljivk in
baze vprašanj (v
okviru
METIS-a).

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Kontinuirana

Analiza zahtev
uporabnikov in
prilagoditev
spletne strani
njihovim
potrebam;
vzpostavitev
števcev obiskov
in analiza obiska
na spletni strani;
razvoj iskalnikov
na spletni strani;
širitev
metodoloških
vsebin in
vpeljava novih
vsebinskih
podro�ij (enake
možnosti,
invalidnost).

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Kontinuirana

Ažuriranje in
dodajanje novih
vsebin portala.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Vzpostavitev
metodoloških
osnov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

SURS

R22991.01

Razvoj vzor�enja po
standardih za statisti�ne
potrebe

Uporaba vzor�nih metod pri
zbiranju podatkov v konkretnih
primerih ob predpostavki
sedanjega varstva osebnih
podatkov v Sloveniji; zgraditev
potrebnega modela podatkov
za splošno pripravo vzorcev.

Razbremenjevanje
poro�evalskih enot pri
raziskovanjih, ki pri
svoji naravi dopuš�ajo
zajem podatkov na
podpopulaciji; zajem
na vzorcu omogo�a
ve�jo kontrolo
kakovosti in zniža
stroške; na vseh
podro�jih (socialne,
poslovne, kmetijske
statistike) razvoj
metod ob hkratni
uporabi �imve�
razopložljivih virov.

SURS

R22991.02

Razvoj metod za
desezoniranje in analizo
�asovnih vrst

Uporaba in razvoj metod za
desezoniranje �asovnih vrst.

Odstranitev sezonske
komponente zaradi
primerljivosti
mese�nih/�etrtletnih
podatkov. Odstranitev
vpliva delovnih dni
zaradi primerljivosti
meseca/�etrtletja med
razli�nimi leti.
Objavljanje �asovnih
vrst po evropskih
standardih.

SURS

R22991.03

Razvoj metod za
napovedovanje �asovnih
vrst

Uporaba in razvoj metod za
napovedovanje �asovnih vrst

Dopolnitev �asovnih
vrst z napovedmi za
dodatne analize
podatkov in za
poro�anja po
evropskih standardih.

SURS

R22991.04

Razvoj metod za glajenje Uporaba in razvoj metod za
�asovnih vrst
glajenje �asovnih vrst.

SURS

R22991.05

Standardizacija

Standardizacija anketnih
instrumentov za statisti�na
raziskovanja.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Kontinuirana

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Priprava
vzor�nih okvirov
in izbori vzorcev
za razli�ne
populacije;
analiza možnosti
koordiniranega
vzor�enja;
analiza možnosti
poenostavitev v
vzor�nih na�rtih
na podlagi
registrskih
podatkov.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Analiza
obstoje�ih
�asovnih vrst;
vzpostavitev
objavljanja po
evropskih
standardih.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Kontinuirana

Pregled razli�nih
metod napovedi
in njihovo
testiranje;
izvajanje
napovedi za
manjše število
�asovnih vrst.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Zmanjševanje nihanja
�asovnih vrst in lažja
interpretacija
trendnega gibanja
�asovnih vrst.

Kontinuirana

Pregled razli�nih
metod glajenja in
njihovo
testiranje;
izvajanje glajenja
za manjše število
�asovnih vrst.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Standardizacija
uvodnih delov
vprašalnikov, zloženk,
obvestilnih pisem,
metodoloških navodil;
predstavitev anketarja,
vprašalnikov za
anketarje, itd.

Kontinuirana

Standardizacija
vprašalnikov,
obvestilnih pisem
in opominov za
podjetja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

BS

Kontinuirana

Obvezno

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R22991.06

Urejanje in vstavljanje
podatkov

Razvoj metodologije za
urejanje podatkov na mikro in
makro nivoju in vstavljanje
manjkajo�ih podatkov v
primerih neodgovora enote,
neodgovora spremenljivke in
logi�no nepravilnih podatkov.

Skrajševanje �asa
obdelave statisti�nih
podatkov;
zmanjševanje
obremenitve
poro�evalskih enot.

SURS

R22991.07

Projekt enotnega sistema
administriranja anket
PESA

Priprava in izdelava vsebinskih
in tehni�nih standardov, ki
bodo osnova za izdelavo
aplikacije.

Izdelava enotne
aplikacije za
administriranje anket
oseb, kmetij in
gospodinjstev in
standardizacija vsebin,
potrebnih za
administriranje.

R25

Varstvo podatkov in
statisti�na zaupnost

R251

Varstvo in zaš�ita
podatkov

SURS

R251.01

Na�in zavarovanja
statisti�nih podatkov

Zavarovanje podatkov, zbranih
z Letnim programom stat.
raziskovanj, obsega ukrepe
tehni�ne in organizacijske
narave ter druge ustrezne
logi�no-tehni�ne postopke, s
katerimi se varujejo prostori in
ra�unalniška oprema,
zagotavlja varnost
posredovanja in prenosa
podatkov, omogo�a dostop
nepooblaš�enim osebam do
naprav, na katerih se
obdelujejo podatki, ter
omogo�a naknadno
ugotavljanje, na kakšen na�in
in kdaj je potekala obdelava
podatkov, kdo je to storil in s
kakšnim namenom.

Varovanje
informacijske
zasebnosti
poro�evalskih enot.

Pooblaš�eni izvajalci
Kontinuirana
statisti�nih raziskovanj.

Evidentiranje
pomanjkljivosti v
varstvu podatkov
na podlagi
pravilnika o
varstvu podatkov
in priprava
srednjero�nega
na�rta za
odpravo
pomanjkljivosti.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R251.02

Statisti�ne metode
varovanja pred
razkritjem podatkov
(statistical disclosure
control)

Vpeljava statisti�nih metod, s
katerimi prepre�ujemo razkritje
individualnih podatkov v
deindividualiziranih mikro
podatkovnih bazah in v makro
podatkih in ugotavljanje
verjetnosti razkritja.

Objava podatkov v
obliki, v kateri je
individualna enota
ustrezno zaš�itena in
hkrati objavljeni
podatki posredujejo
�im ve�jo koli�ino
informacije.

Izvajalci statisti�nih
raziskovanj.

Statisti�na
zaš�ita obstoje�ih
statisti�nih
raziskovanj;
analiza možnosti
pri novih
statisti�nih
raziskovanjih.
Razvoj metod,
primernih za
majhne države.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Kontinuirana

Razvoj sistema
avtomatskega
urejanja in
analiza možnosti
uveljavitve
sistema pri
razli�nih
statisti�nih
raziskovanjih.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Kontinuirana

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

RII

SURS

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

DEMOGRAFSKE IN
SOCIALNE
STATISTIKE

R31

Prebivalstvo

R311

Demografske statistike
in projekcije

R311.01

Statisti�ni register
prebivalstva

R32

Trg dela

Statisti�ni register prebivalstva
je register, ki združuje izbrane
podatke iz obstoje�ih
administrativnih evidenc
vklju�no s histori�nimi podatki
o dogodkih oseb od
vzpostavitve Centralnega
registra prebivalstva dalje.

Spremljanje števila
prebivalstva in
demografskih
dogodkov za
statisti�ne in analiti�ne
namene ter strokovne
naloge. Zagotavljanje
podatkov o
prebivalstvu po
mednarodno
priporo�enih
definicijah.

Kontinuirana

Preteklo leto

MNZ - Centralni
Obvezno
register
prebivalstva,
Register stalnega
prebivalstva, MNZ
- Direktorat za
upravne notranje
zadeve.

Pri�etek razvoja
metodologije in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
registra.

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

Priprava
Marec 2007
metodologije in
izvedba poskusne
ankete

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Priprava
2005
metodologije in
izra�unane ocene

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Priprava
2006
metodologije in
izvedba poskusne
raziskave.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R321

Aktivno prebivalstvo

SURS

R321.01

ADS Ad hoc model za
leto 2006 - prehod iz
zaposlitve v upokojitev

Vpliv posameznih dejavnikov,
da zaposlena oseba preloži
svojo odlo�itev o upokojitvi
oz. da dalj �asa ostaja aktivna
na trgu dela, med katere sodijo
tudi: delovni pogoji (zdravo in
varno delovno okolje,
fleksibilnost delovnega �as,
ipd.); drugi dejavniki, povezani
z delom (npr. možnosti
izobraževanja; finan�ni
dejavnik (spodbuda, za
podaljšanje zaposlitve); osebni
razlogi (zdravje, družinski
razlogi; možnosti mehkega
prehoda iz zaposlitve v
upokojitev.

Strategija ve�ine držav
je pove�ati delež
starejšega delovno
aktivnega prebivalstva
in ena od politik je
tudi promocija
aktivnega staranja.
Namen ad hoc modela
je ugotoviti, kakšne so
možnosti starejših
zaposlenih oseb (50 69 let), da ostanejo
zaposleni �im dalj �asa
oz. ugotoviti
dejavnike, ki vplivajo
na njihovo odlo�itev,
da se upokojijo.

Kontinuirana

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

Reprezentativni
vzorec
gospodinjstev. Na
anketo odgovarjajo
vsi �lani v
gospodinjstvu stari
od 50 - 69 let.
Vprašanja dodana
v vprašalnik za
Anketo o delovni
sili - ADS.

SURS

R321.02

Dejansko opravljene ure

Priprava postopkov za izra�un
dejansko opravljenih ur po
dejavnosti skladno z uredbama
za indeks stroškov dela in o
kratkoro�nih kazalnikih.

Zagotoviti evropsko
primerljive podatke o
dejansko opravljenih
urah po dejavnostih

Mese�na,
�etrtletna,
Letna

Mesec

Uporaba
obstoje�ih
podatkov
administrativnih in
statisti�nih virov.

SURS

R321.03

Statistika stavk

Kazalci o stavkah: podatki o
delodajalcu (dejavnost in
lokacija), število udeleženih v
stavki, trajanje stavke v
delovnih urah, vzrok stavke.

Zbiranje evropsko
primerljivih podatkov
o stavkah, skladno z
dolo�ili Mednarodne
organizacije za delo.

MDDSZ.

Obvezno

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

SURS

R322

Pla�e in stroški dela

R322.01

Analiza mese�nih
Analiza razlik mese�nih pla�
podatkov o pla�ah
pridobljenih na klasi�en in
zbranih na klasi�en na�in elektronski na�in.
(ZAP/M) in elektronski
na�in (Obrazec 1 ZAP/M)

R32991

Statisti�ni registri
statistike dela

R32991.01

Statisti�ni register
delovno aktivnega
prebivalstva
(SRDAP) - tehni�na in
metodološka posodobitev

R33

Izobraževanje in
usposabljanje

R331

Statistika za�etnega
izobraževanja

R331.01

Statistika za�etnega
izobraževanja - MŠZŠ

Rok prve
objave/
uporabe

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Analiza kakovosti
podatkov ZAP/M in
Obrazec 1 - ZAP/M.

AJPES, poro�evalske
enote

Mese�na

Mesec

Pravne osebe ter
njihove enote v
sestavi, AJPES
skladno z
dogovorom.
Pravne osebe ter
njihove enote v
sestavi do 30. v
mesecu. AJPES
skladno z
dogovorom do 10.
v mesecu za
predpretekli
mesec.

Obvezno

Analiza
15.04.2005
kakovosti
podatkov ZAP/M
in Obrazec 1 ZAP/M.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

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

Obvezno

Priprava
2006
metodologije in
potrebnih
podatkovnih baz,
testiranje
razli�nih metod.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

MŠZŠ,
izobraževalne
institucije

Obvezno

Prou�itev
možnosti za
prevzemanje
podatkov o
osnovnošolskem
izobraževanju,
neposredno iz
poenotenih
evidenc na ravni
u�enca pri OŠ;
Preu�itev
možnosti za
prevzemanje
podatkov o
kadrih v
izobraževanju iz
evidenc MŠZŠ;

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Razporeditev zaposlenih in
samozaposlenih oseb (in
njihovih zaposlitvenih in
demografskih zna�ilnosti) po
poslovnih subjektih.

Vodenje in
vzdrževanje podatkov
SRDAP.

Prilagajanje raziskav oz.
metodologije zajema podatkov
razvoju informacijskega
sistema izobraževanja, ki ga
razvija MŠZŠ

Racionalizacija,
razbremenitev
poro�evalskih enot,
ve�ja pravo�asnost
podatkov.

Kontinuirana

MŠZŠ; vzgojnoizobraževalne
institucije

Pravne in druge
podlage

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

SURS

R331.02

Izdatki za izobraževanje

Podatki o izdatkih države in
privatnih izdatkih za
izobraževanje po vrstah
izdatkov in ravneh
izobraževanja; podatki o porabi
izobraževalnih institucij ne
glede na vir sredstev po vrsti
porabe in ravneh
izobraževanja; v skladu z
mednarodnimi zahtevami in
nacionalnimi potrebami.

Pridobitev podatkov in MŠZŠ, MF, MDDSZ
ocena podatkov o
in ostala ministrstva,
izdatkih za
UMAR.
izobraževanje iz
obstoje�ih evidenc;
ugotavljanje
pomanjkljivosti v
obstoje�ih evidencah
glede na nacionalne
potrebe in mednarodne
zahteve; predlogi za
dopolnitev evidenc oz.
za dopolnilne vire
podatkov.

SURS

R331.03

Mednarodna anketa o
izobraževanju odraslih
(Adult education surveyAES)

Anketa, posebej namenjena
ugotavljanju udeležbe
prebivalstva v vseh oblikah
izobraževanja in u�enja v
povezavi s socio-ekonomskimi
zna�ilnostmi prebivalstva.

Pridobitev podatkov o
izobrazbi,
izobraževanju in
u�enju prebivalcev s
perspektive
vseživljenjskega
u�enja na mednarodno
primerljiv na�in.

R332

Statistika (nadaljnjega)
izobraževanja in
usposabljanja

R332.01

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

Podatki o udeležbi zaposlenih
v razli�nih programih
izobraževanja in usposabljanja;
o porabljenih delovnih urah za
to izobraževanje; o izdatkih
podjetij-delodajalcev
povezanih z izobraževanjem
zaposlenih.

Spremljanje interesa
podjetij-delodajalcev
za vlaganja v
izobraževanje svojih
zaposlenih.

R33991

Register kvalifikacij

SURS

MŠZŠ, ACS, CPI,
MDDSZ.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Letna

Koledarsko
leto

MŠZŠ, MF,
MDDSZ, ostala
ministrstva,
DURS,
izobraževalne
institucije, SURS.

Obvezno

Priprava in
posredovanje
podatkov na
nacionalni ravni
in v
mednarodnem
merilu (finan�ni
vprašalnik UOE)

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Študij predloga
metodologije za
anketo,
pripravljene s
strani
Eurostatove
delovne skupine
(task force);
sodelovanje v
nadaljnjem
metodološkem
delu v okviru
Eurostata.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Sodelovanje v
pripravi
mednarodno
usklajene
metodologije
(CVTS3) v
okviru delovne
skupine na
Eurostatu in v
sodelovanju z
uporabniki teh
podatkov na
nacionalnem
nivoju.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R33991.01

Statisti�ni register
kvalifikacij

R34

Kultura

Namen

Sodelujejo

Razvoj statisti�nega registra
Analiza razli�nih
kvalifikacij kot interne
vidikov izobrazbe.
individualne podatkovne baze
o osnovnih izobrazbenih
zna�ilnostih prebivalstva. Delo
v ve� fazah in aktivnostih.
Razvoj metodologije.
Spremljanje in skrb za
obstoje�e, že razpoložljive
administrativne in statisti�ne
vire ter pridobivanje in urejanje
novih.

