številko 3.2.02.01.05 Statistika prostih delovnih mest tako, da se glasi:
Poobl.
izvajalec
SURS

3.2.02.01.05

Statistika prostih
delovnih mest
PDM

Podatki o zavarovancu:
EMŠO, spol, dtm roj.,
starost, državljan., zak.
stan, stal. in zač. preb.,
dtm in vrsta dogodka,
podlaga za zavarov., status
aktiv., izmen. delo, del.
razmerje, del. čas,
izobrazba, poklic, poslan v
državo (za detaš. delavce),
prvič zaposl. v RS, vrsta
invalidnosti, odsotnost z
dela. Podatki o zavezancu:
mat. št. posl. subj. in
njegove enote, teritor. pod.
posl. subj., reg. št.
zavezanca, prav.org.
oblika in lastnina posl.
subj., dejav., št. zaposl.
oseb pri posl. subj.,
instituc. sektor. Podatki
PDM: št. PDM ter št.
enakih PDM, mat. št. posl.
subj., dejav., poklicna
strokovna izobr., poklic,
dtm objave PDM in rok za
prijavo. Podatki o bolniš.
odsot.: št. izvajalca, šifra
zdravnika, dtm rojstva
zavarov., spol, zavar.
podlaga, RSZ, dejav., dtm
rojstva druž. člana, sorod.
razmerje, prvi dan zadrž.,
zadnji dan za plačnika,
dtm od – do za polni del.
čas, dtm od – do za skraj.
del. čas, št. ur, razlog
zadrž., zadnji dan za
razlog, ocena »DO«, zaklj.
postopka, invalidnost,
prvi/zadnji dan za
diagnozo, št. dni skraj. del.
čas., prvi dan za razlog, št.
KZZ, opredelitev
zdravnika, recidiv od – do,
ure zadrž., izpostava
zaposlitve, EMŠO.

Merjenje razlike med
povpraševanjem in
ponudbo na trgu dela, ki
se odraža v številu prostih
in zasedenih delovnih
mest in stopnji prostih
delovnih mest. Podatki so
pomembni za
ugotavljanje potreb
delodajalcev po
zaposlovanju.

Delo v tekočem letu

Kdo mora dati podatke in
do kdaj

Priprava raziskovanja,
pridobitev in obdelava
terenskih in
administrativnih
podatkov, obdelava
podatkov, objava
rezultatov.

Administrativni viri:
ZRSZ (Mesečno
statistično raziskovanje o
prijavljenih prostih
delovnih mestih oz. vrsti
del) in MDDSZ
(Prejemniki pravic iz
naslova starševskih
nadomestil); oba do 10. v
mesecu za pretekli mesec.
IVZ (Evidenca začasne /
trajne odsotnosti z dela
zaradi bolezni, poškodb,
nege, spremstva in drugih
vzrokov - IVZ 3) do 30. v
mesecu za pretekli mesec.
ZRSZ (NAP-ZAP); po
dogovoru.
Lastni viri SURS-a:
SRDAP.

Obveznost
poročanja
Obvezno

Obdobje
opazovanja
Četrtletje

Periodika
objavljanja
Četrtletna,
letna.

Rok prve
objave
70 dni po
obdobju
opazovanja.

Pravne in
druge
podlage
32008R0453

6535

Namen

Stran
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Ime in oznaka
raziskovanja oz.
naloge

Št.

Zap.št.
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V področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.2 Ljudje
in družba, v podpoglavju 3.2.02 Trg dela, v modulu 3.2.02.01
Aktivno prebivalstvo se dopolni raziskovanje pod zaporedno
številko 3.2.02.01.05 Statistika prostih delovnih mest tako, da
V področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.2 Ljudje in družba,
v podpoglavju 3.2.02 Trg dela, v modulu 3.2.02.01 Aktivno prebivalstvo se dopolni raziskovanje pod zaporedno
se glasi:
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