Spremembe in dopolnitve LETNEGA PROGRAMA
statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013) (Uradni list RS, št. 89/12 in 25/13) se v Prilogi 1 »Redni del« v področju 3 Osnovne
statistike, v poglavju 3.1 Poslovno področje, v podpoglavju 3.1.08 Turizem, v modulu 3.1.08.01 Turizem dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.1.08.01.03 Delo potovalnih
agencij tako, da se glasi:
Poobl.
izvajalec
SURS

Zap.št.

3.1.08.01.03

Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge
Delo potovalnih
agencij
TU-AGEN, TUAGEN-DOD

Vsebina

Namen

Priprava raziskovanja,
zbiranje in obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Obveznost
poročanja

Obvezno
Poslovni subjekti, ki
opravljajo storitve
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj.
31. 3.
Izbrani poslovni subjekti,
ki opravljajo storitve
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj
in imajo čisti prihodek od
prodaje (AOP110) večji
od 500.000 EUR ali so
organizirali potovanja z
več kot 5.000 nočitvami.
30. 9.

Obdobje
opazovanja
Preteklo leto

Periodika
objavljanja
Letna

Rok prve
objave
9 mesecev po
obdobju
opazovanja.

Pravne in
druge podlage
Partnersko
sodelovanje

Št.

57 / 5. 7. 2013 /

Spremljanje delovanja
Podatki o številu
potovalnih agencij in
potovalnih agencij,
organizatorjev potovanj.
številu in prenočitvah
domačih turistov po
Sloveniji in po drugih
državah ter po mesecih, o
tujskem turističnem
prometu (z delitvijo po
državah njihovega
prebivališča in po
državah, kamor so
potovali) ter o številu
domačih izletnikov po
državah vključno s
Slovenijo ter po mesecih.
Podatki o prihodkih od
organiziranja potovanj in
provizij za potovanja v
Sloveniji in tujini ter od
ostalih storitev za celoten
paket in za posamezne
postavke (prevoz,
nastanitev, druge
storitve). Podatki o
stroških za organiziranje
potovanj.

Delo v tekočem letu

Uradni list Republike Slovenije

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

Stran

6533

1