Razli�ne institucije s
podro�ja izobraževanja
v Republiki Sloveniji.

R341

Statistika kulture

SURS

R341.01

Statistika kulture

Revizija statistike kulture.

Uskladitev raziskav
glede na potrebe
uporabnikov na
nacionalni ravni ter
mednarodnimi
zahtevami.

Ministrstvo za kulturo,
NUK, Filmski sklad
RS, Društvo slovenskih
filmskih ustvarjalcev,
Svet za radiofuzijo RS,
Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti,
Skupnost muzejev,
RTV Slovenija

SURS

R341.02

Statistika kulture

Razmejitev pristojnosti glede
obveznosti zbiranja podatkov s
podro�ja kulture med
Ministrstvom za kulturo in
SURS.

Razmejitev med
resornimi statistikami
in podatki na
nacionalni ravni.

Ministrstvo za kulturo.

R35

Varovanje zdravja

R351

Javno zdravje

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Popis 2002 in
razli�ni eviden�ni
viri.

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

V okviru razvoja
metodologije
priprava
podatkovne baze
izobrazbe,
temelje�e na
podatkih popisa
prebivalstva
2002 in letnega
ažuriranja le-te s
podatki razli�nih
administrativnih
in statisti�nih
virov oziroma z
uporabo
statisti�nih metod
za tisti del
populacije, za
katerega ne bo
razpoložljivih
individualnih
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Revizija raziskav
s podro�ja
kulture.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

IVZ

R351.01

Bolnišni�ne obravnave

Razvoj in usklajevanje statistik
bolnišni�nih obravnav
(obstoje�i poro�evalski sistem
in sistem skupin primerljivih
primerov) in statistike
bolnišni�ne dejavnosti,
posodabljanje klasifikacij.

Zagotavljanje
podatkov o
bolnišni�nih
obravnavah zaradi
bolezni, poškodb in
zastrupitev, porodov,
fetalnih smrti,
novorojen�kov po
obstoje�em
poro�evalskem
sistemu skupin
primerljivih primerov
v skladu z EU
priporo�ili.

Izvajalci bolnišni�ne
dejavnosti, MZ, ZZZS

Izdelava
metodoloških
navodil,
posodobitev
klasifikacij,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami v
EU.

Polletje,
Koledarsko
leto

Bolnišnice
Za preteklo leto.

Obvezno

Delo v
interdisciplinarni
h delovnih
skupinah.

IVZ

R351.02

Poškodbe in zastrupitve

Uskladitev zbiranja podatkov o
poškodbah in zastrupitvah
obravnavanih v bolnišnici z
metodologijo EU IDB.

Zagotavljanje
podatkov o poškodbah
in zastrupitvah
obravnavanih v
bolnišnici za polnjenje
podatkovne baze EU
Injury Database.

Izvajalci bolnišni�ne
dejavnosti, MZ, MG.

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovno
skupino EU
IDB

Polletje,
koledarsko
leto

Bolnišnice
Za preteklo leto.

Obvezno

Delo v interdisciplinarnih in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Sprememba in Naloga, vezana na
uskladitev
predpise/pilotne
metodologije projekte
ter
informacijske
ga sistema v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2006,
rezultati sredi
leta 2007.

IVZ

R351.03

Obravnave v zunaj
bolnišni�nem
zdravstvenem varstvu

Izhodiš�a za uvedbo enotne
mati�ne številke, za
spremembo zajema podatkov
in za informacijsko podporo za
spremljanje izvajanja in
rezultatov preventivnih
programov.

Zagotavljanje
podatkov o zunaj
bolnišni�nem
zdravstvenem varstvu
s spremljanjem po
osebi in podatkov o
izvajanju in rezultatih
preventivnih
programov.

Izvajalci
zunajbolnišni�ne
dejavnosti, ZZV, MZ,
ZZZS.

Izdelava
metodoloških
navodil,
inštruktaža za
izvajalce,
spremembe v
informacijskem
sistemu,
sodelovanje z
delovnimi
skupinami.

Polletje,
koledarsko
leto

Izvajalci
Obvezno
zunajbolnišni�nega
zdravstvenega
varstva
za preteklo leto

Delo v interdisciplinarnih
delovnih
skupinah.

Sprememba in Naloga, vezana na
uskladitev
predpise/pilotne
metodologije projekte
ter
informacijske
ga sistema v
letu 2005 in
2006, zbiranje
podatkov v
letu 2007,
rezultati sredi
leta 2008.

IVZ

R351.04

Zdravstvene ankete

Eurostat in Evropski urad SZO
sta pripravila izhodiš�a za
pripravo zdravstvenih anket.
Podrobnosti uvedbe in
minimalnih zahtev bodo
pripravljene v nadaljevanju.
Naloga rednega anketiranja je
opredeljena v Compendiumu,
vendar tam moduli niso
natan�neje raz�lenjeni.

Zagotavljanje
manjkajo�ih
informacij o zdravju in
zdravstvenem varstvu
prebivalstva.

Sodelovanje z
delovnimi ekspertnimi
skupinami Eurostat in
DG Sanco.

Delo v
interdisciplinarni
h delovnih
skupinah.

Opredelitev
sprejemljivih
modulov, po
potrebi
prilagoditev,
dolo�itev
okvira in
na�ina
izvajanja
ankete, pilot v
letu 2005.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Koledarsko
leto

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Obvezno

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

IVZ

R351.05

Indikatorji zdravja in
zdravstvenega varstva

Uskladitev zbiranja podatkov z
metodologijo Eurostat in DG
Sanco.

Zagotavljanje
indikatorjev zdravja in
zdravstvenega varstva
po metodologiji
Eurostat in DG Sanco
v skladu s Programom
EU za podro�je
javnega zdravja 20032008.

SURS, MZ

Spremembe v
informacijskih
sistemih,
sodelovanje z
delovnimi
ekspertnimi
skupinami
Eurostat in DG
Sanco.

IVZ

R351.06

E-EMŠO v
porodnišnicah

Koordinacija uvajanja
dodelitve EMŠO
novorojen�kom v
porodnišnicah.

Zagotavljanje pogojev
za dodelitev EMŠO
novorojen�kom v
porodnišnici.

MNZ, MZ, SURS,
CVI, izvajalci
bolnišni�ne dejavnosti.

Izdelava
Teko�e
postopkov
delovnega toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije za
pripravo
podatkov,
sodelovanje v
delovni skupini.

Bolnišnice

Obvezno

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Priprava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2005.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

R351.07

Elektronsko zdravniško
potrdilo o smrti

Koordinacija uvajanja
elektronskega zdravniškega
potrdila o smrti.

Zagotavljanje pogojev
za uvajanje
elektronskega
zdravniškega potrdila
o smrti.

MNZ, MZ, SURS,
CVI, izvajalci
bolnišni�ne dejavnosti.

Izdelava
Teko�e
postopkov
delovnega toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije za
pripravo
podatkov,
sodelovanje v
delovni skupini.

Bolnišnice, mrliški Obvezno
pregledniki.

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

Priprava
postopkov
delovnega
toka,
inštruktaža za
izvajalce,
specifikacije
za pripravo
podatkov v
letu 2005,
zbiranje
podatkov v
letu 2005.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

IVZ

R351.08

Socio-ekonomske razlike Protokol za izvedbo analiz
v zdravju
socialno ekonomskih razlik v
zdravju posameznih
populacijskih skupin.

Zagotavljanje pogojev
za izvedbo analiz
socialno ekonomskih
determinant zdravja in
ugotavljanja razlik v
umrljivosti in
zbolevnosti v
posameznih
populacijskih
skupinah.

MNZ, Centralni
register prebivalstva,
SURS, UMAR

Izdelava
protokolov,
priprava
podatkov,
analize.

IVZ, Centralni
register
prebivalstva;
SURS

Delo v
interdisciplinarni
h in
medsektorskih
delovnih
skupinah.

R352

Zdravje in varnost pri
delu

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

IVZ

SURS

SURS

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Oblikovanje
�etrtletje,
novega obrazca; Koledarsko
vzpostavitev
leto, sproti
informacijske
infrastrukture;
sodelovanje z
Eurostatom.

Delodajalec.
Teko�e

Obvezno

Delo v delovni
skupini,
seznanjanje
strokovne
javnosti.

Ugotavljanje obsega in MO, MKGP ter druge
strukture zalog hrane, vladne službe
pija�e in drugih
artiklov v
gospodinjstvih s
posebno anketo.

Ni še dolo�eno.

Koledarsko
leto

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva,
DURS, ZPIZ,
MDDSZ, ZZZS,
ZRSZ, MNZ, MO,
MKGP, GURS,
druga statisti�na
raziskovanja
še ni dolo�eno

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Preu�itev gradiv,
oblikovanje
metodologije in
obrazcev,
izvedba pilotne
raziskave te
sodelovanje s
strokovnjaki
zunaj SURS-a

Še ni
predviden.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Z dodanim modulom k Eurostat, MDDSZ,
redni anketi o
MŠZŠ
življenjskih pogojih
(EU-SILC) želimo
zbrati podatke o
pogostosti kulturne in
socialne udeležbe
izbranih oseb v anketi
na razli�nih podro�jih
družbenega življenja.

Enkratna poseben modul
priklju�en k
letni anketi

Zadnjih 12
mesecev,
obi�ajno in
sedanje

Slu�ajno izbrana
gospodinjstva.
Do konca leta
2005.

Prostovoljno

Preu�itev gradiv,
priprava
metodologije in
obrazcev, testna
izvedba modula

Ni predviden.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Sodelujejo

Izvajanje

Modernizacija zbiranja
podatkov o poškodbah pri delu
v skladu z ESAW
metodologijo.

Poenotenje zbiranja
podatkov o poškodbah
pri delu, uporaba
ESAW metodologije.

MDDSZ (Urad za
varnost in zdravje pri
delu, Inšpektorat RS za
delo), ZZZS, Zbornica
varnosti in zdravja pri
delu, Klini�ni inštitut
za medicino dela,
prometa in športa,
Zavod za varstvo pri
delu.

Osnovni podatki o �lanih
gospodinjstva (EMŠO, ime in
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
porabi in zalogah hrane, pija�e
in drugih artiklov v
gospodinjstvih, podatki o
prejemkih, stanovanju,
opremljenosti idr.

R352.01

Poškodbe pri delu

R36

Življenjska raven

R361

Poraba v
gospodinjstvih

R361.01

Obseg in struktura zalog
v gospodinjstvih

R363

Dohodek, revš�ina in
socialna vklju�enost

R363.01

EU-SILC - modul za leto Osnovni podatki o �lanih
2006
gospodinjstva (EMŠO, ime in
EU-SILC_MOD/2006
priimek, naslov, razmerje do
nosilca gospodinjstva, spol,
datum rojstva, izobrazba,
zakonski stan, poklic,
dejavnost idr.), podatki o
udeležbi oseb v kulturnih
aktivnostih (obiski
kinopredstav, gledališ�,
koncertov ipd.), kulturnih
znamenitosti, športnih
prireditev, pogostost sre�anj in
stikov s sorodniki in prijatelji,
pogostost sodelovanja v
neformalnih oblikah
prostovoljnega nudenja
pomo�i, aktivnosti v društvih,
politi�nih strankah, cerkvenih
ustanovah, dobrodelnih
ustanovah in drugih
organizacijah.

Rok prve
objave/
uporabe

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Namen

Obdobje
ali dan
opazovanja

Pravne in druge
podlage

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R363.02

Razvoj kazalnikov s
podro�ja socialne
povezanosti - dohodek in
revš�ina

Izra�un strukturnih kazalnikov:
distribucija dohodka in
razmerje med kvintili; stopnja
revš�ine pred in po socialnih
transferjih ter drugi kazalniki
socialne povezanosti z Laeken
seznama; uporaba razli�nih
ekvivalentnih lestvic.

Dopolnitev obstoje�ih
kazalnikov s podro�ja
revš�ine in socialne
vklju�enosti. Uvedba
izra�una kazalnika
stopnja odvisnosti od
socialnih pomo�i
(delež prebivalstva
upravi�enega do
socialne pomo�i).

Eurostat, MDDSZ,
ZPIZ

Letna

Gospodinjstva,
Izbrano
referen�no leto DURS, MDDSZ,
centri za socialno
delo, Inštitut za
socialno varstvo,
IVZ, ZZZS, ZRSZ,
ZPIZ, MKGP,
A.R.S.K.T.R.P.,
MNZ, Centralni
register
prebivalstva,
GURS, MF, KDD,
UE, ob�ine in
drugi nosilci
administrativnih
evidenc
Najkasneje do
konca teko�ega
leta.

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Preu�itev gradiv,
razvoj in
priprava
metodologije in
izra�unov.

2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R363.03

Prag revš�ine na podlagi
podatkovne baze
socialnih statistik
PRAG_PBSS

Podatki o osebah (EMŠO, ime
in priimek, naslov, spol, datum
rojstva, izobrazba, aktivnost,
zakonski stan, prejemki,
prispevki, izdatki, olajšave in
premoženje,...), podatki o
stanovanju in gospodinjstvu
bodo povezani v skupno
podatkovno bazo socialnih
statistik. Razvojna naloga je
vezana na razvojno nalogo
'podatkovna baza socialnih
statistik'.

Dolo�itev praga
Eurostat, MDDSZ.
revš�ine in izra�un
drugih socialnih
kazalnikov iz
podatkov, zbranih v
bazi socialnih statistik,
ko bo le ta oblikovana
in bo omogo�ila
izra�un praga revš�ine
tudi na nižjih
teritorialnih ravneh
(ob�ina) - ne samo za
nivo države, kot je to
možno sedaj, ko je vir
za izra�une terenska
anketa.

Letna

Gospodinjstva,
Izbrano
referen�no leto DURS, MDDSZ,
centri za socialno
delo, Inštitut za
socialno varstvo,
IVZ, ZPIZ, ZZZS,
ZRSZ, MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
MNZ, GURS,
ob�ine, UE, KDD,
MF in drugi nosilci
administrativnih
evidenc
Najkasneje do
konca teko�ega
leta.

Obvezno za
administrativne
vire; prostovoljno
za gospodinjstva

Sodelovanje na
mednarodnih
sestankih in
priprava
metodologije za
dolo�itev praga
revš�ine in
drugih
kazalnikov iz
podatkovne baze
socialnih
statistik.

Še ni
predviden.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R37

Socialna zaš�ita

R372

Statistika prihodkov in
odhodkov socialne
zaš�ite: moduli

R372.01

Modul: Aktivna politika
zaposlovanja (Labour
Market Policy - LMP).
APZ

Spremljanje in merjenje
ukrepov politike na podro�ju
trga dela.

Zagotavljanje
primerljivega zbiranja
podatkov o: vrstah in
zna�ilnostih ukrepov
na trgu dela; izdatkih
za posamezne ukrepe;
številu upravi�encev
do posameznih
ukrepov.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Obvezno

Delo, povezano z
ugotavljanjem
razpoložljivosti
podatkov in
pripravo
podatkov.

SURS

ZRSZ, drugi izvajalci
programov socialne
zaš�ite.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

R372.02

Evropski sistem statistike Podrobnejša raz�lenitev
socialne zaš�ite - moduli podatkov, pridobljenih z
osnovnim sistemom
ESSPROS.

R37992

Statistika socialnega
varstva

R37992.01

Statistika socialnega
varstva: Uporabniki
socialnovarstvenih
storitev in denarnih
dajatev centrov za
socialno delo (SOCCSD), Domovi za
starejše (SOC-DOM) in
Posebni socialnovarstveni zavodi (SOCPOS).

R38

Druge socialne
statistike

R381

Statistika stanovanj

Usklajevanje raziskovanj s
podro�ja socialnega varstva
(SOC-CSD) glede na razvoj
baze socialnega varstva pri
Inštitutu za socialno varstvo in
usklajevanje raziskovanj s
podro�ja institucionalnega
varstva (SOC-DOM, SOCPOS in SOC-VDC) v bazi
podatkov (v ustanavljanju) pri
Skupnosti socialnih zavodov.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Spremljanje dodatnih
informacij o izbranih
vidikih socialne
zaš�ite, npr. o neto
izdatkih za socialno
zaš�ito.

MDDSZ; ZRSZ;
DURS; MF in drugi
izvajalci programov
socialne zaš�ite.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

MDDSZ; ZRSZ;
DURS; MF in
drugi izvajalci
programov
socialne zaš�ite.

Obvezno

Študij
razpoložljivih
metodologij;
delo, povezano z
analizo
razpoložljivosti
podatkov in po
možnosti
pripravo
podatkov glede
neto izdatkov za
socialno zaš�ito

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Racionalizacija,
razbremenitev
poro�evalskih enot.

Inštitut za socialno
Letna
varstvo, MDDSZ, SSZ.

Preteklo leto

Inštitut za socialno
varstvo in
Skupnost socialnih
zavodov.
Po dogovoru med
SURS-om in
MDDSZ, ISV,
SSZ.

Usklajevanje
raziskovanj s
podro�ja
socialnega
varstva.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R381.01

Statisti�ni register
stanovanj

R383

Povezovanje anket o
gospodinjstvih in
registrov

SURS

R383.01

SURS

R383.02

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Razvoj statisti�nega registra
stanovanj, temelje�ega na
podatkih Popisa 2002, ki
vsebuje osnovne podatke o
osebah, gospodinjstvih,
stavbah in stanovanjih. S
povezovanjem in
dopolnjevanjem teh podatkov z
drugimi statisti�nimi in
administrativnimi viri bo
omogo�eno oblikovanje in
spremljanje stanovanjske
statistike ter povezovanje
podatkov o stanovanjih in
stanovalcih.

Oblikovanje in razvoj GURS, MOPE, MF
stanovanjske statistike,
zagotavljanje,
povezovanje in
prikazovanje podatkov
o stavbah, stanovanjih
in osebah ter
spremljanje
stanovanjskih pogojev
v povezavi z drugimi
vidiki življenjske ravni
prebivalstva.

Kontinuirana

GURS,MOPE,MF, Obvezno
DURS,UE, ob�ine,
MKGP
(A.R.S.K.T.R.P.),
MDDSZ, ZPIZ,
ZZZS, ZRSZ,
Inštitut za socialno
varstvo, Centri za
socialno delo, IVZ,
KDD, MNZ,
Centralni register
prebivalstva,
upravniki,
nepremi�ninske
družbe,
zbornice, podjetja
in druge
organizacije ter
drugi nosilci
administrativnih
evidenc ter lastni
viri SURS-a
(POPIS 2002).

Oblikovanje
metodologije in
informacijsko
tehnološke
podpore
vzdrževanja
registra

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Ženske in moški

Spremljanje razlik med
ženskami in moškimi na
podro�ju zaposlenosti, pla�,
izobraževanja, kriminala,
nepla�anega dela, politi�nega
vpliva...

Izbor klju�nih
kazalnikov ki kažejo
na položaj moškega in
ženske v družbi.

Letna,
Kontinuirana

Uporabljeni
Obvezno
obstoje�i statisti�ni
in administrativni
viri na SURS-u;
IVZ, Državni zbor
RS, MNZ, Uprava
za izvrševanje
kazenskih sankcij,
MŠZŠ,
med letom (1x) na
zahtevo SURS

Priprava
metodoloških
osnov; izbor
kazalnikov;
osnutek vsebine
publikacije oz.
tovrstne vsebine
poglavja spletne
strani SURS

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Družbeni položaj žensk
in družin

Opredelitev in izbor statisti�nih
kazalnikov za spremljanje
položaja žensk in družin v
Sloveniji.

Zagotavljanje
statisti�nih podatkov,
predvsem kazalnikov
za spremljanje
položaja žensk in
družin v Sloveniji za
uporabnike, predvsem
raziskovalce, analitike
in sestavljavce
prebivalstvenih in
drugih politik oz.
na�rtov razvoja.

MZ, MNZ, UEM, ZPIZ Letna,
ter drugi organi
Kontinuirana
zadolženi za urejanje
položaja žensk.

Lastni viri SURS,
MNZ, IVZ,
MDDSZ, UEM
med letom

Študij
metodologije in
spoznavanje
pristopov drugih
držav k tej
problematiki

Koledarsko
leto

Obvezno

2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R383.03

Podatkovna baza
socialnih statistik
PBSS

SID, ime in priimek, naslov,
spol, datum rojstva, dav�na
številka, šolska izobrazba,
izobraževanje, poklic,
dejavnost, zakonski stan,
delovna aktivnost, razli�ne
vrste prejemkov, prispevkov,
olajšav, podatki o premoženju
(nepremi�nine, premi�nine,
delnice, ...) in drugi podatki o
osebah, podatki o
gospodinjstvih in stanovanjih.

Povezovanje
Zunanji izvajalci.
statisti�nih in
administrativnih zbirk
podatkov v skupno
bazo z namenom
razbremenitve
poro�evalskih enot
(gospodinjstev in
oseb), zadovoljevanje
potreb uporabnikov po
podatkih in za
analiti�ne namene.

Kontinuirana

Koledarsko
leto

Gospodinjstva,
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,
zbornice, podjetja
in druge
organizacije,
ob�ine, KDD, UE,
MF,
nepremi�ninske
družbe

Obvezno

Priprava izbranih 2006
podatkovnih
zbirk, izbor
variabl, priprava
šifrantov, vnos
šifrantov v
Klasje;
združevanje
posameznih
podatkovnih
virov preko
povezovalnih
identifikatorjev;
priprava
metodologije
vzdrževanja in
definiranje tabel.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R383.04

Vklju�evanje žensk v
razvoj podeželja v
Sloveniji

Izbor podatkov kmetijskih
statistik ter izbor podatkov o
prebivalstvu; zagotavljanje
potrebne podatkovne baze za
podporo projekta Vklju�evanje
žensk v razvoj podeželja.

MKGP je uspelo
pridobiti
sofinanciranje
Programa za
vklju�evanje žensk v
razvoj podeželja
(finan�na pomo� in
udeležba tujih
strokovnjakov s
podro�ja enakosti
spolov); aktivnosti so
namenjene podpori
priprave Akcijskega
na�rta za vklju�evanje
žensk v razvoj
podeželja. Potrebno bo
zagotoviti ustrezne
statisti�ne kazalnike za
to podro�je.

Kontinuirana

Koledarsko
leto

Lastni viri SURS,
MKGP, Urad za
enake možnosti,
BF - Katedra za
agronomsko
ekonomiko,
Predstavništvo RS
za FAO
skladno s
programom
Projekta.

Obvezno

Dolo�itev
potrebnih
kazalnikov skupaj z ostalimi
�lani projektne
skupine;
zagotovitev
razpoložljivih
podatkov iz
podatkovnih
virov SURS-a

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R383.05

Invalidi

Zbiranje podatkov o invalidih v
Sloveniji in zagotavljanje
podatkov, katerih vir so
razli�ne institucije, na enem
mestu: na primer zasnova in
vzpostavitev posebnega
poglavje na spletni strani
SURS.

Vzpostavitev
podatkovnega sistema
za podro�je invalidov
z ustreznimi
metapodatki.

Koledarsko
leto

MZ, IVZ,
MDDSZ, ZZZS,
ZPIZ in lastni viri
SURS.
Med letom.

Obvezno

Priprava ustrezne Konec 2005
- enotne
metodologije poenotenje
razli�nih
metodologij za to
podro�je pri nas
in uskladitev z
mednarodnimi
standardi.

R39

Varstvo potrošnikov

R391

Statistika varne hrane

AJPES, Inštitut
Letna
Republike Slovenije za
rehabilitacijo, IVZ,
MDDSZ, Zavod
invalidskih podjetij
Slovenije, ZPIZ, ZRSZ,
ZZZS,

2006 skladno s
programom
Projekta

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R391.01

Varna hrana

RIII

GOSPODARSKE
STATISTIKE

RIII.1

MAKROEKONOMSKE
STATISTIKE

Namen

Sodelujejo

Spremljanje razvoja tega
podro�ja statistike in
zagotavljanje prvih informacij
(tudi podatkov) Eurostatu v ta
namen; povezovanje z drugimi
institucijami, ki spremljajo
podatke tega podro�ja.

Pridobiti pregled nad
podro�jem; ugotoviti
katera institucija ima
podatke s tega
podro�ja in kateri so ti
podatki; ugotoviti,
kateri podatki so nujni
za statisti�no
spremljanje za
zadovoljitev potreb na
nacionalnem in
mednarodnem
podro�ju.

MKGP, MOPE, MZ,
IVZ.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Spremljanje
podro�ja, razvoja
metodologije;
vzpostavitev
stikov z drugimi
institucijami.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R40

Nacionalni ra�uni

R402

Nacionalni ra�uni:
agregati

SURS

R402.01

Zajetje v nacionalnih
ra�unih

Dopolnitev metodologije in
izra�uni BDP/BND v skladu z
ESR 1995 (teoreti�ni DDV,
dav�ni pregledi, obra�unani
davki, ki ne bodo pla�ani).

Izboljšanje zajetja v
makroekonomskih
agregatih v skladu z
EU standardi.

Letna

Koledarsko
leto

DURS, BS, MF,
Obvezno
AJPES,
inšpekcijske službe
in lastni viri
SURS.

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R402.02

Stalne cene predhodnega
leta

Prilagoditev obra�unov v
stalnih cenah ESR 1995

Izra�un
makroekonomskih
agregatov v skladu z
ESR 1995.

Letna

Koledarsko
leto

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R402.03

Alokacija posredno
merjenih storitev
finan�nega posredništva
po porabnih sektorjih

Analiza virov, razvoj
metodologije in izra�uni.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Letna

Koledarsko
leto

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R402.04

Merjenje produktivnosti

Sodelovanje v projektu EU
KLEMS Produktivnost v EU.
Pregled razpoložljivosti
podatkov v Sloveniji, priprava
razpoložljivih �asovnih serij
podatkov za analizo,
sodelovanje pri analizi
kakovosti rezultatov.

Razvoj mednarodno
primerljivih
kazalnikov za merjenje
produktivnosti.

Pregled
razpoložljivosti
podatkov za
potrebe projekta
EU KLEMS v
Sloveniji.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R402.05

Opis metodologije bruto
nacionalnega dohodka

Opis virov in metod,
uporabljenih za ocenjevanje
bruto doma�ega proizvoda in
bruto nacionalnega dohodka,
po standardni Eurostatovi
strukturi.

Priprava opisa
metodologije bruto
nacionalnega dohodka,
ki je namenjen
nadzoru in preveritvi
skladnosti ocene BND
z ESR 1995.

Priprava
osnutkov
drugega, tretjega,
�etrtega, petega,
sedmega,
desetega in
enajstega
poglavja.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

BS

2001

BS.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

R403

Ra�uni države

SURS

R403.01

Kratkoro�ne
javnofinan�ne statistike

Analiza virov, postavitev
metodologije in izra�uni.

SURS

R403.02

Izdatki države po
namenih

Razvoj metodologije
Obra�un
spremljanja izdatkov države po makroekonomskih
namenih (po klasifikaciji
agregatov za državo.
COFOG).

BS

R403.03

Statistika državnih financ Nefinan�ni in finan�ni ra�un
po ESR 95 v skladu z
države; podatki EDP dolga;
zahtevami ECB
transakcijske države s
prora�unom EU; nominalna
stanja in transakcije z
instrumenti EDP dolga;
razdelitev instrumentov po
valutah; terjatve in obveznosti
v okviru sektorja države in
drugo.

R404

Ra�uni institucionalnih
sektorjev

MF

R404.01

Državne pomo�i

SURS

R404.02

SURS

Postavitev metodologije in
njeno testiranje.

Sodelujejo

Izra�un dolo�enih
kategorij virov in
porabe sektorjev
države.

Konsistentna združitev
podatkov MF, SURS
in BS.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

�etrtletna

�etrtletje

MF, DURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP, lastni
viri SURS.

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Letna

Koledarsko
leto

MF, DURS, ZPIZ,
ZZZS, UJP.

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Letna

Preteklo in
teko�e leto

SURS, MF in BS.

Pridobitev
razpoložljivih
podatkov, analiza
njihove
ustreznosti in
posredovanje v
ECB.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Postavitev
metodologije in
njeno testiranje.

Pravne in druge
podlage

Spremljanje u�inkov
državnih pomo�i.

MF, UMAR, SURS.

Letna

Preteklo leto

Dajalci državnih
pomo�i.

Nefinan�ni sektorski
Nefinan�ni sektorski ra�uni v
ra�uni doma�ih sektorjev skladu z vprašalnikom ESR
in tujine
(evropski sistem ra�unov).

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

BS, MF

Letna

Koledarsko
leto

MF, DURS, ZPIZ,
BS in lastni viri
SURS.

Obvezno

Razvoj
metodologije.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R404.03

�etrtletni nefinan�ni
sektorski ra�uni za
državo in tujino

�etrtletni sektorski ra�uni v
skladu z Uredbo o �etrtletnih
nefinan�nih ra�unih po
institucionalnih sektorjih.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

BS, MF

�etrtletna

�etrtletje

BS, MF.

Obvezno

Razvoj
metodologije.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R405

Panožni ra�uni input/output tabele

SURS

R405.01

Input-output tabele v
stalnih cenah

Analiza virov in postavitev
metodologije ter poskusni
izra�uni.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

Letna

Koledarsko
leto

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R405.02

Poro�ilo o strukturi
Prihodki po vrstah dejavnosti,
vmesne potrošnje in
vmesna potrošnja po vrstah
prihodkov v
proizvodov.
gospodarskih družbah,
drugih pravnih osebah ter
proizvodnih enotah
gospodinjstev
NR-IOT

2006

2005

Obvezno

Priprava
metodologije in
obveš�anje
dajalcev
podatkov o
vsebini
raziskave.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

AJPES

2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

DURS, AJPES in
lastni viri SURS.

Obvezno

Nadaljevanje
dela.

2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

Postavitev
metode.

2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R406

Bilan�ni ra�uni
(vklju�no s stanjem
osnovnih sredstev)

SURS

R406.01

Ocena stanj osnovnih
sredstev

Postavitev PIM - metoda stalne Obra�un potrošnje
inventurizacije. Kompletiranje stalnega kapitala.
podatkov za leto 1999.

DURS, AJPES.

Testiranje
metode.

SURS

R406.02

Statistika osnovnih
sredstev

Postavitev metode, dolo�itev
vsebine vprašalnika in testno
zbiranje podatkov od izbranih
dajalcev.

AJPES.

Testiranje.

Preteklo in
teko�e leto

Izbrani dajalci.

�etrtletna

�etrtletje

AJPES, BS, MF,
Obvezno
MNZ, DURS,
UJP, AZN in lastni
viri SURS.

�etrtletje

1. Enote vklju�ene
v S.11, S.12, S.13
po SKIS (možen
prag poro�anja,
odvisno od
sprejetega
navodila); poro�ila
zbirata AJPES in
BS.
2. Dodatno:
ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

Obvezno

�etrtletje

BS, MF.

Obvezno

SURS

R407

�etrtletni ra�uni

R407.01

Širitev sistema �etrtletnih Proizvodna struktura BDP v
nacionalnih ra�unov
teko�ih cenah, dohodkovna
struktura BDP, investicije v
osnovna sredstva po vrstah
proizvodov v teko�ih in stalnih
cenah.

Bilance stanj
nefinan�nih sredstev.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

R41

Finan�ni ra�uni

R411

Finan�ni ra�uni
transakcij

BS

R411.01

�etrtletni finan�ni ra�uni
transakcij

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

Izpolnitev zahtev ECB SURS, MF, AJPES.
in za potrebe
ekonomske analize,
doma�e in tuje
javnosti.

SURS,
BS, MF

R411.02

�etrtletni finan�ni ra�uni
države - transakcije

�etrtletni ra�uni države v
skladu z Uredbo št. 501/2004.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

R412

Finan�ni ra�uni stanj

BS, MF

�etrtletna

Nadaljevanje
dela.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Analiza virov,
razvijanje
metodologije.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Preteklo
�etrtletje

1. Enote vklju�ene
v S.11, S.12, S.13
po SKIS (možen
prag poro�anja,
odvisno od
sprejetega
navodila); poro�ila
zbirata AJPES in
BS 2. Dodatno:
ATVP, AZN, BS,
KDD, MF, SURS.

Obvezno

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

BS

R412.01

�etrtletni finan�ni ra�uni
stanj

�etrtletni podatki o stanju
finan�nih terjatev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po
finan�nih instrumentih v
skladu z zahtevami ECB.

Izpolnitev zahtev ECB SURS, MF, AJPES.
in za potrebe
ekonomske analize,
doma�e in tuje
javnosti.

SURS,
BS, MF

R412.02

�etrtletni finan�ni ra�uni
države - stanja

�etrtletni finan�ni ra�uni
države v skladu z Uredbo št.
501/2004.

Obra�un
makroekonomskih
agregatov.

BS, MF

�etrtletna

�etrtletje

BS, MF.

Obvezno

Analiza virov,
razvijanje
metodologije.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R43

Satelitski ra�uni

R431

Satelitski ra�uni za
turizem

R431.01

Satelitski ra�uni za
turizem

Dokon�anje eksperimentalnega
obra�una TSA za Slovenijo za
leto 2000. Nadaljnji razvoj
metodologije TSA za
Slovenijo, izpopolnjevanje
podatkovnih virov in
statisti�nih ocen posameznih
kategorij in agregatov.

Priprava osnovnih
tabel satelitskih
ra�unov za turizem za
Slovenijo.

MG, Nacionalni
turisti�ni inštitut, BS,
CURS, turisti�na
združenja in ve�ja
podjetja.

Ob�asna

Koledarsko
leto

MG, BS, CURS,
turisti�na
združenja, ve�ja
podjetja, AJPES in
lastni viri SURS.

Obvezno

Analiza in izbor 2005
podatkov ter
metod
ocenjevanja in
za�etek dela na
ocenjevanju
vrednosti glavnih
turisti�nih
agregatov porabe
in proizvodnje.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R432

Satelitski ra�uni za
okolje

R432.01

Razvoj metodologije in
izvajanje okoljskih
ra�unov

Povezava med razli�nimi
gospodarskimi dejavnostmi in
vplivi na okolje v fizi�nih
ra�unih; okoljski in ekonomski
podatki morajo biti primerni za
isti konceptualni okvir, ki se
mora prilagajati
konceptualnemu okviru
nacionalnih ra�unov. Okoljski
ra�uni se upoštevajo pri
analizah, koliko razli�ni
sektorji družbe prispevajo k
nacionalnim in mednarodnim
okoljskim ciljem in s tem
povezano udeležbo
gospodarstva.

Informacije o okoljski
problematiki
ekonomskega razvoja
so potrebne pri
oblikovanju politik
uravnoteženega
razvoja. Razviti je
potrebno fizi�ne
ra�une (opredeliti
kategorije sredstev, ki
se skladajo s
klasifikacijo SNA) v
naslednji fazi pa
okoljske ra�une
(denarne).

MOPE, MG, MF,
UMAR, itd.

Razvijanje
koncepta za
Slovenijo.

MOPE in lastni
viri SURS.

Obvezno

Priprava in
obdelava
podatkov za
NAMEA emisije
v zrak priprava
publikacije.
Vodni ra�uni,
študija
izvedljivosti in
priprava
podatkovnih
evidenc za
predvidene
tabele. Pregled
metodologije in
priprava izhodiš�
za spremljanje
ra�unov
materialnih
tokov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

SURS

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

IVZ

SURS

R433

Satelitski ra�uni za
zdravje

R433.01

Satelitski ra�uni za
zdravstvo

R55

Cene

R551

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

R551.01

Harmonizirani indeks
cen življenjskih
potrebš�in
HICP

Namen

Sodelujejo

Priprava za izvedbo projekta v
skladu z » A System of Health
Accounts«, ki ga je pripravil
OECD v letu 2001, kot tudi
povezavo na satelitske ra�une
za to podro�je v skladu ESR
95.

Uvedba
SURS, MF, ZZZS, MZ,
konsistentnega in
Zavod za zdravstveno
fleksibilnega sistema
varstvo RS
za zdravstvo, vklju�uje
tudi uvajanje
statisti�nega poro�anja
v skladu z
mednarodnimi
klasifikacijami za
ra�une za zdravstvo ter
drugimi klasifikacije iz
» A System of Health
Accounts«.

HICP je namenjen za
primerjanje inflacije v državah
oz. z državami EU. HICP kot
samostojni kazalec redno
mese�no izra�unavamo od leta
2001.

Nadaljnje
izpolnjevanje in
usklajevanje
metodologije in prakse
na podro�ju HICP s
predpisi EU, ki bodo
še sprejeti ali nadaljnje
operacionalizirani po
letu 2001.

Izvajanje

Kontinuirana

Rok prve
objave/
uporabe

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Testno za leto Izvajalci
2003, redno za zdravstvenih
2004.
storitev,
institucionalni
pla�niki
zdravstvenih
storitev, SURS,
BS, MF, AJPES,
MZ, MDDSZ,
MNZ, MORS,
ZPIZ, DURS,
Lekarniška
zbornica,
Zdravniška
zbornica, IVZ.

Obvezno

Študijo
2005/2006
izvedljivosti
naloge; priprava
projekta, ki
vklju�uje
dolo�itev nosilca
kot tudi
izvajalcev za
posamezne
naloge v
projektu;
opredeliti naloge,
nosilce in roke;
testiranje vsebin
vprašalnikov;
izpolnjevanje
tabel sistema
ra�unov z že
razpoložljivimi
podatki.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Koledarsko
leto

Obvezno

Izpolnjevanje
metod
prilagajanja cen
zaradi
kvalitativnih
sprememb v
proizvodih in
druge
nepredvidene
zahteve
Eurostata.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

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.

Pravne in druge
podlage

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Izbrane trgovine na Obvezno
drobno in drugi
poslovni subjekti,
ki prodajajo
izdelke in
opravljajo storitve
kon�ne porabe;
ostali subjekti , ki
izvajajo dolo�ene
tržne, nadzorne ali
druge funkcije
(združenja,
agencije).

Obveznost
poro�anja

SURS

R551.02

Izpopolnjevanje vzorcev
cen v statistiki
drobnoprodajnih cen

Ocena in izpopolnjevanje
vzorcev cen, t.j izbora,
razporeditve in števila krajev
(lokacij) in prodajnih mest ter
izbora in števila
reprezentativnih proizvodov.

Namen je oceniti in
MG, UMAR, BS
zagotoviti takšen izbor
cenovnih vzorcev, ki
bodo upoštevajo�
stroške zbiranja cen
zagotavljali optimalno
statisti�no zanesljivost
indeksov
drobnoprodajnih cen
(ICŽP, HICŽP, ICD)
na publikacijskih
ravneh objavljanja
indeksov ter statisti�no
zanesljivost popre�nih
ocen na nacionalni
ravni.

Kontinuirana

Koledarsko
leto

SURS

R551.03

Spremljanje povpre�nih
drobnoprodajnih cen
izbranih izdelkov in
storitev v evrih

Vzporedno spremljanje
popre�nih nacionalnih
drobnoprodajnih cen, izraženih
v evrih, za okoli 650 izbranih
izdelkov in storitev. Enako kot
pri povpre�nih
drobnoprodajnih cenah,
izraženih v tolarjih.

Primerjava
drobnoprodajnih cen
izbranih izdelkov in
storitev, izraženih v
slovenskih tolarjih in v
evrih ter priprava na
prehod na evro.

Mese�na

Mesec

Obvezno

SURS

R551.04

Statistika stanovanjskih
nepremi�nin

Analiza statisti�ne
metodologije, analiza vseh
možnih podatkovnih virov,
zasnova sistema letnega
spremljanja statistike cen
stanovanjskih nepremi�nin.

Zagotovitev podatkov
o gibanju cen
stanovanjskih
nepremi�nin, v kon�ni
fazi pa tudi za potrebe
HI�ZP (harmonizirani
indeks cen življenjskih
potrebš�in)

Koledarsko
leto

Obvezno

R552

Paritete kupne mo�i

SURS

R552.01

Relativne ravni cen

Spremljanje drobnoprodajnih
cen manjše testne, natan�no
opredeljene EU košarice
proizvodov in storitev.

Mednarodna
primerjava ravni cen
in cenovne
konvergence.

Kontinuirana

SURS

R552.02

Metodološka in
organizacijska podpora
državam bivše
Jugoslavije pri primerjavi
cen in izvajanje kontrole
nad zbranimi cenami in
rezultati

SURS kot vodja skupine z
OECD nudi metodološko in
organizacijsko podporo za
primerjavo cen med temi
državami ter izvaja funkcije
kontrole zbranih cen in
validacije rezultatov (PKM).

Vklju�itev petih
OECD, Eurostat
zahodnobalkanskih
držav v evropski
program primerjave
cen za izra�un BDP po
kupni mo�i.

Kontinuirana

BS, MF, MOPELetna
GURS, nepremi�ninske
agencije, notarji,
ob�ine, DURS, bodo�a
agencija za
nepremi�ninske trge,
bodo�i urad za
množi�no vrednotenje
nepremi�nin

Mesec

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Ocena vzorca na
podlagi nekaterih
statisti�nih
kazalnikov
zanesljivosti.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Priprava na
dvojno
spremljanje cen.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Odvisno od
zahtev in na�rta
dela Eurostata.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Vse naloge v
zvezi z izvedbo
dveh raziskav o
cenah (2004-01,
2004-02, 200501, 2005-02):
priprava list
proizvodov,
kontrola cen in
drugih
informacij,
priprava
Quaranta tabel.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R552.03

Zbiranje cen za potrebe
Svetovnega
mednarodnega programa
primerjave
ICP - International
Comparison Programme

R55991

Indeksi cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih

SURS

R55991.01

SURS

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Zbiranje cen za potrebe
svetovnega mednarodnega
programa primerjave (ICP), ki
ga organizira Svetovna banka.
V Evropi so za te namene
izbrani statisti�ni uradi
Estonije, Velike Britanije
(koordinator) in Slovenije.

Izra�un BDP po kupni Svetovna banka,
mo�i v svetovnem
Eurostat, Velika
merilu. Izbrane
Britanija
statisti�ne ustanove
imajo funkcijo države
"prstana", ki omogo�a,
da se rezultati
regionalnih primerjav,
ki se izvajajo na
razli�nih celinah
povežejo v skupno
globalno svetovno
primerjavo.

Kontinuirana

Mese�no poro�ilo o
izvoznih cenah
industrijskih proizvodov
pri proizvajalcu
CENE-IZVOZ/M

Izvozne cene za
najpomembnejše izvozne
proizvode za vzorec
najpomembnejših izvoznikov,
ki že poro�ajo proizvajal�eve
cene pri prodaji na doma�i trg.

Namen raziskave je
izra�unavanje
indeksov cen
industrijskih
proizvodov pri
proizvajalcih razširiti
tudi na podatke o
izvoznih cenah z
namenom izpopolnitve
metodologije
omenjenega indeksa z
zahtevami in
priporo�ili EU.

Kontinuirana

R55991.02

Cene storitev pri
proizvajalcih

Spremljanje cen pri
proizvajalcih storitev iz
podro�ij dejavnosti,
opredeljenih z uredbo o
kratkoro�nih statisti�nih
kazalnikih .

Zagotovitev informacij
o dinamiki cen za
prioritetne storitvene
dejavnosti.

RIII.2

POSLOVNE
STATISTIKE

R44

Statistika poslovnih
subjektov

R442

Razvoj strukturne
statistike podjetij

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Zbiranje cen
potrošnih dobrin,
vnos in kontrola
cen; ostalo glede
na dogovor in
navodila
svetovnih in
regionalnih
koordinatorjev
primerjave

Mesec

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Izbrane
Obvezno
poro�evalske enote
raziskave CENEDOMA/M in ostali
pomembni
proizvajalciizvozniki.

Priprava
ponderacije za
indeks izvoznih
cen.

Prvi poskusni Naloga, vezana na
rezultati 2006. predpise/pilotne
projekte

Proizvajalci
storitev.

Priprava na
izvedbo naloge.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R442.01

Povpraševanje po
storitvah
SSP-DS

Raz�lenitev spremenljivke
strukturnih statistik podjetij
"Celotna nabava dobrin in
storitev" na dobrine in storitve
in nadaljnja raz�lenitev storitev
na 10 skupin storitev.

Prou�evanje zvez med
storitvenim sektorjem
in ostalimi sektorji;
odkrivanje razlogov za
rast storitev;
opisovanje
internacionalizacije
storitev.

Ad-hoc
raziskovanje
(enkratno)

Preteklo leto

Izbrani poslovni
subjekti.

Obvezno

Priprava, analiza
in izkazovanje
podatkov.

April 2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R442.02

Poslovne storitve
SSP-PS

Podrobna �lenitev prihodkov
po proizvodih in uporabnikih
za izbrane storitvene dejavnosti
(oddelki SKD 72 in 74) ter
podatki o dodani vrednosti in
zaposlenosti po �lenitvi
prihodkov po proizvodih in
uporabnikih ter razlogi in ovire
za trgovanje z drugimi
državami ter oblike povezav z
drugimi državami.

Analiza strukture
proizvodov in
uporabnikov - podjetij
v izbranih storitvenih
dejavnostih.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Izbrani poslovni
subjekti.
30. 6. 2005

Obvezno

Zbiranje,
priprava,
analiziranje in
izkazovanje
podatkov

Podatki 2003:
November
2005; podatki
2004:
November
2006

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R442.03

Analiza uporabnosti
DDV podatkov
DDV-ANL

Podatki o prihodkih, o izvozu
in uvozu, o pridobitvah in
dobavah ter o investicijah.

Analiza uporabnosti
DDV podatkov za
statistiko podjetij in
statisti�ni poslovni
register.

DURS

�etrtletna

�etrtletje

DURS (obra�un
davka na dodano
vrednost),
dokumentacija
SURS.

Obvezno

Analiza
uporabnosti
podatkov in
uporaba
podatkov davka
na dodano
vrednost za
ocenjevanje
manjkajo�ih
vrednosti v
statisti�nih
raziskovanjih.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R442.04

Statistika podružnic pod
tujim nadzorom (inward
FATS)
SSP-FATS/L

Poslovanje poslovnih
subjektov pod tujim nadzorom;
spremljanje prihodkov,
odhodkov, stroškov, dodane
vrednosti, nabave, investicij in
zaposlenosti, lastništva, država
nadzora poslovnih subjektov.

Harmoniziranje
državne statistike z
zahtevami EU;
izboljšanje kvalitete in
mednarodne
primerljivosti
podatkov pri
spremljanju
poslovanja podjetij in
podružnic pod tujim
nadzorom.

BS, AJPES, DURS

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Poslovni subjekti
pod tujim
nadzorom , BS
(Poro�ilo o
kapitalskih
naložbah
nerezidentov),
AJPES (zaklju�ni
ra�uni), DURS
(Napoved za
odmero davka od
dohodkov iz
dejavnosti).

Obvezno

Vzpostavitev
metodologije in
priprava
podatkov za
vzpostavitev
statistike tujih
podružnic.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R443

Statistika malih in
srednjih podjetij

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Letna

Preteklo in
teko�e leto

OZS,
administrativne in
statisti�ne baze ter
druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Obvezno

Poleg podatkov
OZS uporabiti
razpoložljive
administrativne
in statisti�ne vire
za prikaz novih
informacij o
malih in srednjih
podjetjih.

oktober 2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R443.01

Razvoj statistike malih in Razvoj pregleda obratov, ki
srednjih podjetij
opravljajo dejavnost na obrten
ali obrti podoben na�in in so
registrirani v Obrtnem registru
Slovenije ob uporabi drugih
razpoložljivih administrativnih
in statisti�nih virov.

R444

Izvajanje in razvoj
kratkoro�ne statistike
podjetij

SURS

R444.01

Spremljanje razvoja
Spremljanje razvoja STS-R,
kratkoro�nih kazalnikov prenos na SURS in
na podro�ju industrije,
koordinacija z Eurostatom.
gradbeništva, trgovine na
drobno in ostalih storitev

Harmonizacija z
zahtevami EU.

Teko�e
spremljanje dela
na STS ter
amandmaja ter
prenos na SURS.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R444.02

Spremljanje razvoja
kratkoro�nih kazalnikov
na podro�ju industrije

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju kratkoro�nih
kazalnikov ter
dopolnitev statistike
kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju industrije z
namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti in
kvalitete podatkov.

Teko�e
spremljanje dela
na STS-R in
amandmaja ter
prenos na SURS.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R444.03

Spremljanje razvoja
Spremljanje razvoja in
kratkoro�nih kazalnikov uvajanje Uredbe o
na podro�ju gradbeništva kratkoro�nih kazalnikih in
Uredbe o definicijah
spremenljivk (1165/98,
588/01) s podro�ja
gradbeništva: proizvodnja
gradbenih objektov, nova
naro�ila gradbenih objektov,
gradbena dovoljenja za stavbe število stanovanj in uporabna
površina stavb, ter spremljanje
in uvajanje sprememb
predlaganih v osnutku
amandmaja k uredbi 1165/98.

Harmonizacija s
predpisi EU na
podro�ju gradbeništva
ter dopolnitev
statistike kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju gradbeništva
z namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti in
kvalitete podatkov.

Teko�e
spremljanje dela
na predpisih EU
(Uredbe) in
amandmaja ter
ostalih
dokumentih in
prenos na SURS.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Uvajanje Uredbe o
kratkoro�nih kazalnikih na
podro�ju industrije in ostalih
uredb, ki definirajo podro�je
industrije v okviru STS.

Prikaz novih
informacij o statistiki
malih in srednjih
podjetij.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

GZS - Združenje za
gradbeništvo in
industrijo gradbenega
materiala.

Mese�na

Mesec

GZS - Združenje
za gradbeništvo in
IGM.
20. v mesecu

Obvezno

Sodelovanje z
GZS pri
harmonizaciji
gradbenih
stroškov.

GZS objavi
zadnji dan v
referen�nem
mesecu,
SURS pa 60
dni po
referen�nem
obdobju.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Mese�na

Mesec

SURS

R444.04

Statistika gradbenih
stroškov

Razvoj statistike gradbenih
stroškov: stroški materiala in
stroški dela.

Izboljšanje
spremljanja statistike
gradbenih stroškov in
harmonizacija z
zahtevami EU.

SURS

R444.05

Spremljanje razvoja
kratkoro�nih kazalnikov
na podro�ju trgovine in
drugih storitvenih
dejavnosti

Uvajanje Uredbe o
kratkoro�nih indikatorjih na
podro�ju trgovine na drobno

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju kratkoro�nih
kazalnikov ter
dopolnitev statistike
kratkoro�nih
kazalnikov na
podro�ju trgovine in
drugih storitvenih
dejavnosti z namenom
harmonizacije in
izboljšanja
razpoložljivosti ter
kvalitete podatkov.
Skrajšanje rokov
objave.

SURS

R444.06

Izra�un indeksa
industrijske proizvodnje
iz vrednostnih podatkov
IND-Indeks

Testiranje in analiza nove
metode izra�una indeksa
industrijske proizvodnje, ki
temelji na vrednostnih
podatkih. Analiza
primerljivosti �asovnih vrst, ter
analiza možnosti zagotavljanja
podatkov za daljše �asovno
obdobje.

SURS

R444.07

Analiza možnosti za
elektronsko zajemanje
podatkov od upravnih
enot
GRAD-UE

Analiza možnosti za
elektronsko zajemanje
podatkov GRAD-PGD/M,
GRAD-PUD/M in GRADRS/M od upravnih enot.

R445

Statistika industrijske
proizvodnje (vklju�no s
PRODCOM)

Teko�e
spremljanje dela
na STS-R in
amandmaju ter
prenos na SURS.
Izboljšanje
kvalitete
podatkov.
Avtomatizacija
postopkov objave
podatkov z
namenom
skrajšanja rokov
od
razpoložljivosti
podatkov do
objave.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Sprememba izra�una
indeksa industrijske
proizvodnje z
namenom
razbremenjevanja
poro�evalskih enot in
poenostavitvijo
raziskovanja.

Testiranje in
analiza metode
izra�una indeksa
industrijske
proizvodnje iz
vrednostnih
podatkov o
industrijski
proizvodnji.
Analiza
primerljivosti
�asovnih vrst,
analiza možnosti
zagotavljanja
podatkov za
daljše �asovno
obdobje.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Pospešitev poro�anja
Upravne enote
in izvajanje smernic Euprave, ki bodo
prispevale tudi k boljši
kakovosti podatkov.

Tehni�ne
priprave na
elektronsko
zajemanje in
izvedba pilotnega
elektronskega
zajema podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R445.01

Spremljanje razvoja
uredbe PRODCOM in
spremljajo�ih
dokumentov
PRODCOM

Spremljanje uvajanja
PRODCOM uredbe in
osnutkov sprememb ter
dokumentov, ki jih
dopolnjujejo.

Harmonizacija z
zahtevami EU na
podro�ju spremljanja
industrijske
proizvodnje.

Teko�e
spremljanje
sprememb
PRODCOM
uredbe ter
spremljajo�ih
dokumentov in
prenos na SURS.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R445.02

Analiza možnosti za
poenostavitev
vprašalnika IND/L

Analiza možnosti za
poenostavitev vprašalnika
IND/L ob so�asnem
zagotavljanju podatkov
potrebnih za izvajanje Uredbe
PRODCOM.

Poenostavitev
vprašalnika in
razbremenitev
poro�evalskih enot.

Analiza obsega
potreb
uporabnikov
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R446

Železo in jeklo

R446.01

Razvoj statistike železa
in jekla
IND-Fe/L

Spremljanje sprememb in
Uredb na podro�ju statistike
železa in jekla v EU.

Izboljšanje
spremljanja statistike
železa in jekla ter
harmonizacija z EU
predpisi.

Teko�e
spremljanje
razvoja. Priprava
in izvedba
letnega pilotnega
raziskovanja
IND-Fe/L.

R45

Energetika in surovine

R451

Strukturna statistika
energetike

R451.01

Harmonizacija statistike
energetike na podro�ju
storitev

Podatki o porabi energije in
goriv v sektorju storitve.

Spremljanje dogajanja
v EU, kjer je
predvidena poskusna
izvedba anket na
majhnih vzorcih.
Harmonizacija bo
izvedena, ko bodo
znani rezultati testne
ankete in ko bodo
podana priporo�ila za
nadaljnje delo.

Spremljanje
razvoja.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Analiziranje dogajanja in
širitev raziskovanj na podro�je
uporabe obnovljivih virov
energije (lesne biomase,
bioplina, vetrne energije,
son�ne energije, itd.).

Mednarodne zahteve
se vse bolj usmerjajo k
uporabi obnovljivih
virov energije in
pri�akuje se potreba
po omenjenih
podatkih.

Priprava na
zbiranje
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

SURS

SURS

R453

Obnovljivi viri energije

R453.01

Obnovljivi viri energije

Koledarsko
leto

Teko�e.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

R455

Posebne akcije za
podporo nove
energetske poti v
Skupnosti

SURS

R455.01

Kazalniki energetske
u�inkovitosti

Kazalniki, ki merijo energetsko
u�inkovitost v prometu,
industriji, gospodinjstvih in
storitvah.

Nabor kazalnikov za
spremljanje
izboljševanja
energetske
u�inkovitosti;
mednarodno
poro�anje.

AURE, IJS.

Obvezno

Študija
izvedljivosti.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R455.02

Kazalniki
konkuren�nosti

Struktura trga z elektri�no
energijo, konkuren�nost na
podro�ju prenosa in trgovanja z
elektri�no energijo.

Poro�anje Eurostatu;
spremljanje odpiranja
trgov z elektri�no
energijo v Evropi.

Agencija za energijo,
ELES.

Obvezno

Priprava na
spremljanje.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R455.03

Harmonizacija
energetskih podatkov za
potrebe izra�una emisij
toplogrednih plinov
TPG

Uskladitev poro�anja
energetske statistike (Joint
Questionnaires) Eurostatu in
priprave poro�il o emisijah
toplogrednih plinov za
Evropsko okoljsko agencijo
(EEA).

Zagotavljanje
statisti�ne podpore za
potrebe poro�anja po
Okvirni konvenciji
Združenih Narodov o
spremembi podnebja
in EU odlo�be o
vzpostavitvi
mehanizma
monitoringa emisij
toplogrednih plinov.

MOPE, ARSO.

Usklajevanje z
institucijami.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R456

Poraba energije in
soproizvodnja
elektri�ne in toplotne
energije

R456.01

Letno poro�ilo o porabi
energije, goriv in
izbranih naftnih
proizvodov
E-PE/L

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

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

SURS

R48

Transport

R481

Informacijski sistem o
transportu

Letna

Preteklo leto

Izbrani poslovni
subjekti s podro�ja
industrije,
rudarstva in
gradbeništva.

Obvezno

Priprave na
izvajanje
raziskave.

6 mesecev po
zaklju�ku
koledarskega
leta.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

SURS

SURS

R481.01

Prevoz potnikov z avtotaksiji

R484

Železniški prevoz blaga

R484.01

Uvajanje nove EU
regulative s podro�ja
železniškega transporta

R49

Informacijska družba

R491

Informacijska družba

R491.01

Razvoj statistike
informacijske družbe v
finan�nem sektorju

R492

Komunikacije

R492.01

Kurirske storitve pilotno raziskovanje

R50

Turizem

R501

Statistika turizma

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Spremljanje avto-taksi
prevozov

Prou�itev možnosti
razširitve obstoje�ega
spremljanja cestnih
javnih prevozov
potnikov z avto-taksi
prevozi.

GZS, OZS, lokalna
uprava.

2005

Spremljanje prevozov v
železniškem transportu.

Prilagajanje obstoje�ih Slovenske železnice.
raziskovanj zahtevam
nove uredbe.

2005-2006

Preteklo leto

Spremljanje opremljenosti in
uporabe IKT v finan�nem
sektorju (uporaba osebnih
ra�unalnikov, interneta,
izvajanje elektronskega
poslovanja,...).

Spremljanje uporabe
IKT v finan�nem
sektorju.

Letna

Preteklo leto

Poslovanje podjetij, ki nudijo
kurirske storitve.

Spremljanje podatkov APEK, izvajalci
o kurirskih storitvah - kurirskih storitev
vzpostavitev rednega
raziskovanja, tudi za
potrebe mednarodnega
poro�anja.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Analiza možnosti
uvedbe
spremljanja
cestnih javnih
prevozov
potnikov z avtotaksi prevozi kot
redno
raziskovanje.

Koledarsko
leto

Izbrana podjetja v
finan�nem
sektorju.

Pravne in druge
podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

Prilagoditev
zahtevam nove
uredbe.

Obvezno

Izvedba
November
pilotnega
2005
raziskovanja:
spremljanje
opremljenosti in
uporabe IKT v
finan�nem
sektorju (uporaba
osebnih
ra�unalnikov,
interneta,
izvajanje
elektronskega
poslovanja,...).

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Prou�itev
administrativnih
virov in izvedba
pilotnega
raziskovanja v
potrebnem
obsegu.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

2005

December
2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R501.01

Analiza spremljanja
turisti�nih tokov v
Sloveniji

R51

Statisti�ni poslovni
register

R511

Statisti�ni poslovni
register

SURS

R511.01

SURS

R511.02

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Študij metodologije
raziskovanja o strukturi tujih
potnikov v Sloveniji: turisti,
enodnevni izletniki, tranzit
ipd.; prou�evanje metode
zbiranja tovrstnih podatkov,
tuje izkušnje, prou�itev možnih
nestatisti�nih virov.

Izvedba pilotnega
raziskovanja o tujih
potnikih in
vzpostavitev rednega
raziskovanja, tudi za
potrebe pla�ilne
bilance Banke
Slovenije.

Razvoj statisti�nega
poslovnega registra
(SPR)
SPR/L

Razvoj statisti�nega
poslovnega registra (SPR) kot
interne baze individualnih
podatkov o poslovnih subjektih
in njihovih delih. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstoje�i
administrativni in statisti�ni
viri. Upoštevane bodo nove
zahteve po predlogu nove
uredbe, ki bo nadomestila CR
2186/93, CR 696/93 ter
metodološka priporo�ila EU za
vzpostavitev in vodenje
poslovnih registrov za
statisti�ne namene.

Namen projekta je iz
obstoje�ega
centralnega
administrativnega
registra (Poslovni
register - PRS) z
informacijsko
podprtim sistemom
izpeljati statisti�ne
enote in ustrezne
atribute zanje skladno
z novimi zahtevami
EU. Cilj akcije je tudi
dodati statisti�nim
enotam atribute, ki se
v PRS ne vodijo ter za
nekatere že obstoje�e
atribute izboljšati vire,
metode ažuriranja ter
spremljati kakovost
podatkov.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Administrativni
viri, podatkovne
baze, poslovni
subjekti in njihovi
deli ter druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Obvezno

Oblikovanje
kriterijev za
transformacijo
administrativnih
enot v statisti�ne
v skladu z
novimi
zahtevami EU,
vklju�itev
manjkajo�ih
atributov za
statisti�ne enote,
izboljšava
vodenja
nekaterih že
obstoje�ih
atributov ter
spremljanje
kakovosti
podatkov.

Oktober 2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Razvoj statisti�nega
registra skupin podjetij

Razvoj statisti�nega registra
skupin podjetij kot interne baze
individualnih podatkov o
skupinah podjetij. Pri
vzpostavitvi in vzdrževanju
bodo uporabljeni obstoje�i
administrativni in statisti�ni
viri. Upoštevane bodo zahteve
EU in metodološka priporo�ila
Eurostata za vzpostavitev in
vodenje statisti�nega
poslovnega registra.

Identificirati skupine
podjetij, ki se
združujejo na podlagi
pravnih in/ali
finan�nih povezav.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Administrativni
Obvezno
viri (AJPES, KDD,
Sodni register),
BS, poslovni
subjekti in druga
dokumentacija
SURS.
Teko�e ali po
potrebi.

Oblikovanje
kriterijev za
identifikacijo
skupin podjetij,
programiranje
pilotnega
informacijsko
podprtega
sistema za zajem
in spremljanje
skupin podjetij.

Prvi rezultati
konec leta
2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Študij
metodologije
raziskovanja o
strukturi tujih
potnikov, obisk
države, kjer
izvajajo tovrstno
raziskovanje,
prou�itev možnih
nestatisti�nih
virov in zrcalnih
statistik.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R511.03

Dejavniki poslovne
uspešnosti

RIII.3

DENARNE,
FINAN�NE,
TRGOVINSKE IN
PLA�ILNOBILAN�NE
STATISTIKE

R52

Denar in finance

R521

Evro in statistika

BS

R521.01

BS

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

V skladu z
zahtevami EU

Poslovni subjekti,
administrativne in
statisti�ne baze
Testiranje
vprašalnika od
februarja do aprila
2005,
harmonizirano
zbiranje od junija
2005 do marca
2006

Obvezno

Sodelovanje v
Eurostatovi
metodološki
skupini pri
pripravi
metodologije in
vprašalnika,
testiranje
vprašalnika in
harmonizirano
zbiranje ter
obdelava
podatkov v
skladu s
predpisano EU
metodologijo.

September
2006

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Raziskovanje je pilotni projekt
Eurostata, ki se bo izvajalo v
skladu s sprejeto metodologijo
in bo prikazovalo podrobnejše
informacije o dejavnikih
poslovne uspešnosti podjetij.

Posredovanje novih
informacij o
uspešnostih in ovirah
pri poslovanju
podjetij.

Letna

Bilanca stanja denarnih
finan�nih posrednikov
(Evro in statistika EMS)

Podatki iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov (bank, hranilnic,
hranilno kreditnih služb in BS)
na mese�ni in �etrtletni ravni.

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

Mese�na

S.12: BS in drugi
denarni finan�ni
posredniki.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R521.02

Tokovi iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov (Evro in
statistika EMS)

Raz�lenitev tokov iz podatkov
bilance stanja denarnih
finan�nih posrednikov.

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

Mese�na

BS.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

BS

R521.03

Desezonirane �asovne
serije denarne statistike
(Evro in statistika EMS)

Desezonirane �asovne serije
podatkov iz bilance stanja
denarnih finan�nih
posrednikov in denarnih
agregatov po metodologiji
ECB.

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

Mese�na

BS.

Izra�un
desezoniranih
harmoniziranih
agregatov.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

BS

R521.04

Podatki za sistem
minimalnih obveznih
rezerv (Evro in statistika
EMS)

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

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

Mese�na

Banke, HKS.

Nadaljnja
prilagoditev
sistemu ECB.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

BS

R521.05

Obrestne mere denarne
statistike (Evro in
statistika EMS)

Obrestne mere denarnih
finan�nih institucij; "ožje
definirane efektivne obrestne
mere" posameznih posojilnih
in depozitnih instrumentov in
"letni odstotek stroškov"
dolo�enih posojilnih kategorij.

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

BS

R521.06

Podatki nedenarnih
finan�nih posrednikov
(Evro in statistika EMS)

Podatki iz bilance stanja drugih
finan�nih posrednikov razen
zavarovalnic in pokojninskih
skladov (OFI).

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

BS

R521.07

Podatki o vrednostnih
papirjih (Evro in
statistika EMS)

Podatki o izdajateljih, imetjih
in trgovanju z vrednostnimi
papirji.

Izpolnitev zahtev ECB
in primerljivost z
evropskim sistemom
širše denarne
statistike. Centralna
baza vrednostnih
papirjev.

BS

R521.08

Podatki o izvedenih
finan�nih instrumentih
(Evro in statistika EMS)

Podatki o izvedenih finan�nih
instrumentih.

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

BS

R521.09

Podatki o izdaji pla�ilnih
bonov

Podatki o izdaji pla�ilnih
bonov s strani trgovskih
podjetij.

Spremljanje izdaj
bonov; za interne
potrebe BS.

R52991

Bilance javnega
financiranja

R52991.01

Objavljanje podatkov za
celotni institucionalni
sektor države v skladu s
priro�nikom GFSM2001

Razširjeni izkazi bilanc
javnega financiranja z
vklju�itvijo javnih skladov,
agencij in javnih zavodov.

Celovitost zajemanja
institucij širšega
sektorja države pri
spremljanju
javnofinan�nih tokov.
Izkazovanje podatkov
o javnofinan�nih
prihodkih in odhodkih
po ekonomski
klasifikaciji in
izkazovanje
javnofinan�nih
odhodkov glede na
funkcije, ki se
financirajo iz
državnega prora�una,
prora�unov ob�in,
ZPIZ in ZZZS.

MF

Sodelujejo

AZN, ATVP,
Združenje lizing
podjetij, Združenje
DZU investicijskih
skladov, KDD.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Mese�na

Denarni finan�ni
posredniki.

Uskladitev
poro�anja bank z
zahtevami.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

�etrtletna

Enote iz
institucionalnih
sektorjev S.123,
S.124 in S.125.

Spremljanje
zahtev ECB.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Mese�na

BS, ATVP, KDD.

Spremljanje in
izvajanje zahtev
ECB.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Finan�ni
posredniki:
podro�je J v SKD.

Spremljanje
zahtev ECB.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Trgovska podjetja
(populacija bo
natan�neje
definirana
naknadno).

Priprava
podzakonskega
akta (navodilo).

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Letna

MF, UJP, AJPES,
ZPIZ, ZZZS ob�ine.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Letna

Pretekla leta
2000-2003

MF, UJP, AJPES,
ob�ine, ZPIZ,
ZZZS.
Do konca I.
kvartala.

Do konca 2.
Naloga, vezana na
kvartala 2005. predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

MF

R52991.02

Implementacija nove
metodologije
Mednarodnega
denarnega sklada GFS
(Government Finance
Statistics)

Nova metodologija
Mednarodnega denarnega
sklada za izkazovanje
javnofinan�nih tokov in
premoženjskih bilanc širšega
sektorja države.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Mednarodna
primerljivost in
skladnost z
metodologijo SNA 93
oz. ESR 95, ki jo
uporabljajo tudi v
Evropski uniji.

MF, SURS.

Kontinuirana

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

2004 -2008

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R53

Menjava blaga

R531

Metodologija

SURS

R531.01

Nadaljnji razvoj statistike Harmonizacija statistike
menjave blaga med
zunanje trgovine s statisti�no
državami �lanicami EU
zakonodajo za Intrastat.
(INTRASTAT)
ZT-R-PPINTRA

Nadaljnja
CURS, DURS,
harmonizacija z
Eurostat
zakonodajo s tega
podro�ja,
vzpostavljanje
metodoloških osnov in
priprava programske
opreme za pripravo
ocen podatkov pod
pragom in ocen
neporo�anih podatkov,
nadgradnja
obstoje�ega
informacijskega
sistema, izboljšanje
kakovosti Intrastat
podatkov.

Teko�e
spremljanje
zakonodaje,
analize
zgodovinskih
zunanjetrgovinsk
ih podatkov in
dav�nih
podatkov za
potrebe priprav
ocen podatkov
pod pragom in
neporo�anih
podatkov,
nadgradnja
obstoje�ega
modela za
napovedovanje
podatkov,
nadaljnje
izobraževanje
podjetij
zavezanih za
poro�anje za
Intrastat.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R531.02

Posodobitev statistike
zunanje trgovine z
državami ne�lanicami
EU (EXTRASTAT)

Revizija obdelave
podatkov s tehni�nega
in metodološkega
vidika, prenos obdelav
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v lokalno
omrežje in hkratna
posodobitev
programske opreme,
izboljšanje kakovosti
podatkov.

Teko�e
spemljanje
zakonodaje,
prenos obdelav
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v
lokalno omrežje,
vzpostavitev
osnovne baze
podatkov

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Revizija celotne statistike
blagovne menjave s tretjimi
državami, nadaljnja
harmonizacija s statisti�no
zakonodajo.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R531.03

Revizija indeksov
povpre�nih vrednosti
ZT-R-IPVIU

R532

Kakovost, registri in
novi kazalniki

R532.01

Kontrola kakovosti
Extrastat podatkov
ZT-KVP

R54

Menjava storitev in
pla�ilna bilanca

R541

Pla�ilna bilanca

BS

R541.01

Viri podatkov za
izra�unavanje pla�ilne
bilance

BS

R541.02

Geografska razdelitev
finan�nega ra�una
pla�ilne bilance po
državah in ekonomskih
grupacijah

SURS

Namen

Revizija obstoje�e
metodologije in obdelave
indeksov povpre�nih vrednosti
(priprava liste reprezentativnih
proizvodov, upoštevanje
povpre�ne vrednosti proizvoda
na dodatno mersko enoto,
prilagoditev izhodnih tabel
publikacijskim tabelam).

Izboljšanje kakovosti
indeksov povpre�nih
vrednosti izvoza in
uvoza, skrajšanje
potrebnega �asa
priprave podatkov za
objavo.

Avtomatska kontrola relativnih
razmerij med koli�inskimi in
vrednostnimi podatki s
pomo�jo statisti�nih metod.

Izboljšanje kakovosti
podatkov, predvsem
koli�inskih in
vrednostnih.

Prou�itev obstoje�ih virov
podatkov za izra�unavanje
pla�ilne bilance in dolo�itev
potrebnih dopolnilnih virov za
obdobje po pristopu v
monetarno unijo.

Pla�ilna bilanca.

Izpolnitev zahtev
Eurostata in ECB.

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Osnovni
zunanjetrgovinski
podatki.

BS, SURS, CURS,
DURS, MNZ, AJPES.

Mese�na

Mese�na

SURS, AJPES.

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Dolo�itev
kriterijev za
homogenost
proizvodov in
izdelava liste
reprezentativnih
proizvodov,
prenos obdelave
podatkov iz
centralnega
ra�unalnika v
lokalno omrežje
in hkratna
posodobitev
programske
opreme.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Prilagoditev
metodologije in
obdelave
spremenjeni
obdelavi
Extrastat
podatkov,
pregled
rezultatov
obdelave.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Metodološka
delavnica za
prou�itev potreb
po podatkih;
analize
obstoje�ih
podatkov
sodelujo�ih in
drugih institucij,
definiranje
možnih potreb po
dodatnih virih,.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

BS

R541.03

Celotni koncept
neposrednega poro�anja
za pla�ilno bilanco

Razvoj neposrednega
vzor�nega poro�anja.

Nadomestitev virov na SURS.
pla�ilnem prometu s
tujino zaradi posledic
uveljavitve regulative
EU – �ezmejna pla�ila
v EUR.

SURS, AJPES,
MF.

Analiza možnosti
in izdelava
koncepta.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

BS

R541.04

Statistika mednarodne
menjave storitev

Podatki o menjavi storitev
Slovenije s tujino.

Z vklju�itvijo
Slovenije v EMU je
treba nadomestiti
obstoje�i vir podatkov
za statistiko menjave
storitev z novimi viri.

Izbrane
poro�evalske
enote.

Analiza
obstoje�ih virov
in predlog za
njihovo
dopolnitev.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

SURS

R541.05

Razvoj kazalnikov
globalizacije (Vsebina se
povezuje z moduloma
441 in 442)

Celostno spremljanje gradiv in
razvoja metodologij na
podro�ju ekonomske
globalizacije (Eurostat, OECD,
drugi viri); sodelovanje in
koordinacija med razli�nimi
statistikami, ki se navezujejo
na merjenje globalizacije
(statistika tujih neposrednih
naložb, strukturna statistika,
statisti�ni poslovni register,
statistika zunanje trgovine,
statistika mednarodne menjave
storitev, statistika
raziskovalno-razvojne
dejavnosti) znotraj SURS-a in
medinstitucionalno; prou�itev
predvidenih pilotnih projektov
s podro�ja statistike tujih
podružnic, skupin podjetij in
priprava predlogov za izvedbo;
spremljanje razpoložljive
literature s podro�ja vpliva
globalizacije na druga podro�ja
(socialno, delovno, ekološko,
itd.).

Postopna vzpostavitev Eurostat, BS, UMAR.
sistema kazalnikov, ki
bodo merili
vklju�enost
slovenskega
gospodarstva v
svetovne
globalizacijske tokove
in vpliv tujega nadzora
na uspešnost ,
zaposlenost itd.
gospodarskih
subjektov v primerjavi
s poslovnimi subjekti
pod doma�im
nadzorom in s tem
omogo�ili ustrezne
odlo�itve ekonomskim
politikam v zvezi z
odprtostjo našega
gospodarstva za
razli�ne gospodarske
povezave s tujino.

Ob�asno

Koledarsko
leto

BS, AJPES, KDP,
lastni viri SURS.

Prostovoljno

Analiza vseh
poglavij
priro�nika
OECD.

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

R544

Mednarodna trgovina s
storitvami in
geografska razdelitev

R544.01

Storitve mobilne
telefonije v tujini

Agregatni podatki o storitvah
mobilnih operaterjev doma�im
sektorjem.

Pridobitev podatkov za
ocenjevanje
pla�ilnobilan�nih
tokov sektorja
prebivalstvo.

�etrtletna

Mesec

Operaterji mobilne
tehnologije.

Obvezno

Analize testnih
podatkov,
priprava
podatkov za
vklju�itev v
Pla�ilno bilanco.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RIV

KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

BS

SURS, BS.

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

R61

Namen

R611

Raba tal

R611.01

Definiranje modela
prikaza geolociranih
podatkov na Internetu

Definiranje vsebine in oblike
Izdelava modela za
podatkov skupaj z metabazo za prikaz podatkov na
Internet in opis standardnih
Internetu.
izhodov s pogoji dostopnosti.
(Nadaljevanje Stat2000.)

SURS

R611.02

Anketa o pokrovnosti in
rabi tal po prostorskem
vzorcu
LUCAS

Prireditev vzor�ne sheme in
stroškovni izra�uni za izvedbo
projekta LUCAS na državni
ravni in regionalni ravni.

Študij izvedljivosti
ocene pokrovnosti in
rabe tal po metodi
LUCAS na nacionalni
in regionalni ravni.
Priprava na izvajanje
LUCAS projekta v
letu 2006.

R62

Kmetijske strukture

R621

Struktura in tipologija
kmetij

R621.01

TAPAS 2005 Spremljanje majhnih
statisti�nih enot v
kmetijstvu

Spremljanje majhnih
statisti�nih enot v kmetijstvu.

Dolo�iti oceno
kmetijske proizvodnje
na družinskih
kmetijah, ki so pod
pragom evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva; Oceniti
zaloge hrane v
gospodinjstvih, ki
sama hrano
pridelujejo.

R63

Kmetijski prihodki in
cene

R634

Sektorska proizvodnja
in model prihodkov v
kmetijstvu

R634.01

Izra�un socioekonomskih tipov
družinskih kmetij

R64

Rastlinska pridelava

R643

Napoved pridelka

SURS

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Raba tal in podeželje

SURS

SURS

Sodelujejo

Izra�un socio-ekonomskih
Zagotovitev
tipov na podatkih 2000 in 2003 metodologije, ki bo
po novi metodi.
odražala dejansko
stanje na terenu.

Kontinuirana

Pilotno

BF, KIS.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Z vzorcem izbrana
gospodinjstva, ki
niso kmetijska
gospodarstva, ter
družinske kmetije,
ki so pod pragom
evropsko
primerljivega
kmetijskega
gospodarstva.

Prostovoljno

Definiranje
vsebine in oblike
podatkov skupaj
z metabazo za
Internet in opis
standardnih
izhodov s pogoji
dostopnosti.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Prireditev
vzor�ne sheme in
stroškovni
izra�uni za
izvedbo projekta
LUCAS na
državni in
regionalni ravni.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Metodološka
priprava in
izvedba
raziskovanja

Uskladitev
metode izra�una
in prera�un
podatkov.

2006

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

SURS

SURS

SURS

R643.01

Zgodnje ocene pridelka
AGROMET

R65

Živinoreja

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Multi-Beneficiary Phare
programme 2003: Zgodnje
ocene površine zemljiš� in
rastlinske proizvodnje.
Nadaljevanje projekta.

Pridobitev podatkov o
napovedih
pomembnejših
kmetijskih pridelkov.

�etrtletna

Sezona

Kmetijska
svetovalna služba
pri KGZS, redna
raziskovanja
SURS.

Prostovoljno

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

Prevzem in analiza podatkov
Registra govedi (MKGP) in
ocena primernosti za statisti�ne
namene.

Uporaba
MKGP
administrativnih virov
podatkov za statisti�ne
namene in zmanjšanje
obremenitev
poro�evalskih enot ter
stroškov za izvedbo
statisti�nih
raziskovanj.

Letna

Koledarsko
leto

MKGP
letno (2002 2004).

Obvezno

Izvedba
pilotnega
projekta.

Multi-Beneficiary Phare
programme 2003: ocena
proizvodnje in neposredne
porabe živalskih proizvodov,
mesa in mleka. Naloga se bo
nadaljevala v letu 2005.

Pridobitev zgodnjih
ocen prireje mesa ter
izboljšanje statistike
mleka in mle�nih
proizvodov.

Sezona –
drugo.

Lastni viri SURS.

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

Razdelitev proizvedene in
porabljene krme po metodi,
harmonizirani z EU zahtevami.

Bilanca krme je
osnova za ekonomske
ra�une za kmetijstvo.

Letna

Preteklo in
teko�e leto

Lastni viri SURS.

Priprava bilance.

skladno z
zahtevami
Eurostata

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Za�etek spremljanja
MKGP, MOPE
FFS po porabi aktivnih
snovi po pridelku.

Letna

Sodelovanje in
delo v pilotnem
projektu
Eurostata.

2006

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R651

Statistika živinoreje

R651.01

TAPAS 2004 - 2. del:
Uporaba podatkov
Registra govedi (MKGP)
za statisti�ne namene

R652

Statistika živalskih
proizvodov

R652.01

Obra�un živalske prireje
KME-ŽIV

R654

Bilanca krme

R654.01

Bilanca krme
KME-BIL-KRM/L

R67

Druge kmetijske
statistike

R671

Druge kmetijske
statistike

R671.01

Ocena porabe sredstev za Multi-Beneficiary Phare
varstvo rastlin v
programme: ocena porabe
kmetijstvu
sredstev za varstvo rastlin
(FFS) v kmetijstvu po metodi
Eurostata.

Kmetijska
podjetja, ki se
ukvarjajo s
kmetijsko
pridelavo in
reprezentativen
vzorec družinskih
kmetij.

Obvezno poslovni
subjekti;
prostovoljno
družinske kmetije

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Do konca leta
2005.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

SURS

R671.02

Razvoj statistike okolja v
povezavi s podro�nimi
statistikami (kmetijstvo,
energetika, promet …)

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoro�nih in
srednjero�nih predvidenih
kazalnikov v kmetijstvu;
zagotovitev prvih osnovnih
podatkov za izra�un s podro�ja
kmetijskih statistik.

Drugi
Obvezno
administrativni viri
in lastni viri
SURS.

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoro�nih in
srednjero�nih
predvidenih
kazalnikov v
kmetijstvu.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R671.03

Kazalniki v ribištvu

Spremljanje razvoja
metodologije kratkoro�nih in
srednjero�nih predvidenih
kazalnikov v ribištvu.

Drugi
Obvezno
administrativni viri
in lastni viri
SURS.

Spremljanje
razvoja
metodologije
kratkoro�nih in
srednjero�nih
predvidenih
kazalnikov v
ribištvu.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

MKGP in lastni
viri SURS.

Priprava
prehranskih
bilanc za MORS
v skladu z
metodologijo in
rokovnikom
Eurostata.

SURS

R67991

Prehranska bilanca

R67991.01

Prehranska bilanca RS za Razpoložljivi viri prehranskih
potrebe Ministrstva za
pridelkov in proizvodov in
obrambo
njihova poraba v Sloveniji.

R68

Statistika gozdarstva

R682

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo

Sklep 4. redne seje
MKGP, MO.
Vlade RS dne
16.1.2003 glede
programa uveljavljanja
doktrine civilne
obrambe RS.

Dvoletna

Obvezno

Konec 2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

Namen

Sodelujejo

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo so satelitski ra�uni
nacionalnih ra�unov, izdelani
po metodologiji ERK/ERG
997, 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 v gozdarstvu.
Izra�unane postavke
omogo�ajo mednarodno
primerjavo ter primerjavo z
drugimi dejavnostmi znotraj
nacionalnega gospodarstva.

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo so
kompleksen
informacijski sistem.
Njihov osnovni namen
je spremljanje
ekonomskega položaja
gozdarstva. Postavke
ra�una proizvodnje
(dodana vrednost),
ustvarjanja dohodka
(poslovni presežek/
raznovrstni dohodek),
podjetniškega dohodka
ter ra�una akumulacije
(bruto investicije)
omogo�ajo
analiziranje položaja
gozdarstva,
analiziranje
posameznih postavk v
primerjavi z drugimi
dejavnostmi znotraj
nacionalnega
gospodarstva ter z
drugimi državami.

Dokumentacija SURS, Letna
KIS, MKGP, Sklad
kmetijskih zemljiš�,
A.R.S.K.T.R.P., DURS

R682.01

Ekonomski ra�uni za
gozdarstvo

RV

MEDPODRO�NE
STATISTIKE

R71

Statistike okolja in
kazalniki

R711

Okolje in podro�ne
statistike

SURS

R711.01

Priprava kazalnikov
transporta, energetike in
kmetijstva

Sodelovanje in priprava
kazalnikov transporta (TERM),
energetike, kmetijstva v
podporo poro�anju na
Evropsko okoljsko agencijo.

Poro�anje na Evropsko MOPE in po potrebi
okoljsko agencijo in
druga ministrstva in
spremljanje stanja in
institucije.
vklju�enosti okoljskih
ciljev v politiko
transporta, kmetijstva
in energetike in
njihova
implementacija.

SURS

R711.02

Prikaz podatkov
okoljskih statistik

Prikaz stanja na podro�ju
okoljskih statistik, ki zajemajo
odpadke, zemljo, vode, zrak,
podnebne spremembe,
elementarne nesre�e, okolju
prijazno izrabo energentov, itd.

Obveš�anje in
ozaveš�anje javnosti o
vplivih �lovekovih
dejavnosti na okolje.

R712

Statistika odpadkov in
recikliranja

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo in
teko�e leto

KIS, MKGP, Sklad Obvezno
Kmetijskih
zemljiš�, DURS in
lastni viri SURS.
Vezan na objavo
letnih podatkov
gozdarskih
statistik,
zunanjetrgovinskih
statistik.

Obveznost
poro�anja

Obvezno

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

V prvi fazi
razvoja
ekonomskih
ra�unov za
gozdarstvo je
predvidena
opredelitev
posameznih
postavk,
analiziranje in
definiranje
podatkovnih
virov ter prvi
izra�uni za ra�un
proizvodnje,
ustvarjanja
dohodka
dohodka ter
podjetniškega
dohodka.

2005

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Študij
izvedljivosti.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Priprava
publikacije.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R712.01

Statistika odpadne
embalaže

SURS

R712.02

Statistika uvoza in izvoza Spremljanje uvoženih in
odpadkov
izvoženih koli�in nevarnih in
nenevarnih odpadkov.

SURS

R712.03

Statistika pripravljalnih
metod ravnanja z
odpadki

SURS

R712.04

Koncesionarji za posebne Po pravilniku o ravnanju z
vrste odpadkov
odpadki koncesionarji niso
zavezanci za poro�anje, zato s
tem raziskovanjem želimo
pridobiti podatke od teh enot.

R714

Statistika uporabe vode
in izpustov v vodo

R714.01

Baza podatkov o vodah

R716

Kazalniki in indeksi
pritiska

R716.01

Kazalniki trajnostnega
razvoja

SURS

SURS

Spremljanje materialnih poti
embalaže. Materialna pot
zajema embalažo od prve
uporabe vse do predelave ali
odstranjevanja le-te.

Namen

Sodelujejo

Usklajevanje z EU
uredbo.

Eurostat

Usklajevanje z novo
EU uredbo.

ARSO

Spremljanje postopkov
Usklajevanje z
ravnanja z odpadki po metodah zahtevami EU uredbe.
predelave (R) in metodah
odstranjevanja (D) odpadkov.

Dopolnjevanje
podatkov o odpadkih
za potrebe regulative
EU.

Pregled že obstoje�ih
podatkov, ocena njihove
primernosti, izdelava modela
baze, polnjenje s podatki.

Vzpostavitev in
vodenje
georeferencirane baze
podatkov o vodah.

Sodelovanje v posvetovalnih
procesih pri oblikovanju
nabora kazalnikov trajnostnega
razvoja.

Podpora politiki
trajnostnega razvoja.

MOPE, ARSO.

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Koledarsko
leto

Rok prve
objave/
uporabe

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Obvezno

Izvedba pilotne
raziskave.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Obvezno

Izvedba pilotne
raziskave

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Pravne in druge
podlage

Letna

Preteklo leto

Poro�evalske enote Obvezno
po adresarju.

Izvedba
pilotnega
projekta: razvoj
metodologije,
obrazca, izbor
poro�evalskih
enot, zajem
podatkov,
obdelava
podatkov, analiza
in objava
rezultatov.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

Letna

Preteklo leto

Koncesionarji.

Obvezno

Izvedba
raziskovanja:
razvoj
metodologije in
obrazca, zbiranje
podatkov od
poro�evalskih
enot, obdelava
podatkov, analiza
in objava
rezultatov.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

ARSO, MOPE.

Obvezno

Pregled že
obstoje�ih
podatkov, ocena
njihove
primernosti,
izdelava modela
baze.

Sodelovanje v
procesu.

Kontinuirana
naloga do
vzpostavitve
baze
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Vse pravne in
Obvezno
fizi�ne osebe ter
drugi investitorji iz
neindustrijskih
panog dejavnosti
po vzorcu MOPE,
MF.

Obra�un
izdatkov za
preteklo leto.

Leto in pol po
opazovanem
letu.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Preteklo leto

Obveznost
poro�anja

R717

Statistika okoljskih
izdatkov za varstvo
okolja

SURS

R717.01

Spremljanje izdatkov za
varstvo okolja za
neindustrijske dejavnosti

Razširitev, oblikovanje in
dopolnitev raziskave o izdatkih
za varstvo okolja še na
spremljanje izdatkov v
neindustrijskih dejavnostih.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Letna

SURS

R717.02

Okoljski izdatki
specializiranih
proizvajalcev

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
specializiranih proizvajalcev.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Letna

Izbrane enote iz
panog dejavnosti
41 in 90 ter enote,
ki se ukvarjajo s
storitvami v zvezi
z varstvom okolja.

Analiza možnosti
pridobivanja
podrobnejših
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R717.03

Okoljski izdatki
gospodinjstev

Spremljanje podatkov o
okoljskih izdatkih
gospodinjstev.

Obra�unavanje
makroekonomskih
agregatov;
mednarodno
poro�anje.

Letna

SURS-baza
podatkov o
gospodinjski
porabi.

Analiza možnosti
pridobivanja
podrobnejših
podatkov.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

SURS

R717.04

Okoljski izdatki s
poudarkom na
industrijskih dejavnostih

Podrobnejše spremljanje
okoljskih taks, subvencij in
transferjev s poudarkom na
industrijskih dejavnostih.

Pridobitev podatkov o
okoljskih taksah,
subvencijah in
transferjih s
poudarkom na
industrijskih
dejavnostih.

Poro�evalske enote,
MOPE, MF, MG in
druge institucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi podatki.

Poro�evalske
Obvezno
enote, MOPE, MF,
MG in druge
institucije, ki
razpolagajo z
zahtevanimi
podatki.

Prou�itev
dejanskih in
administrativnih
virov podatkov,
možnosti njihove
uporabe za
imputiranje v
okoljske ra�une v
industriji.

Naloga, vezana na
predpise/pilotne
projekte

R72

Regionalne statistike

R720

Klasifikacija
teritorialnih enot NUTS

R720.01

Podatkovna in
kartografska podpora
regionalizacijam
Slovenije

Teritorialna razdelitev
Slovenije na ravni SKTE2
/NUTS2 še ni zaklju�ena,
oblikovanje pokrajin in
razvojnih regij prav tako ne.
SURS zato aktivno podpira
Vlado RS pri oblikovanju
možnih rešitev tako za
pogajanja z Eurostatom/
Evropsko Komisijo, kot tudi za
prikaz rešitev doma�i strokovni
javnosti.

Statisti�na podpora
uvedbi pokrajin,
razvojnih regij ter
ravni NUTS2 v
Sloveniji, ter
statisti�na podatkovna
in metapodatkovna
podpora razli�nim
projektom.

ARR, Služba Vlade RS
za strukturno politiko
in regionalni razvoj,
Direktorat za lokalno
samoupravo.

Lastni viri SURS.

Podatkovna in
kartografska
podpora
razli�nim
regionalizacijam
Slovenije
(notranjim in
zunanjim) na
razli�nih
teritorialnih
ravneh.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

R724

Razvoj regionalnih
statistik

SURS

Teko�e leto

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

R724.01

Razvoj regionalnoanalitskih statisti�nih
kazalnikov za razli�na
vsebinska podro�ja in
teritorialne ravni.

R725

Urbana statistika

R725.01

Urban Audit II

R726

Podatkovne baze
regionalnih statistik

Namen

Sodelujejo

Sooblikovanje kazalnikov za :
1)Razvoj podeželja (Eurostat),
2)Državni razvojni program DRP (ARR), 3) Okoljske
kazalnike, (Evropska okoljska
agencija) 4)Strukturne sklade
EU (Eurostat in CEIES).

Aktivno sodelovanje v
procesu izobraževanja
uporabnikov
regionalnih statisti�nih
podatkov na razli�nih
ravneh - od lokalne
(ob�ina) do državne
ravni (ministrstva,
vladne službe).
Poudarek na uporabi
kategorialnega aparata
državne statistike
(klasifikacije,
nomenklature,
definicije, izrazje,
metapodatki).

Eurostat, ARR, Služba
vlade za strukturno
politiko in regionalni
razvoj.

Urban Audit je projekt
Eurostata za razvoj kazalnikov
urbanega razvoja/zaostajanja.
Na osnovi podatkov, zbranih s
projektom se lahko natan�neje
opredeli vloga mest na ravni
EU, primerja mesta med seboj
ter ugotavlja razlike znotraj
samih mest.

Namen projekta UA je
zbiranje primerljivih
podatkov o kvaliteti
bivanja v evropskih
mestih ter izgradnja
evropske podatkovne
zbirke urbanih statistik
za glavna in ve�ja
mesta v EU. Poleg
tega pa tudi
oblikovanje temeljev
za vzpostavitev
rednega zbiranja
statisti�nih podatkov
za mestna obmo�ja, ki
naj bi postala del
Evropskega
statisti�nega sistema.

Mestni ob�ina
Ljubljana in Maribor,
druge institucije, ki
razpolagajo s
tovrstnimi podatki

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Lastni viri
SURS, druge
institucije

Obveznost
poro�anja

Obvezno

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Udeležba na
strokovnih
sestankih,
delavnicah ,
seminarjih vseh
omenjenih
institucij; dajanje
predlogov,
pobud.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Izvedba 2. faze
projekta Urban
Audit II pridobivanje
podatkov, s
katerimi
razpolagajo
druge institucije;
ocenjevanje tistih
podatkov, ki se
lahko ocenijo
glede na
dosegljive
podatke;
modeliranje;
zbiranje,
ocenjevanje in
modeliranje
histori�nih
podatkov za leti
1991 in 1996.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

SURS

R726.01

Priprava meta podatkov
za spletni portal na ravni
ob�in
OB�INE

Izgradnja internetnega portala
z metapodatki o statisti�nih
kazalcih na ravni ob�ine.

Uporabnikom
Pooblaš�enimi izvajalci
statisti�nih podatkov
statisti�nih raziskovanj.
za ob�ine ponuditi
pregled nad
dosegljivostjo in
razpoložljivostjo
statisti�nih podatkov,
ki jih zagotavlja SURS
ter pooblaš�eni
izvajalci statisti�nih
raziskovanj.

Pooblaš�eni
izvajalci
statisti�nih
raziskovanj in
lastni viri SURS.

SURS

R726.02

Podatkovna baza
prekomejnih statistik

Podatkovna baza prekomejnih
statistik vsebuje statisti�ne
podatke iz razli�nih vsebinskih
podro�ij na ravni NUTS 2 in
NUTS 3 za ozemlje RS in tistih
regij sosednjih držav, ki mejijo
na njo.

Podatkovna baza
Nacionalni statisti�ni
prekomejnih statistik
uradi Italije, Avstrije,
bo služila kot
Madžarske in Hrvaške.
podatkovna podpora
pri na�rtovanju na
razli�nih podro�jih, ki
terjajo skupno politiko
vseh sodelujo�ih držav
ter kot podpora
izvajanju strukturne
politike.

Nacionalni
statisti�ni uradi
Italije, Avstrije,
Madžarske,
Hrvaške in lastni
viri SURS.

SURS

R726.03

Statisti�ni register
teritorialnih enot
SRTE

Statisti�ni register teritorialnih
enot združuje vse teritorialne
enote, ki so potrebne za
zbiranje, izkazovanje in
posredovanje statisti�nih
podatkov.

Statisti�ni register
teritorialnih enot je
sekundarni vir
podatkov ter
predstavlja teritorialno
komponento ostalih
statisti�nih registrov.

GURS, institucije,
ki imajo svojo
teritorialno
organiziranost in
lastni viri SURS.

R72991

Statistika spremljanja
nepremi�nin

GURS

Teko�e in
pretekla leta

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Izvedba portala
na internetu.
Zagotovitev
hitrega dostopa
do informacij o
razpoložljivosti
statisti�nih
podatkov – ter z
uporabo
internetnih
povezav neposrednih
povezav, tudi
hiter dostop do
podatkov samih.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

Sodelovanje pri
vzpostavitvi
projekta
izmenjave
regionalnih
podatkov med
Slovenijo in
sosednjimi
državami.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Obvezno

Vsebinsko
sodelovanje pri
vzpostavitvi
statisti�nega
registra
teritorialnih enot.

Naloga, ki sodi v
resorno statistiko

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

SURS

R72991.01

Statistika nepremi�nin
SN

R73

Znanost in tehnologija

R731

Statistika raziskovalno
razvojne dejavnosti

R731.01

Sodelovanje v projektu 6.
OP CEC-WYS (projekt
6. okvirnega programa
držav centralne in
vzhodne Evrope)

Izvajanje

Obdobje
ali dan
opazovanja

Delo v teko�em
letu

Namen

Sodelujejo

Spremljanje podatkov o: (i)
stanovanjskem fondu (fond v
državi, struktura stanovanj
glede na lastništvo, število
stanovanj, ki se oddajajo,
površina stanovanj za lastne
potrebe, število
ve�stanovanjskih stavb,
opremljenost stanovanj); (ii)
strukturi najemnikov (število
uporabnikov najemnih
stanovanj, njihova starostna
struktura, dohodki, višina
mese�ne najemnine); (iii)
prenovi in vzdrževanju (število
prenovljenih stanovanj, cena
prenove, vrste del); (iv) ceni
stanovanj (cena novozgrajenih
stanovanjskih površin,
neprofitnih stanovanj, tržnih
stanovanj, dosegljivost
stanovanj); (v) nestanovanjskih
nepremi�ninah (poslovne,
industrijske, kmetijske,
gozdne, zemljiš�a za
pozidavo)...

Dolo�iti ob
upoštevanju
nastajajo�ih zakonskih
predpisov, ki bodo
urejali podro�je
nepremi�nin in
veljavnih mednarodnih
predpisov, spremljanje
vsebin, pomembnih za
državno statistiko in
vsebin, ki so jih dolžne
institucije spremljati v
okviru svoje osnovne
dejavnosti, pri �emer
morajo upoštevati
dolo�ila Zakona o
državni statistiki.

MG, GURS, MF, BS,
UMAR, AJPES,
MOPE, MKGP, GZSZdruženje za
gradbeništvo in IGM

GURS, na�rtovan Obvezno
Urad za množi�no
vrednotenje
nepremi�nin,
DURS,
nepremi�ninske
agencije, notarji,
ob�ine, BS, KGZS,
zemljiška knjiga.
Skozi celo leto.

Aktivno
sodelovanje pri
javni obravnavi
posameznih
predlogov
predpisov, ki
bodo urejali
podro�je
nepremi�nin,
sodelovanje s
sodelujo�imi
institucijami pri
pripravi ustreznih
metodoloških
vsebin.

Poro�anje podatkov iz
statistike raziskovalnorazvojne dejavnosti in statistike
visokega šolstva.

Vzpostavitev srednjeevropskega centra za
ženske in mlade v
znanosti s podporo
evropske komisije.
Prispevek k razvoju
raziskovalne politike v
regiji v smislu enakih
možnosti in postavitev
podatkovne baze ter
promocija in podpora
ženskam in mladim v
znanosti.

Predstavniki ekspertne
skupine ENWISE iz
držav: Slovenija,
�eška, Madžarska,
Slovaška, Romunija,
Italija, Francija.

Lastni viri SURS.
2007

Poro�anje
podatkov.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

2007

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

Namen

Sodelujejo

SURS

R731.02

Ženske v znanosti

Poro�anje podatkov iz
raziskav: Letno poro�ilo
raziskovalno-razvojne
dejavnosti ter raziskav s
podro�ja terciarnega
raziskovanja

Uresni�evanje na�ela
enakih možnosti
spolov v znanosti in
raziskovanju.

Komisija za uveljavitev
ženske v znanosti pri
MŠZŠ, Helsinška
skupina pri EU

SURS

R731.03

Sodelovanje v projektu
Evropske komisije:
Banchmarking

Razvoj kazalnikov na podro�ju
znanosti, tehnologije in
inovacij.

Vzpostavitev enotnih
kazalnikov s katerimi
se bodo spremljale
nacionalne
raziskovalne politike
držav �lanic EU in
kandidatk za �lanstvo
v EU.

Države �lanice EU

Revizija OECD-jevega
priro�nika za popis inovacijske
dejavnosti - "Oslo Manual".

Postavitev
OECD, Eurostat
metodoloških
priporo�il za zbiranje
in interpretacijo
podatkov o inovacijski
dejavnosti.

SURS

R732

Statistika inovacij

R732.01

Statistika inovacij

R74

Geografske in lokalne
informacije

R742

Geografski
informacijski sitem
(GISCO)

Izvajanje

Letna

Obdobje
ali dan
opazovanja

Preteklo in
teko�e leto

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Lastni viri
SURS.
Konec 2005.

Predstavitev
dosegljivih
podatkov in
uveljavljanje
možnosti za
pridobivanje
manjkajo�ih
podatkov;
uvajanje metod
in postopkov za
zbiranje in
oblikovanje
primerjalnih
statisti�nih
podatkov in
kazalnikov za
merjenje
udeležbe žensk v
razvoju znanosti
in tehnologije.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Lastni viri
SURS.
Konec leta 2005

Sodelovanje v
delovni skupini.

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

Sodelovanje pri
reviziji.

2005

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

RAZVOJNE NALOGE
Poobl. Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka Vsebina
Izvajal.

SURS

R742.01

Geokodirane baze
podatkov, kartografsko
prikazovanje podatkov
STAT-GIS

Razvoj postopkov za
pridobivanje in prikazovanje
podatkov v geografskem
prostoru; geokodiranje
nepremi�ninskih in
administrativnih enot in teko�
prevzem podatkov iz raznih
virov (datoteke ali sloji) po
principih geomatike;
izkazovanje in posredovanje
podatkov in razvoj geomatskih
analiz. Razvoj hierarhi�ne
mreže po zahtevah INSPIRE
iniciative (infrastruktura za
prostorske informacije v
Evropi).

Namen

Sodelujejo

Izvajanje

Povezovanje
statisti�nih in
administrativnih virov
za analiti�ne namene.

GURS, MŠZŠ, MOPE,
MG, UMAR, IVZ in
ZPIZ, DURS,
Zemljiška knjiga.

Kontinuirana

Obdobje
ali dan
opazovanja

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Obveznost
poro�anja

Delo v teko�em
letu

Raziskovanje
novih možnih
na�inov prikaza
statisti�nih
podatkov na
tematskih kartah,
implementacija v
orodju Map Info.

Rok prve
objave/
uporabe

Pravne in druge
podlage

Naloga,
dogovorjena z
razli�nimi
institucijami

KRATICE INSTITUCIJ:
A.R.S.K.T.R.P.
ACS
AJPES
APEK
ARR
ARSO
ATVP
AURE
AZN
BF
BS
CPI
CURS
CVI
DURS
DZU
ECB
ELES
GURS
GZS
IER
IGM
IJS
ISV
IVZ
JARR
KDD
KGZS
KIS
MDDSZ
MF
MG
MKGP
MNZ
MO
MOPE
MŠZŠ
MZ
NUK
OECD
OZS
SSZ
SURS
UE
UEM
UJP
UMAR
ZPIZ
ZRSZ
ZZZS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Andragoški center Slovenije
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
Agencija RS za regionalni razvoj
Agencija RS za okolje
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za u�inkovito rabo energije
Agencija za zavarovalni nadzor
Biotehniška fakulteta
Banka Slovenije
Center RS za poklicno izobraževanje
Carinska uprava RS
Center vlade RS za informiranje
Dav�na uprava RS
Družbe za upravljanje
Evropska centralna banka
Elektro - Slovenije
Geodetska uprava RS
Gospodarska zbornica Slovenije
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Institut Jožef Štefan
Inštitut za socialno varstvo
Inštitut za varovanje zdravja
Javna agencija RS za regionalni razvoj
Centralna Klirinško Depotna Družba d.d.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za zdravje
Narodna in univerzitetna knjižnica
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Obrtna zbornica Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Statisti�ni urad RS
Upravna enota
Urad za enake možnosti
Uprava RS za javna pla�ila
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

